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DEEL 3: DE ONDERZOEKSRESULTATEN





1. VERSPREIDINGSKAART

1.1 COMMENTAAR BIJ DE VONDSTSPREIDING.

De spreiding van sites met terracottavondsten weerspiegelt op de kaart met de vindplaatsen grotendeels

het verloop van de voornaamste verkeersassen in de Romeinse periode. Vooral de verkeersassen van

Arlon naar Tongeren, van Keulen naar Bavai en van Tongeren naar Cassel zijn herkenbaar in het

verspreidingspatroon.
1
 Deze verkeersassen bepaalden mee de ontwikkeling van het achterland en het

secundaire wegennet. Het algemene spreidingspatroon geeft de algemene ontwikkeling weer van de

bewoning. Dun bevolkte en minder ontwikkelde gebieden zoals de Kempen en de kustvlakte blijven

grotendeels leeg op het vlak van terracottavondsten. Ook de streek ten zuiden van Namen blijft

ondervertegenwoordigd.

Op de kaart met de spreiding van de terracotta’s per productieregio werden de sites met een kleurcode

weergegeven, waarbij de rode kleur de Oost-Gallische producten weergeeft en de gele kleur de Centraal-

Gallische producten. Aan de basis hiervan liggen de tellingen per productieregio. Deze staan genoteerd in

de Belgische vondstcataloog bij de beschrijving van de site. Een eerste telling heeft betrekking op het

totaal aantal fragmenten. Omdat dit niet altijd de weerslag is van het totaal aantal individuen, hebben wij

deze informatie aangevuld met een tweede telling van het totaal van de geïdentificeerde series. Waar het

totaal van de tellingen geen 100 % bedraagt, is dit te wijten aan exemplaren waarvan de productieregio

niet met zekerheid kon worden bepaald. In deze gevallen werd het percentage voor de opmaak van de

kaart omgerekend naar 100.

Vier categorieën werden onderscheiden: de tellingen tussen 75 en 100 % Oost-Gallische import

weergegeven werden met een rood vierkant, die tussen 50 en 75 % met een oranje vierkant. Tellingen

tussen 75 en 100 % Centraal-Gallische import werden weergegeven met een gele bol, die tussen 50 en 75

% met een oranje bol. Verder verschilt de grootte van de figuur naargelang er meer of minder dan 10

exemplaren werden gevonden.

Het beeld dat hieruit naar voor komt is een vrij radicale opsplitsing van Oost-Gallische en Centraal-

Gallische import. De scheidingslijn loopt vrijwel noord-zuid. Hoewel het westelijk Scheldebekken

overwegend door Centraal-Gallië werd bevoorraad en het oostelijk Maasbekken overspoeld werd door

Oost-Gallische producten is de verspreiding niet volledig te koppelen aan het stroomgebied van beide

rivieren.
2
 Hierop wijzen de Centraal-Gallische vondsten in het westelijk Maasbekken en de Oost-

Gallische vondsten in het oostelijk Scheldebekken. Ook het wegennet biedt geen verklaring voor deze

vondstverdeling. Zo kunnen wij vaststellen dat op de verkeersas Cassel-Tongeren de site van Kester

uitsluitend wordt bevoorraad vanuit Centraal-Gallië en Tienen uitsluitend vanuit Oost-Gallië. Op de

verkeersas van Bavai naar Keulen zien wij eenzelfde verschijnsel: Waudrez wordt bevoorraad vanuit

Centraal-Gallië, Liberchies wordt door beide markten bediend met het hoofdaandeel uit Oost-Gallië,

terwijl Taviers en Braives uitsluitend import kennen vanuit Oost-Gallië. De enige noord-zuid grens die

loopt tussen Kester en Tienen en tussen Waudrez en Liberchies is de civitasgrens tussen de civitas

Nerviorum en de civitas Tungrorum.
3

Deze vaststelling verklaart uiteraard nog niet het drastisch verschil tussen de import op de

verspreidingskaart. Zo is er bijvoorbeeld geen verschil in het verspreidingspatroon ten oosten en ten

westen van de Schelde, waar deze rivier de grens vormt tussen de civitas Menapiorum en de civitas

Nerviorum.
4
  Een mogelijke verklaring kan liggen in het Germaans karakter van de volkeren die het

gebied van de Tungri bewoonden. De discussie hierover is niet eenduidig.
5
  Het feit dat Tongeren in de

tweede eeuw het statuut had van municipium, bracht onlangs een nieuw argument aan in de discussie.
6

                                                  
1 Mertens 1957; Mertens 1968; Corbiau 1983; J. Mertens in Stuart en De Grooth (red.) 1987, 16-21: De weg Boulogne-Keulen op

Belgisch grondgebied; Aerial photography and geophysical prospection in archaeology, 2 Brussel 1990, 21.
2 De Beenhouwer 1993, 234.
3 Faider-Feytmans 1952, 338-358; Raepsaet-Charlier 1994, 43-59.
4 Faider-Feytmans 1952; De Laet 1961.
5 Raepsaet-Charlier 1994, 49: op etnisch gebied wordt het gebied van de Tungri beschouwd als Germaans door Caesar, voor de

volkeren die gedeeltelijk het gebied van de latere Tungri bewoonden, en door Tacitus voor de Tungri. Op archeologisch,

linguistisch, historisch, onomastisch en theonymisch gebied lopen de meningen uiteen en worden de Tungri nu eens als sterk

gekeltiseerd en dan weer als Germaans beschouwd.
6 Vanvinckenroye 1994
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M.-T. Raepsaet-Charlier stelde daardoor hypothetisch dat de civitas Tungrorum tot de provincia

Germania Inferior behoorde: "Les conséquences historiques de cette interprétation, que je persiste à

envisager comme une hypothèse de travail à cause de Ptolémée, sont considérables et appelleront d'autres

développements sur les plans de l'administration, de la religion et de l'économie notamment."
7
 De Gallo -

Romeinse terracotta’s geven een ondersteuning voor deze hypothese, zowel op religieus als op

economisch vlak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 807: kaart met de vinplaatsen 
p. 808: kaart met de spreiding van de vondsten per productieregio 

                                                  
7 Raepsaet-Charlier1995, 369
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2. COMMENTAAR BIJ ENKELE PRIVÉ-VERZAMELINGEN EN HUN
AUTHENTICITEIT

2.1 IDENTIFICATIE VAN DE VONDSTEN VAN ENKELE PRIVÉ-VERZAMELINGEN

2.1.1 Collectie P. de Schaetzen, Tongeren

Baron P. de Schaetzen, bracht in de periode tussen 1930 en 1950 een belangrijke collectie oudheden tot

stand, voornamelijk afkomstig van zijn eigen onderzoek in Tongeren. De terra sigillata - verzameling

alleen al telde ca. 5000 scherven.
1
 Zijn onderzoek spitste zich toe op de plaatsen Broek langs de

Hasseltsesteenweg en Paspoel.
2
 Naast het eigen onderzoek, kwam ook de volledige verzameling F.

Huybrigts, of wat er van restte na de brand van 1914, in het bezit van P. de Schaetzen 
3
 (voor deze

voorwerpen zie verzameling F. Huybrigts).

Terracottastatuetten werden gevonden bij zijn opgravingen op de plaatsen Broek, Paspoel en op de

zuidwestelijke begraafplaats.

Twee beeldjes uit deze collectie werden niet teruggevonden in de collectie van het museum Tongeren

PGRM. Het betreft een wit voetstuk met inventarisnummer 95, gevonden in 1931 en een fragment van

een dier met inventarisnummer 5069, gevonden in 1939 op de plaats Paspoel.

2.1.2 Verzameling Despriet, Kortrijk

De collectie Despriet bestaat uit een groot aantal vondsten uit Harelbeke, die voornamelijk verzameld

werden in de tweede helft van de jaren zestig en in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Het meest

indrukwekkende deel van de collectie bestaat uit voorwerpen die door Despriet in verband gebracht

werden met de ontdekking van een door werken verstoorde context in 1967 (Harelbeke Halleberg context

74) en die door hem geïnterpreteerd werd als een favissa. Honderden voorwerpen werden ingezameld. De

omstandigheden van de vondst waren zeer ongunstig. Een klein deel werd ingezameld bij het nivelleren

van het perceel in 1967. Een ander deel werd bij elkaar geraapt op de percelen die werden opgehoogd met

de grond, afkomstig van de oorspronkelijke vindplaats. Bij het catalogeren van de vondsten hebben wij

een zo groot mogelijke volledigheid nagestreefd. De meeste stukken bevinden zich in de musea Kortrijk

SMOS en Harelbeke SM. Zeven exemplaren vonden wij terug in privé-verzamelingen in Kortrijk en

Moorsele. Jammer genoeg blijft een klein deel ontoegankelijk in andere privé-verzamelingen. Het nu

volgend overzicht geeft aan om welke stukken het precies gaat. De meeste beeldjes werden door P.

Despriet geïnventariseerd in zijn publicatie uit 1973.
4
 Zij dragen een inventarisnummer dat begint met VB

gevolgd door een nummer van 1 tot 184. In de nummering werden enkele onregelmatigheden vastgesteld.

Twee inv. nrs. komen 2 maal voor: VB 154 
5
en VB 178 

6
.Drie andere nummers, VB 126, 142 en 181

hebben wij noch in het gepubliceerd inventaris, noch in de musea kunnen terugvinden. Eén fragment van

een Venus VB37, werd opgeofferd aan een natuurwetenschappelijke analyse, omdat zich in de breuk een

stuk vulkanisch materiaal zou hebben bevonden. Het resultaat was negatief 
7
. Verder zijn er 13 beeldjes

die wij niet hebben kunnen terugvinden in de musea, noch in privé-verzamelingen. Het gaat om een

Venus VB 2, 3, 4, 9, 11,16, 38, 40, 41 en 177, doorntrekker VB 132 (de beschreven fragmenten van het

zitblok werden teruggevonden, maar het bovenlichaam ontbreekt), een paard met gewapende ruiter VB

151 en paardenfragment VB 157. Twee andere paardenfragmenten werden afgebeeld door Despriet, maar

bevinden zich niet in diens inventaris 
8
. Van een vrouwelijke buste vonden wij een afbeelding in de

literatuur, maar het stuk wordt niet vermeld in het repertorium van Despriet
9
. Wij hebben het overigens

                                                  
1 Baron de Schaetzen en Vanderhoeven 1964, 2
2 Baron de Schaetzen en Vanderhoeven 1964, 8: overzicht van de verschillende vindplaatsen met kadastrale percelen;

Vanvinckenroye 1984, 15
3 Tongeren Romeins Trefpunt 1958, 66 (Baron de Schaetzen)
4 Despriet 1973, 3- 59
5 Despriet 1973: nr. 149 en 166, waar foutief VB152 is vermeld
6 Despriet 1973: nr. 97 en 163.
7 Despriet 1973, nr. 37 en mondelinge informatie van Dr. P. De Paepe
8 Despriet 1973: fig 15 linksboven en rechtsboven
9 Ooghe et al. 1979, fig. 29
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ook niet kunnen terugvinden in de verzamelingen. Samengevat kunnen wij stellen dat één exemplaar

definitief verloren ging, en dat minstens 16 andere zich in ongekende privé-verzamelingen bevinden.

Meestal gaat het daarbij om vrij volledige exemplaren. Wanneer deze stukken afgebeeld werden in de

literatuur, hebben wij ze ook gerepertorieerd.

Dankzij de nauwkeurige analyse van de kleipasta was het ons mogelijk 10 beeldjes verder te restaureren:

nrs. 1, 11, 31, 57, 96, 209, 226, 227, 244 en 388. Hierdoor werden de volgende inv. nrs. samengevoegd:

VB 23/54, VB 43/80, VB 49/82, VB 75/88, VB 117/180, VB 134/122. De objecten die bewaard worden

in het museum Kortrijk SMOS kregen na de aanwerving door dit museum een nieuw inventarisnummer.

Deze nummers zijn niet individueel, maar groeperen vaak verschillende beeldjes onder eenzelfde

nummer. Op de stukken zelf staat echter nog steeds het oorspronkelijke VB nummer van P. Despriet en

niet het museuminventarisnummer. Wij hebben daarom steeds het VB nummer tussen haakjes vermeld

achter het museuminventarisnummer. De beeldjes die bewaard worden in privé-verzamelingen en in het

museum van Harelbeke SM, hebben alleen een VB nummer.

2.1.3 Collectie Huybrigts, Tongeren

F. Huybrigts, hoofdconducteur van Bruggen en Wegen en secretaris van de Société Scientifique et

Littéraire du Limbourg, verzamelde door opgravingen vanaf 1885 archaeologica uit Tongeren en

omgeving.
10

 Toen zijn huis op 18 augustus 1914 afbrandde, ging de belangrijke verzameling hierbij in de

vlammen op of werd geroofd. De brokstukken die overbleven werden in 18 kisten opgestapeld in de

kelder van zijn nieuwe woonst. Na zijn dood maakte zijn echtgenote alles over aan Baron De Schaetzen.

De inhoud ervan werd omschreven als “hopen gedeeltelijk verkalkte scherven en vormeloze

voorwerpen.
11

 Het verslag voor het Tribunaal van oorlogsschade, opgemaakt op 7 juni 1920, dat een

beschrijving zou geven van de vernielde collectie, werd in 1934 door J. Paquay gepubliceerd.
12

 Dit

verslag is echter onbetrouwbaar. Voor geen enkel van de door ons besproken voorwerpen uit de

zuidwestelijke begraafplaats, stemmen de gegevens over de grafensembles uit dit verslag van 1920

overeen met eerder gepubliceerde gegevens door L. Renard in 1905.
13

 Waarschijnlijk hebben de

financiële belangen bij het ramen van de schade sterker doorgewogen dan de wetenschappelijke. Wij

kunnen er vanuit gaan dat ook de aantekeningen van Huybrigts verloren gegaan waren in de brand, zodat

een exacte beschrijving van de voorwerpen en hun samenhang niet meer mogelijk was. Om die reden

hebben wij omtrent de grafuitzet uitsluitend waarde gehecht aan de vaak summiere aantekeningen van de

hand van L. Renard uit 1905, die dateren van voor de vernieling van de verzameling, toen de financiële

belangen nog niet in het spel waren.

Voor de studie van de terracottastatuetten zijn vooral zijn activiteiten op de zuidwestelijke begraafplaats

van belang, gesitueerd in 1898, 1903 en 1905, op de percelen B 67 en B 68, grenzend aan de Antieke

baan naar Bavay, en op het perceel D 19, grenzend aan de Sint-Truidersteenweg, in de nabijheid van de

Antieke baan naar Cassel.

Eén Venusfragment uit de collectie Huybrigts, vermeld in 1901, bleef niet bewaard en werd ook nergens

in de literatuur afgebeeld.
14

2.1.4 Verzameling Malget, Martelange

De vondsten uit Martelange omvatten enerzijds de statuetten gevonden door E. en R. Malget, in

hoofdzaak bewaard in het museum Luxemburg ME en anderzijds een groep statuetten bewaard in het

museum Arlon ML .

Van de oorspronkelijke collectie Malget is een handgeschreven inventaris bewaard gebleven in het

Luxemburg ME . Vermits de stukken zelf geen nummer dragen is het voor veel statuetten niet mogelijk

om ze met absolute zekerheid te correleren met dit inventaris. De verzameling omvatte volgens het

handschrift 78 statuetten en fragmenten. Daarvan zijn er 37 die een speciale vermelding kregen met de

plaats, het jaartal en de maand van de vondst. Voor 32 van deze gedateerde vondsten is die datum

september 1906, waarbij voor de 14 meest volledige stukken ook de vindplaats “Martelange” is

toegevoegd. Slechts één stuk draagt de vermelding “Martelange, septembre 1907” (Malget nr. 100). Wij

kunnen daaruit besluiten dat de voornaamste activiteiten van Malget in Martelange plaats vonden in

                                                  
10 Tongeren Romeins Trefpunt 1958, 49-50 (M. Frère), 66 (Baron de Schaetzen).
11 Tongeren Romeins Trefpunt 1958, 66
12 Paquay 1934.
13 Renard 1905.
14 Blanchet 1901, 269; zie vindplaatsen.
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september 1906. Op dat ogenblik werd het lararium opgegraven, maar waarschijnlijk in dezelfde maand

ook de eerste tumulus. Eén van de statuetten uit de tumulus, cat. 337 (208) komt in de inventaris overeen

met Malget nr. 130, beschreven als Romeins generaal. Het draagt de vermelding “Martelange, september

1906”. De tumulus moet daarom in dezelfde periode opgegraven zijn als het lararium. De meeste stukken

werden geïnventariseerd met de vermelding “Martelange”, maar enkele stukken met “Gremelange”.

Malget nr. 56 is een Fortuna met de vermelding “Gremelange sept.1905”. Het is de vroegst vermelde

terracottavondst. Malget nr. 51 is een zittende vrouw met kind met de vermelding “Gremelange

sept.1906”. Dit is het jaar van de vondst van het lararium. Het is waarschijnlijk te identificeren met cat.

nr. 276 (433). Malget maakte bij het inventariseren van de vondsten van het lararium geen onderscheid

tussen de vermeldingen Martelange en Gremelange. Malget nr. 264, een niet-gedetermineerd hoofd wordt

in de inventaris vermeld als “Gremelange, tumulus Quinet, 1908”. Blijkbaar gaat het om een tumulus,

opgegraven in 1908, geassocieerd met de heer Quinet.
15

 Vermits er slechts sprake is van twee tumuli, en

de eerste opgegraven werd in september 1906 gelijk met het lararium, moet het gaan om de tweede later

opgegraven tumulus.

De handgeschreven inventaris van Malget vermeldt twee fragmenten van terracottabeeldjes met herkomst

“villa 2 van Ramelsberg, Radelange”. Het eerste is het fragment van de rugleuning cat. nr. 398 dat in het

handschrift beschreven wordt als sokkelfragment onder het nummer 226. Het tweede is een niet-

geïdentificeerde keerzijde van een hoofdje met in de lijst van Malget nr. 230. Het bevindt zich

vermoedelijk vermengd onder de statuetten van het Lararium van Hohdoor.

Malget gaf zelf enkele statuetten aan zijn vrienden.
16

 Mogelijk is de statuette in de privéverzameling

Gerby in Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg) door deze schenkingen te verklaren.

Volgens Balter en Dubois werden enkele beeldjes van het lararium geschonken aan KMKG te Brussel

door Ir. Quinet.
17

 Deze beeldjes werden niet teruggevonden in de museumcollectie.

Tot besluit dient te worden opgemerkt dat het grootste deel van de statuetten, bewaard in het ME

Luxemburg afkomstig is van het lararium van Hohdoor, waar Malget het grootste aantal statuetten vond.

Voorzichtigheid is echter geboden, vermits zich tussen de vondsten bewaard in Luxemburg enkele

stukken kunnen bevinden, afkomstig uit andere opgravingen waarvan niet alle exemplaren geïdentificeerd

werden, zoals verschillende vondsten uit de tumuli van Martelange Grumelange en vondsten uit

Martelange Ramelsberg. De herkomst van de stukken, bewaard in het museum ML Arlon blijft onzeker.

Enerzijds weten wij slechts van vier fragmenten dat zij werden geschonken aan het museum. Bovendien

is het mogelijk dat de fragmenten uit Ortho en andere Luxemburgse vindplaatsen met de fragmenten van

Martelange vermengd raakten.

2.1.5 Collectie Maus, Rolley

De Romeinse vicus van Saint-Mard werd ter hoogte van de zuidrand van het plateau van Majeroux

gesneden door de aanleg van een spoorlijn van Saint-Mard naar Athus in 1878 en 1879. Een deel van de

archaeologica die hierbij aan het licht kwamen werden verworven door Cl. Maus uit Saint-Mard, die op

dat ogenblik reeds een belangrijke archeologische collectie bezat.
18

 Bij zijn dood werd de verzameling

eigendom van G. Maus uit Rolley die de ze in 1947 schonk aan het museum MAL te Arlon.
19

 Dubois

omschrijft de statuetten uit de verzameling die afkomstig zijn uit Saint-Mard als volgt: “Statuette de

Vénus en terre blanche. - Statuette de Déesse-mère, item. - Statuette incomplète d’une divinité, item. -

Tête, très belle, d’une statuette de Dame romaine: cheveux en bandeaux avec torsade relevée en chignon à

l’arrière. Terre blanche. (Coll. Maus de Rolley.)”.
20

 Het betreft de statuetten cat. nr. 28, 278, 177 en 254.

Het hoofdje nr. 254 beantwoordt volledig aan de nauwkeurige beschrijving. De drie andere statuetten

werden minder duidelijk omschreven. Hun samenhorigheid wordt echter duidelijk bevestigd doordat zij

op eenzelfde onoordeelkundige wijze gerestaureerd werden, waarbij zij ten delen opgevuld werden met

gips. Deze restauratietechniek werd op geen enkel ander statuette uit de collectie van het museum Arlon

MAL toegepast, met uitzondering van statuette cat. nr. 133, die door Dheedene ook aan de collectie Maus

                                                  
15 zie AIALx 67, 1936, 267 (V. Balter en Ch. Dubois): de auteurs vermelden “ingénieur Quinet”, die enkele terracottastatuetten van

het lararium schonk aan de musea Brussel KMKG.
16 Malget 1912, 413: Je suis parvenu à sauver quelques rares statuettes, d’autres ont été données à mes amis....
17 AIALx 67, 1936, 267 (V. Balter en Ch. Dubois)
18 AIALx 2, 1849, 103 nt. 2
19 AIALx 50 1919, 184 nr. 1 (F. Loes); Dubois 1970, 17, 20
20 Dubois 1970, 50 nr. 24
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werd toegeschreven. Verder beschrijft Dubois in dezelfde opsomming van voorwerpen, gevonden in

Saint-Mard, drie dierenfiguren uit de collectie Maus: “Vase en terre blanche représentant un cerf couché”

en “Deux coqs en terre blanche”.
21

 Het gaat om de vogels nrs. 748 en 739 en het zoömorf vaasje nr. 1099,

die wij met zekerheid konden toeschrijven aan een graf uit de begraafplaats “Champ Hayat”, ontdekt in

1863 (zie contexten). In totaal gaat het dus om zeven statuetten, die wij met zekerheid hebben kunnen

identificeren binnen de collectie van het MAL Arlon.

Over deze collectie en haar herkomst is in de literatuur heel wat verwarring ontstaan. De onnauwkeurige

typologische omschrijvingen van Dubois, hebben tot een “groeieffect” geleid van het aantal beeldjes in de

collectie Maus. Zo zouden volgens Dheedene de vondsten uit het graf verloren zijn gegaan, terwijl hij los

daarvan de twee vogels nrs. 748 en 739 toch als toevalsvondsten uit Saint-Mard beschrijft.
22

 Twee andere

beeldjes uit Saint-Mard, nrs. 254 en 278, die wel tot de collectie Maus behoorden, werden door J.

Dheedene onjuist toegeschreven aan Martelange.
23

 Een bijkomende moeilijkheid stelt zich rond de

statuette nr. 267 die volgens R. Seret behoort tot de verzameling Maus.
24

 Ze werd voor het eerst vermeld

door Birnbaum in 1899 en afgebeeld door Sibenaler in 1905, in de museumcatalogus van het museum van

Arlon (zie collectie MAL Arlon). Sibenaler noch Birnbaum vermelden daarbij de herkomst. De collectie

Maus werd echter pas in 1947 aan het museum MAL Arlon geschonken, terwijl statuette nr. 267 zich met

zekerheid reeds voor 1899 in het museum bevond. Wij kunnen daarom niet akkoord gaan met deze

herkomstbepaling.

Ook wat betreft de herkomst van de collectie Maus is er verwarring gecreëerd. Volgens R. Seret en M.-H.

Corbiau zou de ganse collectie afkomstig zijn van de werken aan de spoorlijn naar Athus.
25

 Wij hebben

echter duidelijk aangetoond dat minstens de drie intacte dierenfiguren grafvondsten zijn. Mogelijk zijn de

vier fragmentaire statuetten in verband te brengen met de werken aan de spoorlijn in 1878 en 1879. De

voorwerpen uit de collectie Maus worden volgens de museumsteekkaarten van Arlon MAL gesitueerd in

Majeroux. Deze gegevens steunen op de publicatie van Seret, waarbij ook de foutieve gegevens van

statuette nr. 267 werden overgenomen.

2.1.6 Verzameling O.Schaetzen,Tongeren

De verzameling Oscar Schaetzen werd geschonken aan het PGRM Tongeren in 1908. In het verslag van

de schenking worden twee terracottabeeldjes vernoemd: “Parmi les objets en terre cuite, signalons deux

figurines en terre blanche...”.
26

 Eén van beide beeldjes werd gespecifieerd als “une statuette, en terre

blanche, d’une déesse”.
27

 Het andere wordt niet nader bepaald. Vermoedelijk gaat het om een fragment.

Statuette cat. nr. 307 behoorde eertijds tot de verzameling Oscar Schaetzen (Inventaris Oscar Schaetzen,

bewaard in het PGRM Tongeren). Het tweede beeldje of fragment is onbekend.

2.2 AUTHENTICITEIT VAN DE COLLECTIE VAN BOGAERT-WOUTERS

Het museum Van Bogaert-Wauters te Hamme bezit een vrij groot aantal aarden beeldjes die volgens de

museumgegevens bij baggerwerken zouden gevonden zijn tussen 1885 en 1936.

Het grootste aantal hiervan is van mediterrane oorsprong, meestal “opgediept” door de firma Charles en

Ritte in 1906 (GR 521 en 522), 1910 (GR 294 en 295), en in 1920 (GR 517, 518, 519 en 520). Vanwege

de extreem hoge zeldzaamheid van mediterrane terracottabeeldjes in onze gewesten komt de authenticiteit

van de herkomst in vraag. Eén van de beeldjes die zouden zijn opgebaggerd door dezelfde firma in 1920

is een duidelijke vervalsing (GR 538). Het is een handgevormd beeldje in een zandige nauwelijks

gebakken pasta. Hoewel het in de Schelde zou zijn gevonden, zou het een verblijf in de rivier geen week

overleven. Ironisch genoeg vermeldt het museumarchief hier de langste lijst van voormalige privé-

verzamelingen waartoe het “kleinnood” zou behoord hebben. Bij wijze van voorbeeld citeren wij hier uit

het museumarchief hoe inventief de vondsten ingekleed werden om de geloofwaardigheid te verhogen: “

Vindplaats: Schelde en Durmewerken 1920. Werken aan de “Wijde Durme” in de Schelde recht over

Weertsmeuleken en van Moerzeke Castel (het zwijn) tot aan de Brug te Dendermonde. Werken uitgevoerd

                                                  
21 Dubois 1970, 51 nrs. 25 en 26
22 Dheedene 1959, 93
23 Dheedene 1959, 105 nrs. 562 en 563
24 Seret 1962 (Majerou), 29, 31 fig. 42
25 Seret 1962, 3; M.–H. Corbiau 1978, 228
26 BSSLL 26, 1907, 131
27 BSSLL 26, 1907, 131
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door de firma Charles en Ritte. - Gevonden door Frans de Cauwer (Frans den bodden), kapitein op

sleper en zuiger en Maurice van Hoye (Koeketine), Grembergen (Lammeken), en Charles Kerremans op

het bureelschip der firma Charles en Ritte. - Dit stuk komt uit de verzameling van advocaat Thery te

Rysel. Hij bekwam het uit de verzameling van Theodore, conservateur Musée du Nord te Rijsel, advocaat

Moens te Lede, Visart de Beaucaime, Soie du Morail en Abbé Claerhout.” Voor alle stukken van

mediterrane herkomst werden de vondstomstandigheden en de collectiegeschiedenis op een gelijkaardige

manier ingekleurd. De nutrix nr. 233 is het enige Centraal-Gallische beeldje dat door de firma Charles en

Ritte bij Schelde-Durmewerken in 1920 zou zijn gevonden. Omwille van de onbetrouwbaarheid van alle

voorgaande vondsten moeten wij ook hier de authenticiteit van de herkomst verwerpen. Ook voor dit stuk

werd de herkomst sterk ingekleed (zie cat. nr. 233: bibliografie).

Vier beeldjes uit de verzameling worden volgens het museumarchief toegeschreven aan de site van

Waasmunster Pontrave. Nrs. 742 en 719, zouden zijn gevonden bij Durmewerken ter hoogte van

Waasmunster-Pontrave in 1885. Volgens het museumarchief behoorden zij beiden tot de voormalige

collectie Claes. Het gaat om een duifje en een hondje die in een Centraal-Gallisch atelier geproduceerd

werden. Over een derde voorwerp met dezelfde vondstgegevens kunnen wij geen uitspraak doen omwille

van een overdreven restauratie (GR 399). Het werd om die reden niet opgenomen in de cataloog.

Tenslotte zou de firma Kalis in 1936 een Centraal-Gallisch terracottabeeldje van een hond, nr. 713,

gevonden hebben bij het rechttrekken van de Durme aan Pontrave. Ook hier is voorzichtigheid geboden

wat betreft de authenticiteit van de herkomst, vermits zich in de verzameling ook twee “verdachte”

hoofdjes van mediterrane oorsprong bevinden (GR 715 en 716), die zouden gevonden zijn op dezelfde

plaats, door dezelfde firma en in hetzelfde jaar.

In 1970 werd door S.J. De Laet reeds gewezen op de geringe betrouwbaarheid van de herkomst van de

verzameling Van Bogaert die precies de herkomst uit zijn eigen streek als criterium hanteerde voor zijn

aankopen (De Laet 1970, 282-286). De aanleiding hiervoor was de steel van een bronzen pan die

eveneens gevonden zou zijn bij baggerwerken in de Durme in 1906 door de firma Ritter en C°. Via een

kopie in het museum St. Germain-en-Laye MAN,  kon de steel echter geïdentificeerd worden als een

vondst uit Thonon-les-Bains (F, Savoie) in 1868. Volgens de museumsteekkaart zou het stuk

achtereenvolgens behoord hebben tot de verzamelingen Moens, Bernays, Hasse en Claes. Hiervan kon

echter geen enkel bewijs teruggevonden worden...

Tot besluit kunnen wij stellen dat de authenticiteit van de terracottavondsten uit de verzameling Van

Bogaert-Wauters voor het grootste deel in vraag mag worden gesteld. Allereerst bevindt zich onder de

stukken een opvallende vervalsing (GR 538). Alle andere stukken zijn in oorsprong echt, maar werden

grotendeels met een vervalste herkomstverklaring aangekocht. Meestal zijn deze verklaringen verdacht

sterk gestoffeerd en voorzien overbodige en vaak ridicule details zoals de bijnamen van de vinders. De

verhouding van tien mediterrane statuetten tegenover vier Centraal-Gallische stukken, gevonden in Oost-

Vlaanderen, is ronduit ongeloofwaardig. Van de tien mediterrane statuetten is de authenticiteit van de

Oost-Vlaamse herkomst bijgevolg te verwerpen. Zij werden zonder twijfel door antiekhandelaars

geïmporteerd. Voor alle mediterrane stukken werd de naam vernoemd van de firma Charles en Ritte. Dit

is ook het geval voor de hoger vermelde vervalsing en voor de bronzen steelpan vermeld door De Laet.

Door deze bewuste oplichting, komt ook de authenticiteit van de herkomst van de vier Centraal-Gallische

statuetten in het gedrang. Vermits deze voorwerpen wel kaderen in het normale vondstrepertorium van de

streek, hebben wij ze opgenomen in de cataloog. Zij worden echter niet meegerekend bij de statistische

verwerking van het materiaal.

2.3 AUTHENTICITEIT VAN DE VONDSTEN VAN HARELBEKE EN MARTELANGE

Rond twee belangrijke Belgische terracottavondsten rezen in de loop van het onderzoek vragen in

verband met de authenticiteit van de contexten. Een eerste vondstensemble werd in het eerste decennium

van de twintigste eeuw ingezameld door E. en R. Malget in Martelange, een tweede belangrijke collectie

werd tussen 1967 en 1973 samengebracht door P. Despriet in Harelbeke. Door tegenstrijdigheden in de

verslaggeving van de vondstomstandigheden of, in het geval van Martelange door opvallende parallellen

met verslagen van andere vondsten, vonden wij het nuttig voor deze toch bijzondere vondstensembles een

reconstructie te maken van de feiten, om zo de waarheid van het verdichtsel te scheiden. In elk geval

komen de voorwerpen zelf niet in verdenking te staan. Bij het iconografisch en petrografisch onderzoek

kwam nergens de authenticiteit van de beeldjes en, in het geval van Harelbeke, die van het geassocieerd

vondstmateriaal in opspraak. Wel blijkt duidelijk dat de verslaggevers dachten de vondsten aan belang te

doen winnen door de contexten meer kleur te geven.
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2.3.1 Harelbeke Halleberg: verstoorde context 1967

De eerste vondsten dateren van oktober 1967, bij het nivelleren van het terrein na collectorwerken. Enkele

fragmenten van terracotta’s trokken de aandacht van een buurtbewoner.
28

 Dit gaf aanleiding tot het

bewust zoeken naar een context waaruit deze voorwerpen zouden kunnen stammen. Een tijd later werd

een kuil gevonden met een oppervlakte van ongeveer 2 m
2
, waarvan de vulling zich aftekende tussen 50

en 100 cm onder het maaivlak.
29

 Bij het onderzoek van de kuil en zijn omgeving kwam men tot het

besluit dat dit de context was waaruit alle voorwerpen afkomstig waren. Voor het eerst is er sprake van

een “favissa”. Na dit eerste onderzoek bestond de vondst uit een grote hoeveelheid aardewerk, waaronder

versierde terra sigillata, enkele gepolijste bijlen, een bronzen bijl, een munt, sieraden en 39 fragmenten

van terracottabeeldjes.
30

  Wanneer wij weten dat Despriet in totaal 184 beeldjes inventariseerde, wil dit

zeggen dat bij het onderzoek van de kuil en zijn omgeving in oktober 1967 slechts 20 % van het totaal

aantal terracotta’s werd gevonden.
31

 Minstens een deel daarvan werd bovendien niet in de kuil zelf

aangetroffen, maar door een buurtbewoner in de opgeworpen aarde opgeraapt. Een verslag van Despriet

uit 1973 doet zelfs vermoeden dat alle terracotta’s van het eerste uur in los verband werden gevonden en

niet in de kuil: “De 37 beeldjes, door M. Vandoorne bij de vernieling opgeraapt en enkele fragmenten van

Venusbeeldjes gevonden door J. Viérin werden mij door beide vinders geschonken.”
32

 Hieruit blijkt dat

Despriet zelf aanvankelijk niet betrokken was bij de terracottavondsten. Wij hebben bij de heren

Vandoorne en Viérin navraag gedaan over de vondstomstandigheden, maar zij konden zich geen kuil

herinneren.

In het eerste deel van 1968 liep het aantal terracotta’s op tot tachtig.
33

 Uit de verslagen blijkt dat verdere

opgravingen verricht werden. Despriet stelt expliciet dat al de opgesomde voorwerpen gevonden werden

in de zogenaamde “favissa”. Uit hetgeen voorafging is echter gebleken dat dit minstens een

onnauwkeurige formulering is, die al dan niet bewust het belang van de vondst moest bekrachtigen. Voor

het eerst is er nu ook sprake van de kleine bekertjes die eveneens in de kuil zouden gevonden zijn. In het

tweede deel van 1968 werd in de omgeving van de kuil een puinlaag ontdekt, waarin zich antieke stenen

bouwmaterialen bevonden. De tekst vermeldt niet of er zich bijzondere vondsten in de puinlaag

bevonden. Despriet verdoezelt de afwezigheid van vondsten door een algemene opsomming van de tot

dan toe verzamelde voorwerpen “op deze plaats”.
34

 Bij onderzoek in 1969,1970 en 1971 werden opnieuw

terracottabeeldjes gevonden en zeer veel bekerfragmenten.
35

 Uit geen enkel van de verslagen blijkt met

zekerheid of deze bekertjes en beeldjes gevonden werden in de ploeglaag van de sleuven, die

                                                  
28 Favorel en Despriet 1967, 189: “Toen een kraan grond aan het wegschaven was, bemerkte de heer Vandoorne in de losgewoelde

aarde enkele fragmenten van terracotta beeldjes”; zie ook Despriet 1973, 6-7.
29 Favorel en Despriet 1967, 189-190: “Ingevolge deze ontdekking doorzocht de oudheidkundige ploeg de reeds opgeworpen aarde

en volgde van nabij de verdere afgraving van het terrein. Na enige tijd kon men duidelijk de ligging van een eerder rechthoekige

afvalkuil vaststellen, waarvan het donkergekleurde oppervlak zich duidelijk aftekende in de omgevende zandlaag. De afvalput had

een oppervlakte van ongeveer 2 m2 en bevond zich op een diepte van 0,60 m tot 1 m”; Despriet 1973, 6-7: “vanaf 50 cm”.
30 Archeologie 1967, 66 (P. Despriet): “Benevens een grote hoeveelheid aardewerk, enkele bijlen en sieraden, werden 37

terracottabeeldjes ontdekt, meestal fragmentarisch of onvolledig.”; Favorel en Despriet 1967, 190: “In deze groef en in de

onmiddellijke nabijheid, werden, in de loop van de maand oktober, fragmenten van niet minder dan 39 verschillende

terracottabeeldjes aangetroffen... Behalve een grote hoeveelheid keramiekscherven, waaronder versierde terra sigillata, en vier

bijlen, nl. drie gepolijste bijlen, en één onvolledige bronzen bijl, bevatte deze afvalkuil ook een sterk aangetaste en moeilijk te

herkennen dupondius.”
31 Zie collecties: P. Despriet.
32 Despriet 1973, 7.
33  Archeologie 1968, 17-18 (P. Despriet): “Belangrijker is echter de verdere opgraving van een favissa: hierin werden een 80-tal

terracottabeeldjes gevonden, o.m. Venus, Diana, Jupiter Dolichenus, Matrones en talrijke dieren zoals duifjes, paarden, een stier

enz.; verder een aanzienlijke hoeveelheid rituele potjes, een vijftal gewone Castorbekers, enkele terra sigillata schalen, terra nigra,

fragmenten van glazen flesjes en een bruine geribde schaal, een viertal bronzen spiegels en resten van een fibula, een muntstuk en

een viertal gepolijste bijlen. Opmerkenswaardig is de aanwezigheid van een uitstekend bewaarde bronzen ever...”.
34 Archeologie 1968, 76 (P. Despriet): “Tijdens verdere opzoekingen in verband met een favissa werd een uitgebreide puinlaag

aangesneden; ze bevat een groot aantal dakpanfragmenten, blokken Doornikse steen en houtskool. Het aantal terracottabeeldjes dat

op deze plaats aan het licht kwam overschrijdt nu de honderd”
35 De Leiegouw 12, 1970, 215 (P. Despriet): Onderzoek in 1969: “Nieuwe terracottabeeldjes en vooral enige honderden kleine

aarden bekertjes werden daarbij opgegraven. Het geheel van de gevonden voorwerpen op die plaats omvat thans een 600-tal stuks,

nl. aarden en bronzen beeldjes, bekertjes, bronzen spiegels, glazen vaatwerk, munten en bijlen.”; De Leiegouw 13, 1971,76 (P.

Despriet): Onderzoek in 1970: “... werden 5 sleuven getrokken. Bij dit onderzoek kwamen kuilen, paalgaten en vooral

aardewerkvondsten aan het licht, w.o. opnieuw een reeks kleine aarden bekertjes.”;  Despriet 1973, 7: “In sleuf 1970/1 werden

bovendien nog heel wat aarden bekertjes gevonden.”; De Leiegouw 14, 1972, 61 (P. Despriet): Onderzoek in 1971:

“Archeologische laag met afvalkuilen en paalgaten, aan het licht gebracht in twee sleuven in de omgeving van de favissa. Vondsten:

keramiek, o.m. met kleine aarden bekertjes en een fragment van een terracottabeeldje (zittende hond).”
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gecontamineerd was door de nivelleringswerken, of uit de archeologische laag. In elk geval vonden wij in

het depot van het museum Harelbeke SM geen enkel fragment van bekers of statuetten geassocieerd met

één van de in deze periode gevonden kuilen of gesloten contexten. Ook voor de paalgaten en houten

wandsporen, die in deze sleuven werden gevonden, is het verband met de zogenaamde favissa niet

bewezen.

Over de associatie van de beeldjes en de bekertjes is Despriet in zijn verslag van 1973 formeel: “Die kuil

besloeg een oppervlakte van ca. twee vierkante meter en bevond zich op een diepte van 0,50 tot 1 meter.

Aarden bekertjes en beeldjes lagen er ordeloos als een compacte massa aardewerk.”.
36

 Nochtans blijkt uit

de bovenvermelde verslagen dat pas in 1968 sprake is van de bekertjes en dat de meeste pas na 1968

werden gevonden, volledig los van de kuilvondst van 1967. Zij houden verband met de prospecties en

opgravingen in 1969, 1970 en 1971.

Hoewel de verslagen van 1967 en 1968 doen uitschijnen dat alle voorwerpen in de kuil gevonden werden,

vernemen wij pas in 1969 dat een gedeelte van de kuilinhoud door de graafwerken verspreid was over

meerdere percelen in de buurt: “De verspreiding van een gedeelte van de favissa over een tiental percelen

door graafmachines, bracht mee dat het onderzoek van deze kuil pas nu beëindigd werd. Het voornaamste

gedeelte van de vondst  vormt een geheel van ca. 120 terracottabeeldjes”.
37

 Dit wekt verwondering omdat

uit de vorige verslagen bleek dat de kuil in zijn rechthoekige omlijning  zichtbaar was vanaf een diepte

van 50 cm. Uitgaand van een oorspronkelijke ploeglaag van 30 cm, kan de vernieling hooguit betrekking

hebben op een laag met een maximale dikte van 20 cm onder de ploeglaag en een oppervlakte van 2 m
2
.

Deze geringe hoeveelheid grond kan onmogelijk alle prospectievondsten op de naburige percelen hebben

bevat. De tekst impliceert ook dat, waar voordien reeds aangetoond werd dat minstens 40 terracotta’s als

losse vondsten werden opgeraapt door de heren Vandoorne en Viérin, van de overige 80 een groot deel

samengeraapt werd op de percelen waar de grond van de collectorwerken terechtkwam. Op dat ogenblik

,in 1969, bedroeg het totaal aantal terracotta’s 120 stuks. Vermits Despriet het onderzoek van de “kuil” nu

als beëindigd beschouwde, wil dat zeggen dat de 64 fragmenten die daarna nog werden verzameld,

eveneens als prospectievondst werden samengeraapt. Indien er ooit terracotta’s in situ gevonden werden

door P. Despriet, kunnen dit er hooguit enkele tientallen geweest zijn, op een totaal van 184 door hem

geïnventariseerde stukken. Het relaas over de beschreven kuil wordt hierdoor erg ongeloofwaardig.

Een illustratie van de tegenstrijdige berichtgeving in verband met de vondsten in situ ligt in de

verklaringen die door P. Despriet werden gegeven in verband met de bijlvondsten. In verband met de

bijlen spreekt Despriet zichzelf meermaals tegen.
38

 Volgens de laatste versie zijn de bijlen niet in situ

gevonden. Hetzelfde geldt voor de meeste voorwerpen die door Despriet in verband gebracht werden met

de zogenaamde favissa. Ongetwijfeld lag het in de bedoeling van P. Despriet de vondsten aan belang te

doen winnen, door ze een context te verschaffen. Toch mag niet uit het oog worden verloren, dat het de

verdienste is geweest van Despriet de voorwerpen samen te brengen.

In zijn eindverslag stelt Despriet een datering voor tussen 70 en 150 n.C.
39

 Ook hier moeten wij de feiten

nuanceren. In verband met de favissa is er sprake van twee munten. De eerste zou zijn gevonden bij de

initiële vondst van 1967.
40

 Vermoedelijk gaat het om de later genoemde munt van Trajanus (98-117).
41

De slechte bewaringstoestand, zou kunnen wijzen op een lange omlooptijd. Verder is er sprake van een

munt van Marcus Aurelius, die aanvankelijk eveneens tot de initiële vondst werd gerekend, maar later in

de archeologische laag boven de kuil werd geplaatst.
42

 Vermits uit het voorgaand is gebleken dat de

context onbekend blijft, kan er ook geen sprake zijn van een archeologische laag erboven. De munt moet

daarom ook als prospectievondst van de verstoorde context worden beschouwd. Een te vroege datering op

                                                  
36 Despriet 1973, 7.
37 Archeologie 1969, 15-16 (P. Despriet).
38  Favorel en Despriet 1967: “Behalve ... drie gepolijste bijlen en één onvolledige bronzen bijl bevatte deze afvalkuil ook... ; De

Leiegouw 20, 1978, 196 fig. 3 nr 1-7, 198-199: “In 1973 werd een klein amuletbijltje in nefriet gevonden bij een opgraving. Het

brengt het aantal bijlen, gevonden op dit perceel op 7.  Vijf neolithische gepolijste bijlen werden in 1967 gevonden samen met een

bronzen vlakbijl uit de vroege-bronstijd.  De zeven bijlen hebben dit gemeen dat ze allen in de mechanisch vergraven aarde van een

Gallo-Romeinse offerkuil (favissa) werden aangetroffen.”
39 Despriet 1973, 55: “Globaal bevat de Harelbeekse favissa dus materiaal, dat gedateerd kan worden tussen 70 en 150 na Chr. De

datum van ingraving van al dit materiaal ligt dus wellicht rond het midden van de 2de eeuw”.
40 Favorel en Despriet 1967, 190: “... bevatte deze afvalkuil een sterk aangetaste en moeilijk te herkennen dupondius, die gezien de

archeologische context waarschijnlijk nog uit de eerste helft van de tweede eeuw dateert”; Archeologie 1968, 17-18: “een muntstuk”

(P. Despriet).
41 Despriet 1973, 55 “De favissa bevatte tenslotte nog enkele munten, o.m. een as van Trajanus, geslagen te Rome, een imitatie van

Nerva”.
42(Archeologie 1968, 76 (P. Despriet): munten van Trajanus en Marcus Aurelius. Op basis van de munten wordt aanvankelijk als

datering het einde van de eerste eeuw tot en met Marcus Aurelius (161-180) naar voor geschoven ; Archeologie 1969, 16-17 (H.

Thoen): De munt van Marcus Aurelius is volgens H. Thoen afkomstig van de archeologische laag boven de zogenaamde favissa.
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basis van deze vermeende stratigrafie is ondertussen overgenomen in belangrijke buitenlandse

verzamelwerken.
43

 Een studie van het geheel van de vondsten maakt duidelijk dat de datering in

werkelijkheid minstens reikt tot het begin van de derde eeuw n.C.
44

Op basis van de historische kritiek van de verslagen van Despriet, moeten wij een aantal zaken met

betrekking tot de vondst corrigeren. De betrekkelijk kleine kuil die door Despriet beschreven werd kan,

onmogelijk de context geweest zijn van deze vondsten. Vermits de context niet gekend is, kunnen we

bijgevolg ook niet spreken over een “favissa”. Tenslotte moet ook de voorgestelde datering op basis van

de munten worden verworpen. Het zou echter fout zijn om in het licht van deze bevindingen de

wetenschappelijke waarde van de ganse vondst te verwerpen. Zowel de verslagen van Despriet als het

geheel van de gevonden voorwerpen kunnen ons iets leren over de aard van de vondst. Laat ons de feiten

op een rij zetten, zoals ze tussen de lijnen van de verlagen door te lezen zijn. In het najaar van 1967

werden 39 terracottabeeldjes gevonden, vier bijlen en een grote hoeveelheid keramiek, waaronder terra

sigillata. Geen van deze voorwerpen werd in context gevonden. Wel zou een betrekkelijk kleine en

ondiepe kuil gevonden zijn, waarvan mogelijk een klein gedeelte vernield werd en waarvan de precieze

inhoud niet gekend is. Zeker is wel dat deze kuil onmogelijk verantwoordelijk kan zijn voor de massale

vondsten in de loop van 1968 tot 1971. In de eerste helft van 1968 werden nog een veertigtal

terracottabeeldjes gevonden. Verder is er sprake van vijf Castorbekers, terra sigillataschalen, terra nigra,

glas, vier bronzen spiegels, een bronzen munt, een fibula en een bronzen ever. Voor het eerst is er ook

sprake van de kleine bekers. Alle belangrijke vondstreeksen zijn op dit ogenblik vertegenwoordigd, wat

een argument is voor hun samenhorigheid. Alleen de fibulae zijn ondervertegenwoordigd bij deze vroege

vondsten. In de tweede helft van 1968 werd een puinlaag met gebouwenresten aangesneden op de plaats

van de vondsten, maar deze bevatte zelf geen noemenswaardige voorwerpen. Er werden in de loop van

dat jaar nog een twintigtal beeldjes bijgevonden. In 1969 werden nog nieuwe terracotta’s gevonden en

vooral zeer veel bekerfragmenten. Het totaal van alle gevonden voorwerpen bereikt zeshonderd, een

aantal dat min of meer het totaal van de vondst bedraagt. Latere opgravingen in 1970 en 1971 kunnen

daarom geen grote hoeveelheden materiaal meer opgeleverd hebben. In beide campagnes is er sprake van

een zone met afvalkuilen en paalgaten. In deze contexten, waarvan de voorwerpen bewaard bleven in het

museum SM Harelbeke, bevinden zich slechts sporadisch kleine fragmenten van terracotta’s, bekers of

andere uitzonderlijke vondsten (zie contexten). De contexten van een aantal bekertjes uit deze

opgravingen en van een fragment van een terracottabeeldje van een hond zijn niet bekend. Er is geen

enkele aanwijzing dat zij in de archeologische laag zouden zijn gevonden. Vermoedelijk gaat het

eveneens om verstrooide vondsten uit de bouwlaag en zijn zij gelijk te stellen met de prospectievondsten.

Uit deze feiten kunnen wij besluiten dat alle voorwerpen gevonden werden buiten hun oorspronkelijke

context. Deze werd vernield tijdens of na de collectorwerken en bevond zich niet ver van de eerste

vondsten, gezien de nog duidelijke concentratie van de voorwerpen in oktober 1967 en begin 1968. Bij

latere opgravingen op de plaats van de eerste vondsten - ongetwijfeld in de nabijheid van de

oorspronkelijke context - is er sprake van bouwpuin, verspreide paalsporen en afvalkuilen. Nergens kan

een verband aangetoond worden met de uitzonderlijke prospectievondsten. Integendeel, de zone lijkt

eerder sporen van artisanaat te bevatten. Uit deze bevindingen en uit de grote homogeniteit van de

vondstcategorieën en hun uitzonderlijk karakter, kunnen wij afleiden dat zij niet afkomstig zijn van een

puinlaag, maar eerder uit een kuilstructuur, waarin zij werden verzameld. Dit blijkt uit de afwezigheid

van vondsten in de archeologische laag in de omgeving en uit de grote concentratie van gelijksoortige

voorwerpen als bekers, terracotta’s, bronzen spiegels en glas. Ook omwille van de goede

bewaringstoestand van de vele bekers en beeldjes, zoals bijvoorbeeld de groep van paard en ruiter cat. nr.

523 die pas door de graafmachines is gebroken, mag men ervan uitgaan dat het grootste deel van de

voorwerpen zich voor de collectorwerken in een kuilstructuur bevonden. Vast staat dat de eerste vondsten

zich pas voordeden na de collectorwerken in oktober 1967, bij het nivelleren van het terrein. De

collectorwerken zelf werden door verschillende amateur-archeologen en buurtbewoners nauwlettend

gevolgd. Hiervan getuigen de vele meldingen van gebouwensporen, kuilen en waterputten die op het tracé

werden opgetekend. Daarom is de kans groot dat de context van de beeldjes zich buiten de eigenlijke

sleuf van de collector moet bevonden hebben en pas aangesneden werd bij het nivelleren van de

aanpalende zone.

                                                  
43 overgenomen in: Schauerte 1985, 141: “Favissa, dat. 70-150”; Van Boekel 1987, 530: “between AD 70 and 150”; Von

Gonzenbach 1996, 108: “etwa 70-150”; Roth-Rubi 1974, 34 fig. 10, 35: op grafiek aangeduid tussen 100 en 165 n.C.
44 zie Harelbeke Halleberg context 74.
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Er zijn geen gegevens die toelaten om het geheel te interpreteren als een favissa in de strikte zin van het

woord. Zeker is dat de kuil voorwerpen bevatte die inhoudelijk verbonden kunnen worden met een

tempelzone. Het is niet duidelijk of deze tempel zich ter plaatse bevond, of in de ruimere omgeving dient

te worden gezocht. Merkwaardig is dat het gebied eveneens sporen bevatte die wijzen op de nabijheid van

een artisanale zone, met ondermeer pottenbakkers en metaalbewerkers. Resten van metaalslakken en

technisch vaatwerk werden aangetroffen ten noorden van de vondsten.
45

 Misbaksels van lokaal aardewerk

werden gevonden in een kuil op de grens van de percelen B 439 n2 en B 439 o en in waterput W5. De

terracottavondsten zijn dus blijkbaar te situeren aan de rand van een artisanale zone. De aanwezigheid van

misbaksels en artisanaal vaatwerk in de bezinksellaag van waterput W5, aangelegd in de loop van het

eerste kwart van de tweede eeuw en vermoedelijk in gebruik tot in de derde eeuw, toont de

gelijktijdigheid aan van de terracotta’s en het artisanaat. Het is niet onmogelijk dat het stenen gebouw,

waarvan op de grens van perceel B 439 k2 een hoek werd blootgelegd bij de collectorwerken, opklimt tot

de Romeinse periode. De Romeinse muntvondsten op dit perceel beslaan de volledige Romeinse

bezettingsperiode van de site. Bovendien is de beschrijving van het muurverband in kalksteenblokken en

mortel met baksteengruis niet vreemd aan de Romeinse bouwtechniek. Verder onderzoek kan uitwijzen of

hier de resten van een Gallo-Romeinse tempel werden aangesneden.

2.3.2 Martelange Grumelange

De handgeschreven inventaris van Dr. Malget is een belangrijke hulp bij de reconstructie van de vondst
46

. Volgens deze inventaris dateert de eerste terracottavondst uit Grumelange uit september 1905. Het

betreft echter een geïsoleerd stuk, want de meeste vondsten werden genoteerd in september 1906. Uit de

notities blijkt dat het lararium werd opgegraven in september 1906 en dat nog in dezelfde maand de eerste

tumulus werd onderzocht. De tweede tumulus, die op het perceel van de heer Quinet lag, werd

opgegraven in 1908.

Sibenaler is de eerste die over de vondsten van R. en E. Malget bericht in 1907. Zijn artikel geeft echter

aanleiding tot een lange reeks misvattingen over de vele vindplaatsen in Martelange. Hij situeerde de

vondst van het lararium op de plaats Baulicht, maar volgens R. en E. Malget bevonden de grondvesten

zich op de plaats Hohdoor , terwijl op de plaats Baulicht de tumulus werd gevonden.
47

 Bovendien

vermeldde Sibenaler verschillende voorwerpen uit de tumulus als behorend tot het gebouw: twee stempels

op de bodem van terra sigillatavaatwerk (ATEI en CORTERVS FEC), conische weefgewichten, de

statuette cat. nr. 337 (554)
48

 en het hoofd van Mercurius cat. nr. 332 (949), die op dat ogenblik nog niet

gerestaureerd was.
49

 Deze verwarring is te verklaren door de verbondenheid in tijd en ruimte van beide

vondsten. Tenslotte lanceerde Sibenaler de hypothese van een pottenbakkersbedrijf. Vermits het gebouw

geen hypocaust of mozaïek bezat, kon het volgens Sibenaler niet om een woonhuis gaan. Omwille van de

grote diversiteit aan godenbeeldjes verklaarde hij het gebouw als tempel, winkel of werkhuis van een

pottenbakker. Eén van de beeldjes droeg immers de signatuur van de coroplast “Lassus”.
50

 Deze

hypothese, samen met de foutieve situering en de vermenging van voorwerpen afkomstig uit de

nabijgelegen tumulus, geeft de verklaring voor een lange reeks verwarrende en steeds aangroeiende

misvattingen over de vondsten. Ook Malget draagt bij tot de foutieve hypothese van het

pottenbakkersatelier. Bij de beschrijving van de statuette met de inscriptie LAS F verwijst hij naar

gebouwenresten op de plaats Leissebach, vlakbij de oude brug over de Sûre, de vermeende verblijfplaats

van de pottenbakker Lassus.
51

 Cumont verwierp Malgets hypothese van het lararium. Met Sibenaler

meende hij dat het om een pottenbakkersatelier ging, maar hij neemt ook de foutieve toewijzing van

statuette cat. nr. 337 (554) en de weefgewichten uit de tumulus over van Sibenaler.
52

 De Maeyer

onderscheidde buiten de tumuli twee plaatsen met gebouwenresten waar statuetten gevonden werden.
53

                                                  
45 binnen spoor M1, in waterput W5 en ten zuiden ervan in kuil HAR 1969/K2 (zie Harelbeke Halleberg “speelplein” en context

73).
46 Inventaris Malget ME Luxemburg; bespreking zie collecties
47 Sibenaler 1907, 194.
48 Sibenaler 1907, fig.10
49 Sibenaler 1907, 196.
50 Sibenaler 1907, 197; zie ook inscripties: LAS.
51 Malget, 1912, 414; zie ook Martelange, site Leissebach.
52 ASAB 18, 1919, 158-159 nt. 4 (F. Cumont): “Elles ont été exécutées dans une officine de modeleur, où l’on a retrouvé, avec les

figurines, des poids munis d’un trou de suspension, etc.”.
53 De Maeyer 1940, 206-207: Gebouw op de plaats Hohdoor in het midden van perceel 313 met marmerplakage, stuc, betonvloer,

twee munten waarvan één van Domitianus en terracottabeeldjes in rode en witte aarde, waarvan één met merk LASF. Martelange

817



In een overzicht van de vindplaatsen uit de streek vermeldde Fayder-Feytmans in 1964, naast een

heiligdom met een honderdtal statuetten op de plaats “Hohdoor”, een atelier voor terracottastatuetten op

de plaats "Auf Baulig”.
54

 In dit atelier zouden statuetten zijn gevonden van burgers en militairen, samen

met weefgewichten in aardewerk.

Toch is Sibenaler niet alleen verantwoordelijk voor de misvattingen. R. en E. Malget maken zich bewust

schuldig aan het vervalsen van sommige feiten. Bij de publicatie van de tumulus in 1910 geven zij een

perfecte beschrijving van statuette cat. nr. 332 uit de tumulus als Mercurius: “La main droite s’appuie sur

la tête d’un bouc couché aux pieds du dieu, tandis que la main gauche tient un caducée. Sous le caducée

est campé fièrement un coq...”.
55

 Zij waren dus duidelijk vertrouwd met de iconografie ervan. Het is dan

ook verbazend dat dezelfde auteurs in 1912 bij de opsomming van de vondsten uit het lararium de

volgende beschrijving ten beste geven: “Un Manlius Capitolinus, sans tête, ayant à sa droite l’oie qui

l’avertit de ce qu’un gaulois, à sa gauche, à figure large, nez long et pointu, à casque rond, à double

plumeau rouge, est en train d’escalader le Capitole et dont il fend la tête avec son sabre”.
56

 Deze

beschrijving kan alleen maar van toepassing zijn op dezelfde Mercurius. Ze getuigt van veel fantasie en is

waarschijnlijk een oudere interpretatie van het beeldje van voor de volledige restauratie. Het gevleugelde

hoofd dat de identificatie als Mercurius eenduidig maakt, wordt in de beschrijving immers weggelaten.

Malget heeft geen scrupules gehad om het beeldje met een onjuiste maar bloemrijke beschrijving als

nieuwe vondst opnieuw op te nemen. Hij kende immers de juiste iconografische interpretatie van het

beeldje, dat twee jaar eerder in de publicatie van de tumulus in 1910, correct was geïnterpreteerd.

Blijkbaar was het de bedoeling de vondst van het lararium nog meer kleur te geven. In het licht van deze

onwetenschappelijke instelling is het nodig de gegevens van R. en E. Malget met de nodige

voorzichtigheid te hanteren en te onderwerpen aan historische kritiek.

De verwarring die in de literatuur is ontstaan rond de situering en het karakter van de vindplaatsen van de

site en de bewuste vervalsing van sommige feiten door R. en E. Malget doen vragen rijzen omtrent de

authenticiteit van de vindplaats. Daarbij komt nog de beschrijving van de tweede tumulus, opgegraven in

1908, die de indruk wekt dat Malget de gegevens en maten van de eerste tumulus opnieuw aanwendt om

de tweede vondst, die misschien minder duidelijke grondsporen naliet, “in te kleden” en aan belang te

doen winnen (zie Martelange Grumelange, Im Baulicht, tumuli contexten 125 en 126). R. en E. Malget

werkten immers alleen en bovendien ongestoord, want het terrein van het lararium was hun eigendom.
57

Daarnaast is er de frappante gelijkenis tussen de site van Martelange en die van Warnach, die ongeveer 40

jaar eerder werd opgegraven door C. Sulbout, rond 1870. In beide gevallen gaat het om gebouwensporen

met iets ten noorden twee tumuli, oostelijk van de Romeinse weg, op een plaats met een toponiem

Baulicht of Bôlicht. R. en E. Malget kenden de geschriften van Sulbout zeer goed, en gingen met

zekerheid opzoekingen doen op de sites die hun voorganger beschreef. Dit blijkt onder meer zeer

duidelijk uit de commentaar bij het grafveld van Hollange Burnon (zie site). Volgens R. en E. Malget

hield dat grafveld verband met een villa op de plaats “Was Ohet”. Om de plaats te omschrijven gebruiken

zij letterlijk de omschrijving van Sulbout, zij het in een andere schrijfwijze: vergelijk “mammelon boisé

dit Waz-Ohet”
58

 en “mamelon boisé dit Was-Ohet”
59

. Volgens R. en E. Malget was het lararium reeds 40

jaar vroeger opgegraven.
60

 Deze datum komt overeen met de activiteiten van Sulbout te Warnach. Malget

was hiervan op de hoogte.
61

 Een andere toevalligheid is de opmerking van Balter en Dubois in verband

met één van de tumuli te Warnach in 1937: “Le propriétaire actuel l’a arasé, il y a quelque trente ans”.
62

Dit komt precies overeen met de activiteiten van Malget in 1906. In het licht van al deze gegevens is het

nodig om na te gaan of het hier om een toevallige gelijkenis gaat tussen de site van Warnach en

Martelange Grumelange, ofwel om een bewuste vervalsing van de feiten, waarbij Malget oudere

gegevens van Sulbout zou hebben overgenomen om zijn eigen vondsten in te kleden. Wij gingen daarom

                                                                                                                                                    
Grumelange auf Baulich sporen van gebouwen, groot aantal witgrijze terracottabeeldjes, onderzocht in 1906, weefgewicht.

Martelange in Bolich nr. 307a, twee tumuli op 30 m van elkaar.
54 "Faider-Feytmans 1964, 69 -70.
55 Malget 1910, 369.
56 Malget 1912, 415.
57 Sibenaler 1907, 194.
58 Malget en Malget 1919, 182
59 Sulbout 1874, 81 nr.XIII.
60 Malget en Malget 1912, 413-415.
61 Malget en Malget 1910, 367: “De plus feu M. Sulbout avait déjà fouillé un tumulus découvert à un de ces lieux: il y avait trouvé

un épée.” Met “un de ces lieux” wordt één van de plaatsen met toponiem “Bolig” bedoeld.
62 Balter en Dubois 1937, 30.
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na of de site nog andere vondsten opleverde in andere periodes en of er, buiten vader en zoon Malget, nog

andere getuigen waren van de vondsten rond 1906.

Sibenaler is de eerste die in 1907 uitvoerig de vondsten beschrijft. De vele fouten in zijn verslag maken

het onwaarschijnlijk dat hij ooggetuige is geweest van de opgravingen. Wel zou de antiquair Dillen ter

plaatse zijn geweest: “M. Dillen, antiquaire à Bruxelles, qui s’est rendu sur les lieux avant moi, a obtenu

la faveur d’emporter trois petites têtes en terre cuite qu’il a eu l’amabilité de m’offrir pour le musée où

elles sont déposées...”.
63

 In oktober 1908 vonden twee priesters, Claude en Loes, op de plaats waar vader

en zoon Malget een tumulus hadden opgegraven, een hoofdje van een terracottastatuette. Uit de datum

kan niet worden opgemaakt of het om de eerste of de tweede tumulus ging.
64

Belangrijk voor de authenticiteit zijn de vondsten die lang voor Malget opgetekend werden op dezelfde

plaats. Rond 1844 vond een landbouwer op de plaats “Auf Baulicht” in Grumelange een klein stenen

godenbeeld, dat echter niet bewaard bleef. Het verhaal werd opgetekend in 1874, lang voor de vondsten

van Malget: “Op de plaats “Auf Baulicht” in het westelijk deel van het gehucht Grumelange bevinden

zich sporen van oude constructies, maar de resten werden door langdurige landbouwactiviteit sterk

verspreid en genivelleerd. Ongeveer 30 jaar geleden (rond 1844) vond een landbouwer op deze plaats een

klein beeld in steen. In het besef dat het een heidens idool betrof, gooide hij het in de Sûre, die niet ver

daarvandaan langs Grumelange stroomt”.
65

 Bijna 30 jaar later, in september 1901 werden door de

landbouwer Quinet-Kneip op de plaats “Auf Baulig” op de zuidkant van de helling van de heuvel,

Romeinse graven ontdekt. De graven lagen bijna aan de oppervlakte en waren sterk verstoord door

landbouwactiviteit. Een van de graven was opgebouwd uit tegulae en bevatte twee kleine urnen met as en

beenderresten en een klein schaaltje in aardewerk. Op 400 m van de vindplaats liep een oude weg met de

naam “Pavé romain”, die de richting van Arlon naar Bastogne volgde. Deze informatie werd verstrekt

door de landbouwer zelf aan A. De Loë in 1906.
66

Ook de aanwezigheid van een Romeinse weg zou de authenticiteit van de site kunnen bekrachtigen. Het

was de gewoonte tumuli aan te leggen in de nabijheid van Romeinse wegen. Het best gekende traject van

Arlon in de richting van Tongeren komt echter niet door Martelange. Deze weg loopt ten zuidwesten van

Martelange via Wisenbach, waar hij de Sûre oversteekt, naar Warnach, 4 km ten noorden van

Martelange.
67

 Toch zijn er ook bronnen die spreken over een Romeinse weg over het grondgebied van

Martelange. Oorsprong en verloop van het traject zijn echter nog niet onderzocht.
68

 Volgens A. De Loë

heet deze oude weg van Arlon naar Bastogne “Pavé romain”.
69

 Mogelijk liep de weg voorbij de plaatsen

Milperknoepchen en Baulicht tot in Warnach, dat dan als kruispunt voor de twee trajecten vanuit Arlon

fungeerde.

Samenvattend kan men stellen dat op de site “Baulicht-Hohdoor” op korte afstand van elkaar een sacrale

zone met een rijke terracottavondst en een funeraire zone aangetroffen werden, vermoedelijk in de

nabijheid van een Romeins wegtracé, parallel aan de Romeinse weg die Arlon verbond met Tongeren. Dit

blijkt uit de verslagen van Malget, maar ook uit prospectievondsten van andere personen en uit oudere

vondsten op dezelfde plaats. Op de begraafplaats bevonden zich zeker een aantal vlakgraven. Het stenen

beeld gevonden rond 1844 bevestigt de aanwezigheid van een sacrale zone, terwijl de vlakgraven uit 1901

                                                  
63 Sibenaler 1907, 197.
64 AIALx 44, 1909, 334: “En passant fin octobre 1908 à l’emplacement d’un tumulus fouillé par M. Malget de Martelange, situé

entre ce village et Warnach, à gauche de la grand’route d’Arlon-Bastogne, MM. les abbés Claude et Loes trouvèrent des restes

d’une poterie de la belle période et la tête d’une figurine... Plus bas dans le vallon vers la Sûre, MM. Malget auraient trouvé, d’après

la description faite au secrétaire, les substructions d’un de ces petits édicules avec nombre de figurines semblables.” (Fr. L.)
65 AIALx 8, 1874, 183-4 (N. Collignon): Vertaald uit het Frans.
66 ASAB 20, 1906, 308-309 (A. De Loë).
67 Traject Arlon-Wisembach-Warnach: A. Wiltheim (1604-1684), Luxemburgum Romanorum, édition Neyen 1842, 109: De weg

vanuit Arlon gaat over het dorp Schackweiler(volgens Balter en Dubois AIALx 51, 1920, 68 is dit Rodenhof (langs de N4 ten

noorden van Arlon), vervolgens door het “Forêt d’Anlier” waarna hij de Sûre oversteekt in Wisembach op een ondiepe plaats (Gué

“wad”);  AIALx 51, 1920, 61-62: Van Warnach kan men de Romeinse weg volgen tot Wisembach, waar hij de Sûre oversteekt, een

beetje voorbij het samenvloeien met de Visbich. Langs de plaats “Choque”, komt hij op de plaats Olbricht, waar hij het “Forêt

d’Anlier” bereikt;  AIALx 70, 1939, 64-65 (Balter en Dubois): De mansio van de Corne du Bois des Pendus, opgegraven door V.

Balter (priester in Heinstert) tussen 1928 en 1930 (AIALx  61, 1931, 1-35), bevindt zich op 13 à 14 km van de vicus van Arlon en

op 11,5 km van de mansio van Warnach, opgegraven door C. Sulbout; M-H. Corbiau, Les voies romaines, in Remy 1991, 111-115
68 Traject Arlon-Martelange-Warnach: AIALx 2, 1849, 184 (J.B. Geubel): De weg van Mande-St.-Etienne naar Arlon, gaat over het

grondgebied van Martelange; AIALx 2, 1849, 142 (G.F. Prat): Sporen van de oude Romeinse weg van Arlon naar Bavay, zijn te

vinden te Martelange. Te Hollange loopt hij niet ver van de nieuwe weg en parallel ermee; AIALx 8, 1874, 183 (N. Collignon): “Op

de plaats “Auf Milperknoepchen” in het zuiden van Martelange bevinden zich resten van oude constructies. Opklimmend van deze

plaats langs de rand van het “forêt de Martelange” dat grenst aan dit terrein, komt men na ongeveer 800 m aan oude steengroeven op

korte afstand in het bos. Mogelijk leverde deze materiaal voor de Romeinse weg, die zich op slechts enkele meter daarvandaan

bevindt. Het is zeer waarschijnlijk dat men nog andere ruïnes vindt langs de oude Romeinse weg die het bos doorkruist”.
69 ASAB 20, 1906, 308-309 (A. De Loë): “A 400 mètres du lieu de la trouvaille (Auf Baulicht), passe une route antique dite Pavé

romain, allant d’Arlon à Bastogne”.
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het funeraire karakter van de plaats buiten discussie stellen. Volgens Malget bevonden er zich twee

tumuli, door een weg verbonden met een heiligdom. Statuetten zouden zijn gevonden in één van de

tumuli en in het heiligdom. De beschrijving van eenzelfde statuette van Mercurius, zowel in de tumulus

als in het heiligdom en de parallellen bij de beschrijving van de grafconstructies van de twee tumuli, doen

twijfel rijzen over de ware aard van de contexten. Waar het funerair en het sacraal karakter van de

vindplaats vaststaan, blijft er twijfel over de gedetailleerde verslagen van R. en E. Malget over de tumuli

en de tempel.
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3. FUNCTIONELE ANALYSE

3.1 VONDSTEN IN FUNERAIRE ZONES

In totaal zijn 45 Belgische contexten met zekerheid verbonden met een vindplaats in een funeraire zone.

In twee gevallen gaat het niet om graven, maar om sacrale kuilen. Eenmaal werd het beeldje niet in het

eigenlijke graf gevonden, maar in de aanlegkuil van de grafkamer van een tumulus. Van 32 contexten

werd duidelijk in de verslagen vermeld dat zij in een graf gevonden werden. Bij 24 van deze graven werd

ook de grafritus met zekerheid bepaald. In 23 gevallen gaat het om crematiegraven en éénmaal werd een

“graf” beschreven zonder beenderresten.

Het aantal contexten uit funeraire zones bedraagt 16,5 % van het totaal van de Belgische vondstcontexten.

Het funerair aspect van de statuetten is daarom onmiskenbaar een belangrijke eigenheid van het

terracottagebruik.

Toch moeten wij hier om verschillende redenen sterk nuanceren. Eerst en vooral zou het niet correct zijn

te stellen dat het plaatsen van terracotta’s in graven een algemeen gebruik was in de Gallo-Romeinse

periode. Zo werden op de zuidwestbegraafplaats van Tongeren sinds 1957 ongeveer 550 graven

onderzocht, waarvan er slechts 3 terracotta’s bevatten. Bij eerder onderzoek in de negentiende en begin

twintigste eeuw werden 6 beeldjes gevonden. Wanneer wij deze terracottavondsten in kaart brengen, is

het opvallend dat 8 van de 9 Tongerse grafvondsten aan het licht kwamen binnen het zeer beperkt areaal

van twee aangrenzende percelen. Van het noordelijk en oostelijk grafveld zijn tot nu toe geen

terracottavondsten bekend. Vergeleken met de vele terracottavondsten in het stedelijk gebied van

Tongeren, is het voorkomen van terracotta’s in graven zelfs eerder uitzonderlijk.

Een ander voorbeeld hiervan is Doornik, waar op de grafvelden geen vondsten bekend zijn, met

uitzondering van één losse vondst op de nécropole de la Rue Perdue in een zone uit de late derde en

vierde eeuw. In de agglomeratie van het antieke Doornik werden daarentegen wel verschillende

terracotta’s gevonden.

Ook op de recent opgegraven necropool Auf Wollenberg in Messancy, werd op een totaal van 200 graven

uit de eerste en de tweede eeuw, slechts één graf met een identificeerbaar terracottabeeldje

teruggevonden.

Een tweede reden waarom het grafgebruik van terracotta’s niet mag worden overschat is dat de functie in

het graf mogelijk een secundair gebruik is. Het is niet uitgesloten dat zij voordien een plaats bekleedden

in het leven van de overledene, bijvoorbeeld in een lararium (huiskapel). Zo kan bijvoorbeeld voor een

graf uit Arlon (6) gesteld worden dat de beeldjes ouder zijn dan de begraving. Vermoedelijk is dit ook het

geval voor de graven uit Tongeren (204) en Longlier Massul (121).

Tenslotte kan men niet veralgemenend spreken over het funerair gebruik. Een ontleding van de

verschillende contexten maakt duidelijk dat zich in de tijd een verschuiving voordeed van de gebruikers,

de aard van het repertorium en vermoedelijk ook van de intenties van de gebruikers. Bovendien kunnen

zich ook plaatselijk variaties ontwikkelen in het terracottagebruik in funeraire zones.

Voor zover gedetailleerde informatie over de graven beschikbaar is, zijn alle grafvondsten uit Belgische

vondstcontexten afkomstig uit crematiegraven. Nochtans komen inhumatiegraven met terracotta’s

sporadisch voor buiten dit gebied. Voorbeelden hiervan werden gevonden in Beauvais (331), Keulen

(562, 569 en 572), Sougères-sur-Sinotte (777), Xanten (863) en Londen (896). Meestal gaat het om

bijzettingen uit de derde of vierde eeuw. Alleen de begravingen uit Londen (896) en Keulen (569) zouden

volgens de datering van de statuetten kunnen thuishoren in de loop van de tweede helft van de tweede

eeuw, maar een latere datum is niet uitgesloten. De goede bewaringstoestand van de meeste vondsten in

inhumatiegraven is opvallend. Voor een deel is de bescherming van een kist hieraan niet vreemd. Zo zijn

de drie Venusbeeldjes in de loden kist uit Londen intact. Anderzijds is ook de grafritus zelf

verantwoordelijk voor de betere bewaring. De beeldjes lopen immers niet het risico mee op de

brandstapel te belanden, zoals dit bij de crematie vaak het geval was. Algemeen kan men stellen dat

terracottastatuetten bij voorkeur bij de crematieritus werden gebruikt. Pas toen de inhumatieritus

algemeen ingang vond werden ook in deze graven sporadisch statuetten bijgeplaatst. Tot op dit ogenblik

zijn hiervan geen voorbeelden gekend in ons onderzoeksgebied.

In drie Gallo-Romeinse tumuli werden terracotta’s gevonden: één in Tienen (998) en twee in Martelange

(125 en 126). De vondstsituatie verschilt grondig. In Martelange gaat het om bijzettingen in de grafkamer.
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In Tienen gaat het om een bijzondere depositie van een intact Bacchusbeeldje in de aanlegkuil van de

grafkamer. De Tiense vondst kan daarom geïnterpreteerd worden als bouwoffer, eerder dan als grafgift.

Slechts van één van beide tumuli uit Martelange bleven de vondsten bewaard (125). Door

onregelmatigheden in de verslagen van R. en E. Malget, blijft de analyse van de vondst beperkt tot enkele

algemene beschouwingen (zie onderzoek van de authenticiteit). Uit de grafgiften, zoals weefgewichten en

een spiegel, kan worden afgeleid dat de overledene van de tumulus van Martelange een vrouw was.

Nochtans zijn de bewaarde statuetten uitgesproken mannelijk: Mercurius en Mars. Volgens Malget

zouden zich in het graf ook fragmenten van vrouwelijke goden als Fortuna en zittende vrouwelijke

figuren bevonden hebben, maar zij werden niet duidelijk beschreven en bleven niet bewaard. Opvallend is

de gave bewaringsstaat van het Marsbeeldje van Martelange en van de Bacchus van Tienen. Zij werden

bij de grafritus niet gebroken. De Mercurius en de vrouwelijke voorstellingen uit dezelfde grafcontext van

Martelange waren wel gebroken.

Op een totaal van 24 crematiegraven zijn er 6 met zekerheid urnengraven (contexten 6, 26, 52, 88, 151 en

152). In de graven van Huissignies (88) en vermoedelijk ook in Bovigny (26), was de grafuitzet

beschermd door een loculus. De urnengraven met statuetten komen zowel voor in vroege contexten uit

het derde kwart van de eerste eeuw, in Rognée (151 en 152), als in contexten uit de tweede helft van de

tweede eeuw of later, in Bovigny (26). Het gaat bijna steeds om volledige beeldjes of beeldjes die vrijwel

volledig samengesteld konden worden na restauratie. In de grafcontext uit Arlon (6) vertoonde één

beeldje sporen van beschadiging op het oppervlak (cat. nr. 264 (420): bijna volledig samengesteld na

restauratie, maar beschadigd aan rechterknie en –zijleuning). Alleen in de graven in Rognée zouden de

crematieresten afkomstig zijn van kinderen (151 en 152). In de andere gevallen blijven de leeftijd en het

geslacht onbekend. Over de positie van de beeldjes in de grafcontext zijn wij het best geïnformeerd over

het urnengraf van Ellezelles (52). Het beeldje van een duif, waarvan alleen het voetstuk ontbreekt, was

hier samen met twee kleine urnen en een terra sigillatapotje zorgvuldig op een schaal neergelegd.

Zes graven kunnen duidelijk omschreven worden als brandrestengraf (18, 19, 42, 43, 134 en 148). De

meeste van deze graven dateren uit de tweede en derde eeuw. Deze grafritus stamt uit een voor-Romeins

verleden en getuigt van het voortzetten en heropleven van de inheemse tradities in de Romeinse tijd
1
.

Opvallend is de fragmentaire staat van de contexten uit Blicquy (18 en 19) en Destelbergen (42 en 43).

Meestal werden de statuetten gebroken voor de begraving. In drie gevallen kwam slechts een klein

fragmentje in het graf terecht (18, 19 en 43). De vondsten uit Destelbergen vertonen brandsporen en zijn

duidelijk mee op de brandstapel geplaatst. Zij dateren uit de late tweede eeuw of uit de derde eeuw n.C..

Het graf van Messancy (134) bevatte een vrijwel volledige buste die op de grafbodem was gelegd met het

hoofd naar het westen. In Oudenburg (148) werd een haan, waarvan alleen het voetstuk ontbrak in de nis

van het graf geplaatst. Deze kleine nissen in de wand van de grafkuil zijn een meer voorkomend

fenomeen in de Scheldevallei. Een volledig Fortunabeeldje werd in Stembert (173) gevonden in een

“graf” zonder beenderresten uit de tweede helft van de tweede eeuw. Het maakte deel uit van een

geïsoleerde groep brandrestengraven en bevatte verder een normaal grafmobilier met keramiek en glas.

Een eerder uitzonderlijke grafconstructie is de stenen kist die in 1863 werd opgegraven  in Saint-Mard

(164). Ze bevatte twee statuetten en een unguentarium en geeft aan dat terracotta’s niet per definitie

behoorden bij de arme bevolkingslaag. Een ander voorbeeld hiervan zijn de graven van Rognée, met de

rijkelijke serviezen in terra sigillata en glas en de waardevolle antieke munten. Ook de hoger vermelde

tumulusgraven van Tienen en Martelange getuigen van het prestige van de overledene. Ook het graf uit

Messancy (134), met een eerder bescheiden aantal voorwerpen in keramiek, glas en brons, behoorde tot

de rijkste graven van het grafveld Auf Wollenberg.

In oude opgravingsverslagen werden meermaals grafcontexten toegeschreven aan een kind, omdat de

terracotta’s als speelgoed beschouwd werden (Stembert 173, Strée 174 en Tongeren 204). Deze

toeschrijvingen zijn ongefundeerd. De stelling dat terracotta’s als speelgoed zouden zijn gebruikt, kan

door geen van de onderzochte Belgische vondstcontexten worden ondersteund. Uit de grafcontexten,

waar de beenderresten van de overledenen werden geïdentificeerd, blijkt dat terracotta’s niet alleen

werden bijgezet in graven van kinderen, maar ook in die van volwassenen, zowel mannen als vrouwen
2
.

                                                  
1 A. Van Doorselaer, Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei, Hellinium 9, 1969, 121-122, 127
2 Volgens Cordie-Hackenberg  komen terracotta’s in Wederath vooral voor in kindergraven (Cordie-Hackenberg 1989, 338, 340 nt.

27). Hierop wijzen volgens haar de combinatie van dieren - en godenterracotta’s (context 833: Grab 10 en context 836: Grab 1162)

en de combinatie van terracotta’s en zuigflesjes of miniatuurvaatwerk (Haffner 1974, 17 Grab 528 Taf. 124: terracotta rammelaar in

vogelvorm en zuigfles). Zonder antropologisch onderzoek is het echter erg gevaarlijk dergelijke besluiten te trekken. Alleen in het
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In Destelbergen (42) werd een Venusbeeldje gevonden in het graf van een jonge vrouw. Graven van

volwassen mannen werden teruggevonden in Gors-Opleeuw (66) en in Destelbergen (43). Bij de man van

Destelbergen werden een zittende moeder met kind en een risusbeeldje meegegeven in het graf. Bij de

man van Gors-Opleeuw gaat het om een Victoria. Men kan dus ook geen verband leggen tussen

vrouwelijke of mannelijke voorstellingen en het geslacht van de overledene
3
. Zo werden in de tumulus

van Martelange beeldjes gevonden van Mars en Mercurius, waar bijgaven als weefgewichten doen

vermoeden dat de overledene een vrouw was.

In een kindergraf uit Tongeren (211) werd een zittende hond gevonden. Ook in twee graven met

gelijkaardige hondjes uit Rognée (124 en 152) werden de crematieresten toegeschreven aan kinderen.

Hoewel het verleidelijk is om hierin een patroon te herkennen, is het toch niet de regel dat de

voorstellingen van zittende honden in kindergraven werden bijgezet. Zo bevatten twee graven uit

Kempten (540 en 539), naast zittende hondjes in terracotta, beenderresten die door antropologisch

onderzoek toegeschreven werden aan een volwassene ((Mackensen 1978, 280-281 Grab 287 , 300 Grab

361).

De graven van Rognée en Tongeren Haselereik vertonen wel een bijzondere verbondenheid op een ander

vlak. Zij vormen beide kleine geïsoleerde grafensembles uit de tweede helft van de eerste eeuw. De

graven uit Rognée hoorden zeker bij een landelijke, vermoedelijk agrarische inplanting. De graven uit

Tongeren liggen in de nabijheid van de stad, maar sluiten niet aan bij één van de grote stedelijke

necropolen. Het is niet uitgesloten dat dit kleine grafensemble eveneens behoorde tot een landelijke

inplanting buiten de stad. Ook vormelijk vertonen de vondsten sterke overeenkomsten. Zij bestaan telkens

uit een klein ensemble van crematiegraven en één kuil met enkel brandresten. Zeker in het geval van

Rognée kan uit het grafmobilier worden afgeleid dat de familie van de overledene sterk geromaniseerd

was. Het is niet onmogelijk dat deze voor onze gebieden vroege terracottavondsten toegeschreven kunnen

worden aan kolonisten die sterk vertrouwd waren met de Romeinse cultuur. Wij kunnen daarom de

mening bijtreden van V. von Gonzenbach die stelt dat het gebruik van terracotta’s in de beginperiode van

de productie verbonden is met de Romeinse cultuur en niet met de inheemse tradities.

Het is opvallend dat het vroegste vondstrepertorium in de graven vooral bestaat uit voorstellingen van

zittende honden en vogels en niet van goden: zittende hondjes in de graven van Rognée (151 en 152),

aangelegd tussen 65 en 75 n.C, een zittende hond in een graf uit Tongeren (211) uit de Flavische tijd, een

duifje in het graf van Ellezelles (52) uit de periode 80/90-110 n.C., een kip en een vogel met kuif en

liggende ronde staart in een graf uit Saint-Mard (164) uit de tweede helft van de eerste eeuw en een duif

in een tweede graf uit Saint-Mard (165) uit dezelfde periode. De dierenfiguren komen minder frequent

ook nog voor in de tweede eeuw: een zittende hond en een kip in graven uit Tongeren (201 en 204) uit de

eerste helft van de tweede eeuw, een duifje vergezeld van een munt van Antoninus Pius (138-161 n.C.) in

een graf uit Tongeren (200), een duifje in een graf uit Strée (174) en een haan in een graf uit Oudenburg

(148). Graven met godenfiguren die met zekerheid uit de eerste helft van de eerste eeuw stammen zijn

zeldzaam: in Blicquy (19) werd een fragment van Venus gevonden in een graf dat gedateerd werd in de

tweede helft van de eerste eeuw, maar over de datering van Venus serie 172 waartoe het beeldje behoort

is nog geen zekerheid. Een andere vondst is afkomstig uit Sainte-Marie-sur-Semois Fratin (171). Een

fragment van een Minervabeeldje werd hier vermoedelijk gevonden in het grafveld Banel. De

Minervaserie waartoe het fragment behoort werd gedateerd in de periode tussen 90 en 110 n.C. Het enige

exemplaar dat met zekerheid in een funeraire context uit de tweede helft van de eerste eeuw gevonden

werd is een Venusbeeldje uit een sacrale kuil van het grafveld van Velzeke (236). Een dergelijke kuil

                                                                                                                                                    
geval van het graf met het zuigflesje kan aangenomen worden dat het om een kindergraf gaat. Het enige graf met terracotta’s dat

antropologisch onderzocht werd, is graf 2255 (context 834). Hier werd vastgesteld dat het om de bijzetting gaat van een kind tussen

7 en 13 jaar. Drie fibulae en een houten kistje doen veronderstellen dat het om een meisje ging. Houten kistjes werden in Wederath

vaak gevonden in graven van vrouwen en meisjes en in de vrouwenmode werden twee fibulae op de schouders gedragen om een

tweedelig gewaad vast te spelden, terwijl de derde fibula ter decoratie op de borst vastgemaakt werd (Cordie-Hackenberg 1989,

333).

Verder bevonden zich in het graf toiletgerei en gereedschappen voor het verwerken van stoffen of leder. Deze voorwerpen

weerspiegelen maatschappelijk eerder de activiteiten van een jonge vrouw dan die van een kind. Hier stelt zich de vraag tot welke

leeftijd men maatschappelijk de term “kind” mag gebruiken en bijgevolg van een kindergraf mag spreken. Uit de activiteiten van de

jonge vrouw blijkt immers dat zij maatschappelijk niet meer als kind werd aanzien. De stelling dat terracotta’s vooral in

kindergraven voorkomen is daarom ook voor Wederath niet bewezen
3 Rouvier-Jeanlin 1972, 63: De overvloed aan moedergodinnen en Venusfiguren kan volgens Rouvier verklaard worden door het feit

dat de kopers van deze beeldjes zonder grote marktwaarde vrouwen zijn, waarvan de interesse vooral ging naar de liefdesgodin en

het moederlijk karakter
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vormt een onderdeel van het drieluik ustrinum, sacrale kuil en brandrestengraf en behoren tot een

grafritus van een inheemse traditie.

In de tweede en derde eeuw worden godenvoorstellingen meer aangetroffen in graven: zittende vrouw

met vruchten (Arlon 6, Longlier Massul 121 en  Remagne150), zittende vrouw met hond (Bovigny 26),

zittende vrouw met kind (Destelbergen 43 en Huissignies 88), Venus (Ampsin 3, Destelbergen 42, Strée

174 en Theux 176), Victoria (Gors-Opleeuw 66), Fortuna (Stembert 173 en Tongeren 202), Minerva

(Tongeren 205), Cybele (Tongeren 206), Mars (Martelange 125) en Mercurius (Martelange 125).

Daarnaast komen ook busten voor: busten van een vrouw (Arlon 6, Flamierge 58 en Messancy 134) en

busten van een kaalhoofdige jongen (43, 140 en 219). Alleen de voorstelling van Venus komt continu

voor, van de tweede helft van de eerste (Velzeke 236) tot het einde van de tweede en vermoedelijk tot de

derde eeuw (Ampsin 3, Destelbergen 42 en Theux 176).

In Remagne (150) werd in de westelijke sector van het grafveld een volledig bewaard beeldje van een

zittende vrouw met vruchten teruggevonden als losse vondst. De positie van de statuette boven het niveau

van de graven, doet de vraag rijzen of het beeldje niet behoorde tot de opsmuk van een van de graven en

mogelijk bovengronds de positie van het graf aangaf, zoals dit misschien het geval was voor een graf uit

het grafveld Champ de l’image in Saint-Marcel.
4
  Het antwoord is ons inziens negatief. De reden waarom

de statuette niet in context werd gevonden, ligt eerder in de sterke verstoring van het terrein in de

westelijke sector. Van veel van de westelijke graven was de grafinhoud verdwenen en kon alleen nog de

positie bepaald worden. Nochtans waren alle graven in de onmiddellijke omgeving van de statuette

voorzien van een bescherming door stenen platen. In de eerste plaats is de verstoring te wijten aan de

erosie van het terrein dat in oostelijke richting afhelt naar de Ourthe. Zo is de gemiddelde diepte van de

begravingen in de westsector 42,8 cm, in de centrale sector 52,2 cm en in de oostelijke sector 60,3 cm. De

erosie heeft dus met zekerheid alle bovengrondse sporen samen met de oorspronkelijke bodem verplaatst.

Wat zich in de oostelijke sector bovengronds bevond, zou, indien het bewaard bleef, teruggevonden

moeten worden in de colluvia van de zuidelijke sector. Een bijkomende reden van de verstoring zijn oude

plunderingen, waarvan de sporen bij de opgraving werden vastgesteld
5
.

Ook op de zuidwestbegraafplaats van Tongeren werd een gedeeltelijk bewaard Minervabeeldje gevonden

vlak onder de bouwlaag, zonder een welomlijnde grafkuil. Ook voor dit beeldje geldt een sterke

verstoring van het terrein, ditmaal door de vele oude opgravingscampagnes. In alle andere grafcontexten

waar de positie van de statuette gespecifieerd werd, lag het beeldje op de grafbodem (Bovigny 26,

Ellezelles 52, Gors-Opleeuw 66, Huissignies 88, Messancy 134, Strée 174, Theux 176, Tongeren 203,

205, 207 en 211) of in een nis van de grafkuil (Oudenburg 148). Vaak bekleedt het een centrale positie in

het graf boven op de beenderresten van een brandrestengraf (Tongeren 207 en 211) of vlak tegen de asurn

van een urnengraf (Bovigny 26 en Ellezelles 52). De situatie van het graf van Saint-Marcel blijft

bijgevolg een geïsoleerd fenomeen.

In de meeste gevallen maakten de beeldjes deel uit van de grafritus, waarbij zij mogelijk op de

brandstapel terechtkwamen en vaak onvolledig gerecupereerd en begraven werden.

Een voorbeeld van een lokale interpretatie van het funerair terracottagebruik vormt de protohistorische

tumulus van Saint-Pierre Sberchamps (167). De kuil met de statuetten bevatte geen beenderresten en kan

niet als graf worden aanzien. Ondanks het chronologisch hiaat tussen het laatste ijzertijdgraf en het Gallo-

Romeinse depot, moet de grafheuvel als funeraire site herkenbaar gebleven zijn. Tumuli werden immers

ook in de Gallo-Romeinse periode frequent opgericht. Het depot kan daarom toch deel uitmaken van riten

in een funeraire context, vermoedelijk in het kader van een vooroudercultus. Ook al was de herinnering

aan de overledene verdwenen uit het gemeenschappelijk geheugen, de tumulus werd zeker herkend als

funerair monument. Door zijn omvang gold het graf als een van de grootste in zijn soort en straalde

bijgevolg het belang uit van de voorouder die er begraven lag. De topografische situatie van de kuil,

precies in het midden van een Keltische tumulus, geeft onmiskenbaar een funerair karakter aan het depot

van Sberchamps. Houtskool, statuetten, nagels, munten, de glaskralen en terra sigillata, zijn archaeologica

                                                  
4 In graf 74 van het grafveld Champ de l’image in Saint-Marcel waren zes terracottastatuetten geschikt in een cirkel rondom de

bovenkant van de urn (context 761). Het graf wordt aangewend als argument voor de theorie als zouden statuetten gebruikt zijn ter

vervanging van een bovengrondse markering van het graf, meer bepaald de duurdere grafsteen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de

statuetten zichtbaar opgesteld zouden zijn aan de oppervlakte (Allain et al 1992, 52: “émergeant du sol”). Een doorsnede van het

graf ontbreekt echter in de publicatie. De graven waren in deze zone bedekt door een zwarte brandlaag met een dikte van ongeveer 1

meter (zie Allain et al 1992, 27 doorsnede G, 33 Fig.15). De oorspronkelijk bewaarde verticale positie van de beeldjes en de goede

bewaringstoestand pleiten tegen een eventuele bovengrondse opstelling.
5 Fremault 1966, 46 graf 109
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die afzonderlijk of samen in graven kunnen voorkomen. Nochtans moeten wij door de afwezigheid van

beenderresten een enge interpretatie als graf uitsluiten. De houtskoollens en de brandsporen op de

statuetten wijzen op de aanwezigheid van een brandhaard, mogelijk een brandstapel. Deze bevond zich

zeker niet in de kuil zelf. In dat geval zou de bodem onder de houtskoollens rood verkleurd zijn, wat niet

het geval is. Een roodachtige laag bevond zich wel op de top van het depot, onder de bouwlaag, zodat wij

kunnen veronderstellen dat de kuil gevuld was met de resten van een brandhaard gelegen buiten de kuil.

Het opklimmen van de houtskoollens tot aan de bouwlaag aan de oostwand van de kuil, wijst er duidelijk

op dat de resten vanaf deze rand in de kuil werden gestort. De statuetten waren sterk gefragmenteerd.

Fortunastatuette cat. nr. 764 werd bijvoorbeeld gedeeltelijk gerestaureerd uit een twintigtal fragmenten. In

totaal werden de resten gevonden van minstens zeven verschillende statuetten. Van sommigen bleef

slechts een klein fragment bewaard. Hoewel de kuilvulling integraal werd opgegraven, wijst de

onvolledige staat van de stukken erop dat de brandresten slechts gedeeltelijk werden verzameld. Ook dit

gebruik is niet ongewoon in funeraire context en doet denken aan de ritus van de brandrestengraven. Het

meest opvallend zijn de beschadigingssporen op de breuken en massieve delen van de statuetten. Deze

wijzen op een rituele breuk, eveneens gebruikelijk bij begravingen. Verschillende statuetten vertonen

brandsporen. Op het oppervlak van cat. nr. 772 (403) verschijnen zij in de vorm van een netwerk van

kleine haarlijnscheurtjes. Het verschil in concentratie van de barstjes tussen de voorste en de achterste

helft aan de rechterzijkant, wijst erop dat de verbranding gebeurde na de breuk. Het hele gebeuren zou

daarom als volgt kunnen worden gereconstrueerd. Na een intentionele beschadiging waarbij zij in kleine

stukjes werden verbrijzeld, kwamen de statuetten op een brandstapel terecht samen met andere

voorwerpen waaronder fragmenten van keramiek, glas en metaalresten. De resten van de brandstapel

werden gedeeltelijk gerecupereerd en begraven in een kuil. Hiervoor werd een plaats uitgekozen waarvan

het sacrale karakter buiten discussie stond: de top van een belangrijke Keltische tumulus met een

geïsoleerde ligging, vrijwel op de top van een plateau.

Deze vondst kadert in een ruimere problematiek. Gelijkaardige vondsten in deze streek wijzen op een

mogelijk diepgewortelde traditie. Het grafveld van Longlier Respelt, dat amper 4 km van Sberchamps

verwijderd is, vertoont verregaande gelijkenissen. Ook hier werd een kuil aangetroffen met bijna

uitsluitend statuetten. De context is ook hier duidelijk funerair, hoewel de kuil door het ontbreken van

beendermateriaal onmogelijk als graf kan worden geduid. De fragmentaire staat van de statuetten, de

intentionele beschadigingssporen en de brandsporen wijzen op gelijkaardige rituele handeling. Jammer

genoeg gaat het hier om een noodopgraving, waardoor slechts een deel van de vondst kon worden

geborgen en meer details over de kuil niet voorhanden zijn.

Volgens H. Gratia is de aanwezigheid van de kuilen een bewijs van de zorg die besteed werd aan de

graven: wegruimen van stenen, bijgezette statuetten en bloemen in potten.
6
 Statuetten en potten zouden

zijn bijgezet boven op de graven, blootgesteld aan weer en wind. Dit zou dan hun huidige fragmentaire

bewaringstoestand verklaren. In dat geval zijn deze statuetten te interpreteren als ersatz voor stenen

grafmonumenten zoals door V. Van Gonzenbach wordt gesuggereerd
7
. Na onderzoek van vorm en pasta

hebben wij vastgesteld dat de fragmenten behoorden tot minstens 21 statuetten wat toevallig overeenkomt

met het aantal gelokaliseerde graven.
8
 Toch is de hypothese van de geruimde graven niet verdedigbaar.

Verschillende statuetten dragen sporen van een intentionele verbrijzeling die niet kunnen verklaard

worden als natuurlijke verwering. Minstens twee statuetten vertonen brandsporen, die niet te verwachten

zijn bij bovengrondse grafopsmuk. Bovendien is de oppervlakte van de kuil ongewoon groot. Waarom

zou men een kuil graven met een oppervlakte van 20 m
2
 voor het inzamelen van de statuetten, wanneer

een kuil van minder dan 1 m
2
 zou volstaan ? De verklaring kan niet louter liggen in een ruiming van de

bovengrondse voorzieningen van het grafveld. In de ruimere omgeving zijn trouwens geen voorbeelden te

noemen van bovengronds geschikte statuetten, zoals beschreven werd voor een graf in het Franse Saint

Marcel Champ de l’Image (761). Voor alle statuetten uit funeraire contexten, gevonden in België,

waarvan de vondstomstandigheden zijn gekend, geldt dat zij in het graf zelf werden gevonden. Het

bovengronds funerair gebruik van statuetten in onze streken blijft daardoor een onwaarschijnlijk gegeven.

Een andere mogelijke verklaring is dat statuetten en vaatwerk gebruikt bij de grafritus, apart werden

ingezameld en in een kuil geworpen die mogelijk gedurende de gebruiksperiode van het grafveld open

bleef. De beenderresten werden zorgvuldig uitgelezen en samen met de grafgiften bijgezet in het graf.

Een moeilijkheid bij deze hypothese is het ontbreken van fragmenten van de statuetten in de graven zelf.

Het is immers niet gebruikelijk dat  bij de grafritus een onderscheid werd gemaakt tussen de grafgiften als

                                                  
6 Gratia 1984, 54;Cahen-Delhaye et al. 1987, 289 (H. Gratia)
7 Von Gonzenbach 1995, 422-424
8 De Beenhouwer 1990, 19-21
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munten en glaswerk enerzijds en apart geborgen statuetten en vaatwerk anderzijds. Dat brengt ons tot de

derde hypothese, namelijk dat de statuetten en het gebroken vaatwerk deel uitmaakten van aparte rituele

handelingen, los van de eigenlijke begraving. Ook hierin gelijkt de vondst van Longlier Respelt op die

van Saint-Pierre Sberchamps.

Een derde vondst die opvalt door haar omvang en fragmentair karakter, is afkomstig uit het Luxemburgse

Ortho. De oude vondstmelding doet vermoeden dat het om een grafveld ging, maar de precieze plaats

blijft tot nog toe onbekend. Ondanks het ontbreken van de vondstcontext is het mogelijk dat de aard van

de vondst in dezelfde richting wijst als die van Respelt en Sberchamps: een funeraire omgeving, een

aanzienlijke hoeveelheid terracotta’s en een sterk fragmentair karakter.

Het parallellisme van gelijkaardige “rituele” vondsten in de nabijgelegen sites Longlier Respelt, Saint-

Pierre Sberchamps  en mogelijk ook Ortho duidt eerder op een regionale interpretatie van het

statuettengebruik dan op een algemeen Gallo-Romeinse traditie.
9
  Deze karakteristieke vondsten dwingen

ons de problematiek van het terracottagebruik op een meer regionaal niveau te benaderen. Waar statuetten

in de regel als ex-voto’s kunnen worden beschouwd, zijn zij in Sberchamps, Respelt en mogelijk ook in

Ortho, het voorwerp van inheemse sacrale riten met een duidelijk funeraire dimensie, zonder dat wij ze

als graven mogen of kunnen interpreteren. De topografische ligging van de vondst van Saint-Pierre

Sberchamps geeft een indicatie voor een sterk levende vooroudercultus in dit gebied. Een reden voor deze

aparte situatie zou kunnen gezocht worden in het feit dat het centrum van de hoge Ardeense plateaus pas

voor het eerst rond 470 v.C. bezet werd door Keltische bevolkingsgroepen.
10

. Deze late kolonisatie is

verklaarbaar door de afwezigheid van natuurlijke rijkdommen in de vorm van grondstoffen en

landbouwgrond. Deze kolonisten hadden daarom geen vermenging met een inheemse bevolking

ondergaan, waardoor ook de cultuur in een meer oorspronkelijke en onvermengde vorm kon doorleven.

Mogelijk kan een kuil uit Longlier Massul Massofet uit de La Tène I periode als een voor-Romeins

voorbeeld gelden van een gelijkaardig gebruik met ritueel gebroken vaatwerk.
11

 Nochtans dient gewezen

op het archeologisch hiaat tussen de ijzertijd en de Romeinse periode in de ganse streek.

Terracotta’s komen in onze gebieden voor in graven van hun introductie tot aan hun verdwijnen. Door

hun goede bewaringstoestand zijn het vaak deze beeldjes die in musea en tentoonstellingen aan het

publiek worden getoond. Dit mag echter niet de indruk wekken dat het plaatsen van terracotta’s in graven

een algemeen gebruik was in de Gallo-Romeinse periode. Graven die terracotta’s bevatten blijven eerder

uitzonderlijk. Bovendien kan men niet veralgemeend over het Gallo-Romeins grafgebruik spreken.

Naargelang de beschouwde periode doet zich een verschuiving voor van het koperspubliek. Ondanks de

schaarsheid van de vondsten en de vaak gebrekkige beschrijving en datering van de oudere contexten, kan

een tendens bevestigd worden die reeds eerder werd aangegeven voor de Zwitserse vondsten. De vroegste

grafvondsten die voor het Belgische gebied kunnen worden aangetoond vanaf de periode tussen 65 en 75

n.C. (Rognée) bevatten vrijwel uitsluitend dierenfiguren die gebruikt werden in het ritueel van graven

waarvan het grafmobilier en de grafvorm een eerder Romeins karakter uitstralen. Vaak gaat het om

rijkere urnengraven met geïmporteerde luxegoederen in een eenvoudige grafkuil (Ellezelles  52 en

Rognée 151 en 152) en éénmaal in een stenen kist (Saint-Mard 164). Pas in de tweede en derde eeuw

worden godenvoorstellingen meer aangetroffen in graven. Niet zelden maken deze godenbeeldjes deel uit

van de ritus van de brandrestengraven, waarbij zij slechts gedeeltelijk in het graf terechtkwamen. Deze

grafritus is een uiting van het voorleven van inheemse tradities.

Naast de eigenlijke grafcontexten die verspreid voorkomen in het ganse onderzoeksgebied, kunnen

plaatselijk regionale tradities worden onderscheiden. Op de naburige Luxemburgse sites van Longlier

Respelt, Saint-Pierre  Sberchamps en mogelijk ook Ortho werden sterk beschadigde statuetten in een kuil

gedeponeerd binnen een funeraire zone, maar niet in een grafstructuur. De vondst van Sberchamps op de

top van een protohistorische grafheuvel duidt vermoedelijk op een sterk levende vooroudercultus in dit

gebied.

                                                  
9 De Beenhouwer 1990, 19-21.
10 Uit de studie van de bijzondere funeraire gebruiken besluit A. Cahen dat de inwijkelingen een strook van 75 km bezetten tussen

Crombach in het zuiden van Luik tot Orgeo, ten westen van Neufchâteau (Cahen-Delhaye 1989, 19-34, 21 fig.2:

verspreidingskaart). Zij onderscheidden zich door een voorkeur voor de inhumatieritus, en het oprichten van tumuli, waar bij de

omliggende volkeren de incineratie in vlakgraven gebruikelijk was (Cahen-Delhaye 1989, 20). Ook de rijkdom van de grafgiften is

ongewoon. Aan de hand van de verspreiding van de grafheuvels kunnen geografisch twee groepen worden onderscheiden. De eerste

zuidelijke groep in het gebied van Neufchâteau tot Bastogne, in het stroomgebied van de Sûre en de Vierre. Hierbinnen vallen onze

vindplaatsen Respelt en Sberchamps. Een tweede noordelijke groep strekt zich uit van Nandrin, een aangrenzende gemeente van

onze vindplaats Ortho, naar het oosten, voornamelijk in het stroomgebied van de Ourthe Oriental. Een van de weinige gekende

nederzettingssporen in de zuidelijke groep is gelegen in Longlier Massul op de plaats Massofe)
11 AB 186, 1976, 34-36 (A. Cahen-Delhaye); Remy 1991, 87-88 (A. Cahen-Delhaye)
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3.2 VONDSTEN IN TEMPELZONES

Het aantal terracotta’s dat op goed afgebakende fana werd teruggevonden kan sterk variëren
12

. Sommige

vindplaatsen bieden een overvloed aan terracotta’s, waar andere fana geen enkele vondst opleveren. In

Blicquy Ville d’Anderlecht (25) werden vier fragmenten van tenminste drie Venusbeeldjes gevonden in

de noordoostgalerij van de temenos. Op het fanum van Hofstade Steenberg werden, in een kuil in de

noordwesthoek van de cella, fragmenten teruggevonden van drie Venusbeeldjes, een zittende vrouw met

kind, een staande vrouw met verhuld hoofd en een zittende vrouw (85). In een ondiepe kuil of vondstrijke

laag tussen de tempel en de temenosmuur werden fragmenten teruggevonden van een zoogdier, mogelijk

een paard en verschillende fragmenten die behoorden tot de beeldjes uit de kuil in de cella (84). In

Kontich Steenakker-Kapelleveld werd in een kuil in het oostelijk deel van de cella een fragment van een

Minervabeeldje gevonden (98). Deze kuil was door zijn vorm en ligging het spiegelbeeld van een

funderingskuil voor een stenen sokkel in het westelijk deel van de cella. Het hoofd, mogelijk van

hetzelfde Minervabeeldje, werd gevonden in een vondstrijke laag bij een paalspoor tussen de tempel en

de zuidoostelijke afbakening van de temenos (100). Fragmenten van een Venusbeeldje werden gevonden

in de archeologische laag ter hoogte van de noordwestelijke cellamuur (99). Verder werd een sokkel van

een Junobeeldje gevonden binnen de temenos van de noordtempel in Tongeren en de onderzijde van een

Silvanusbeeldje in het fanum van Grobbendonk Steenberg (67). Zelfs binnen eenzelfde site kan het aantal

vondsten sterk contrasteren. Dit is het geval in Velzeke. Bij het oostelijk heiligdom werd slechts één

beeldje gevonden, van een staande Fortuna, samen met een bronzen armband en enkele dierenbeenderen

in een ondiepe kuil op korte afstand van de tempel (234). Het aantal vondsten bij de westelijke tempel is

daarentegen zeer talrijk. Dicht bij de tempel werden terracottafragmenten uit twee gesloten contexten

gevonden. De eerste context is een gracht ten noorden van de tempel, waarvan de opvulling door een

muntvondst gedateerd werd na 161 n.C. (225). De tweede is een kuil ter hoogte van de noordoosthoek

van de tempel. Een munt uit de tijd van keizer Postumus toont aan dat de kuil gegraven werd na 260 n.C.

(226)
13

. In de tweede-eeuwse occupatielaag rond de tempel werden fragmenten aangetroffen van een

beeldje van een paard en van een vrouw (224). De voortzetting van deze laag ten westen van de tempel

leverde vooral fragmenten op van Venus en nutrix (221). Ten oosten van de tempel bevond zich een

geheel van kuilen met in de vulling vaak intact vaatwerk en voorwerpen die verwijzen naar de cultus van

Mercurius, Jupiter en Mars. Een complexe vergraving met op de bodem drie intacte maalstenen, bevatte

verschillende fragmenten van terracottabeeldjes met de voorstellingen van nutrix, Jupiter-Taranis, een

buste en een paard (227, 228 en 229). Fragmenten van een leeuw of stier werden gevonden in een kuil ten

zuiden van deze vergraving (230). Tenslotte vond men bij het onderzoek van een derde-eeuwse puinlaag

ten noordoosten van het heiligdom fragmenten van Venus en nutrix (222). Mogelijk kwam het puin van

het vernielde heiligdom in de derde eeuw in deze zone terecht. Een verklaring voor de verschillen tussen

de situatie van het oostelijk en het westelijk heiligdom van Velzeke ligt niet voor de hand. De datering

van het westelijk heiligdom is het best omschreven. Het werd aangelegd in de post-Flavische tijd,

vermoedelijk na 134 n.C. en bleef in gebruik tot de Germaanse invallen rond 275 n.C. Voor het heiligdom

in de oostelijke sector ligt de datering moeilijker, maar er zijn aanwijzingen dat deze tempel gebruikt

werd in het laatste kwart van de tweede eeuw en in de derde eeuw tot aan de eindfase van de site. Deze

latere datering kan niet de verklaring zijn van het quasi ontbreken van terracotta’s in het oostelijk

heiligdom. Derde-eeuwse contexten met terracotta’s zijn in Velzeke geen zeldzaamheid. Mogelijk staan

de verschillen in het voorkomen van de terracotta’s eerder in verband met de aard van de cultus. Verder

onderzoek van de omgeving van de oostelijke tempel zou hierover uitsluitsel kunnen geven.

Soms werden in het geheel geen terracottabeeldjes gevonden in fana waarvan de bewoningskern wel

vondsten opleverde. Dit is het geval voor de heiligdommen van Liberchies (118), Clavier-Vervooz en

Theux Juslenville (180). In Liberchies was het fanum aangelegd op een natuurlijke terreinverhoging in de

noordelijke periferie van de vicus. Door erosie was het oorspronkelijke loopvlak verdwenen. Het is

daardoor niet uitgesloten dat puin van de tempelzone vermengd raakte met dat van de lager gelegen vicus.

Dit zou een verklaring kunnen vormen voor vondsten in los verband of in de puinlagen van de vicus,

                                                  
12 Van drie sites blijft de interpretatie nog onzeker. Waardevolle vondstmeldingen gebeurden op regelmatige tijdstippen te

Gérouville Géromont (65, 248, 249, 250 en 251), maar over de precieze interpretatie van dit site bestaat discussie. Verder werd een

hoofdje van een vrouw met kind gevonden bij een gebouw in Bras-Haut op de plaats Fonçue-Virée (36). Het vierkant grondplan en

de geïsoleerde ligging nabij een kleine landelijke woonkern, doen vermoeden dat het om een kapel gaat. Samen met de vondst van

het terracottabeeldje zijn dit voorlopig de enige argumenten voor een interpretatie als sacrale context. De juiste context van de

vondsten van het zogenaamde lararium van Martelange Grumelange blijft onzeker (zie onderzoek van de authenticiteit). Het sacrale

karakter van de site staat vast, maar de beschrijvingen van R. en E. Malget over de grondsporen zijn niet betrouwbaar.
13 De terracottafragmenten uit deze contexten bleven tot nu toe ontoegankelijk en konden dus nog niet bestudeerd worden.
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maar toch moet men bedenken dat het voorkomen van terracotta’s geen conditio sine qua non is voor een

tempelzone.

Veel van de opgesomde terracotta’s werden gevonden in een puinlaag. Over de schenkers of de plaats die

zij bekleedden in het heiligdom hebben wij geen directe aanwijzingen. De vondsten van Hofstade en

Velzeke laten wel toe de problematiek van het terracottagebruik in heiligdommen nauwkeuriger te

schetsen.

In Hofstade werden drie kuilstructuren aangelegd tussen twee bouwfasen van het tempelcomplex

(contexten Hofstade 83, 84 en 85). De eerste was aanzienlijk dieper en bevond zich buiten de temenos.

Hij bevatte een groot aantal ongeschonden voorwerpen. Beide andere kuilen bevonden zich binnen de

temenos. De gelijktijdigheid van de drie structuren werd aangetoond door het onderzoek van de statuetten

en het vaatwerk
14

. Inhoudelijk is er een verschil tussen de vullingen van de kuilen. Het meest frappant is

de overvloed aan terra sigillata in kuilen 1 en 2 en de afwezigheid ervan in kuil 3 en onder de bevloering

van de tempel. Anderzijds bevatte kuil 3 vele bronzen voorwerpen, die opvallend afwezig waren in de

andere kuilen. Ook het aandeel van de terracotta’s was er beduidend groter. Het verschil tussen de kuilen

is bijgevolg niet chronologisch, maar eerder een gevolg van een selectie van de voorwerpen per context
15

.

Het schaarse vaatwerk uit kuil 3 komt typologisch en chronologisch wel overeen met dat van kuilen 1 en

2.

De schikking van de kuilen op het terrein laat ons toe belangrijke vaststellingen te doen. Wanneer wij de

tempel en de drie structuren samen op een plan aanbrengen, valt onmiddellijk op dat zowel kuil 1 als kuil

2 precies axiaal georiënteerd zijn tegenover de temenos, de eerste ten westen van de tempel en buiten de

temenos, de tweede ten oosten en juist binnen de temenos. Voor kuil 1 kunnen wij er vanuit gaan dat die

positie geen toeval is. Wanneer men zich de moeite heeft getroost een geselecteerd deel van de resten van

de tempel ruim 100 m te verplaatsen en dieper dan nodig in te graven moet deze locatie een welbewuste

keuze geweest zijn. Waarschijnlijk was dus op het ogenblik van de aanleg van deze kuil het grondplan

van de temenos gekend. Het is ook mogelijk dat de stenen omheining hetzelfde gebied omsloot als de

temenos in zijn oude vorm. Wanneer wij er vanuit gaan dat de vorm en de oppervlakte van de temenos

gekend waren op het ogenblik van het aanleggen van de kuilen, is ook de diepte van deze kuil

verklaarbaar. De ondiepe kuilen 2 en 3 liggen veilig binnen de temenos, terwijl kuil 1 buiten de temenos

meer bescherming krijgt door de grotere diepte. Alles schijnt er dus op te wijzen dat de kuilen aangelegd

werden, niet in functie van de afbraak, maar eerder in functie van de opbouw van het nieuwe

tempelgebouw. In dit licht kan ook de ligging van kuil 3 worden verklaard, die door de noord - en de

westmuur van de cella wordt gesneden. Het aanleggen van offerkuilen met een welbepaalde inhoud in de

fundering van gebouwen is een gekend fenomeen dat ook op andere plaatsen werd vastgesteld.
16

 Het is

ook opmerkelijk dat de vulling van deze kuil bijna geen vaatwerk bevatte, maar wel bijna alle bronzen

voorwerpen en vooral alle grote fragmenten van de statuetten van godinnen die duidelijk uit het afval

geselecteerd werden.

Volgens De Laet had de vernieling van het oudere heiligdom plaats kort voor het midden van de eerste

eeuw. Een bronsmunt van Hadrianus gold hierbij als terminus post quem. Reeds eerder stelden wij dat

Cybele cat. nr. 280 (465) behoort tot een serie van de Keulse coroplast Servandus en dat de eerste

bouwfase daarom zeker doorliep tot de jaren 160/170 n.C.
17

 De stamevolutie van stam 53 toont echter aan

dat het nutrixbeeldje cat. nr. 231 (336) vermoedelijk nog jonger is
18

.

De brand en de heropbouw van de tempel van Hofstade moeten daarom plaats hebben gehad in de loop

van het vierde kwart van de tweede eeuw. In het nieuwe tempelcomplex lijkt geen plaats meer te zijn

geweest voor statuetten in terracotta. Alle besproken beeldjes dateren uit de oudere periode. Wel moet

men er rekening mee houden dat alle categorieën van archaeologica uit de jongste fase zeer schaars zijn.

Mogelijk is de vernieling van de jongste bouwfase in het midden van de derde eeuw gepaard gegaan met

plundering. In elk geval werd de tempel daarna niet meer herbouwd. Voor Hofstade kunnen wij

samenvattend stellen dat de terracotta’s deel uitmaakten van rituele handelingen die in verband stonden

                                                  
14 De Beenhouwer 1996
15 De Laet 1950: vooral uit de terra sigillata en het brons (muntvondst) putte De Laet zijn argumenten voor een verschil in datering

van de kuilen met een functioneel verschil van favissa en afvalkuil tot gevolg. Deze interpretatie loopt spaak omdat de datering

steunde op vondstcategorieën die slechts in één van de vergeleken contexten voorkwamen.
16 Berholet et al. 1983, 88-94, 218-221, 227.
17 De Beenhouwer 1996
18 Zie ook iconografie: motief 10, inscriptie: coroplast die signeert met de letter M en stam 76.
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met de heropbouw van een nieuwe tempel. De grootste en talrijkste fragmenten werden bijgezet als

bouwoffer onder de cellamuur van de nieuwe tempel. Andere fragmenten bevonden zich tussen grote

hoeveelheden aardewerk.  De vele gelijkvormige bekers en borden in kuilen 1 en 2 kunnen in verband

staan met een collectief maal. Het oudere servies in terra sigillata uit kuil 1 is vermoedelijk afkomstig van

een vroegere tempelfase, hoewel hiervan geen architecturaal bewijs gevonden werd. Mogelijk hoorden

ook de bronzen beeldjes en de terracotta’s tot deze tempeluitzet. De relatie met de tempel kan niet worden

ontkend, vermits de meest markante brokstukken als bouwoffer werden bijgezet onder de fundering van

de nieuwe cella.

Een heel andere situatie doet zich voor rond de westelijke tempel van Velzeke. Hier zijn de vondsten

duidelijk minder gestructureerd. Zij leiden ook geen nieuwe bouwfase in , maar zijn in tegendeel in

verband te brengen met de eindfase van het heiligdom. Naast een reeks kleinere kuilen met duidelijke

rituele kenmerken, is het vooral de enorme langwerpige vergraving die een bijzondere verklaring vraagt

(227). Zij strekte zich uit over een lengte van meer dan 90 meter en reikte plaatselijk tot meer dan twee

meter onder het huidige loopvlak. Op de bodem bevonden zich drie intacte maalstenen. Kenmerkend zijn

de onregelmatige vorm, de grote afmeting, de grote diepte en de homogene vulling. Omwille van de

uitgestrektheid en de homogeniteit van het spoor werden alleen de meest betekenisvolle vondsten en de

metalen voorwerpen voorzien van een eigen nummer dat toeliet om ze individueel te situeren op het

grondplan. De vulling werd omschreven als een bruinzwart, humeus pakket met veel bouwpuin,

dakpannen, breuksteen, verbrande wandleem en houtskool. Verder bevatte ze veel keramiek. Op grotere

diepte werden meerdere kuilen onderscheiden. De geleidelijke diversificatie van het spoor leidde tot

afzonderlijke benamingen voor de verschillende concentraties, maar de vulling van deze diepere kuilen

verschilde niet altijd van het bovenliggend homogeen pakket (228). Dit wil zeggen dat sommige

onderliggende kuilen nog open lagen op het ogenblik van het storten van het humeus pakket met het

bouwpuin. Andere onderliggende kuilen zijn wel gestratifieerd (229) of vertonen inspoelingslagen waarin

opnieuw kuilen werden uitgegraven. Dit leidde tot de conclusie dat de vergraving langzaam is gegroeid.
19

De inhoud van het homogeen pakket werd gedateerd van de tweede helft van de tweede eeuw tot het

derde kwart van de derde eeuw. Door de uniformiteit van de laag kunnen wij er vanuit gaan dat zij in één

keer gestort werd rond het einde van het derde kwart van de derde eeuw, met andere woorden in de

eindfase van de site. Het verbrande bouwpuin is mogelijk afkomstig van de opruiming van de

nabijgelegen tempel. Wat de verhouding is tussen deze vulling en de onderliggende kuilen is nog

onduidelijk. Vele onderliggende kuilen waren minstens reeds laagsgewijs gevuld en soms opnieuw

doorsneden. Andere lagen vermoedelijk open op het moment van de definitieve vulling. Nergens werden

brandsporen vastgesteld op de kuilwanden. Slecht bewaard beendermateriaal werd aangetroffen op alle

niveaus. Fragmenten van terracottabeeldjes werden gevonden, zowel in de homogene laag als in de

onderliggende kuilen (227, 228 en 229). In elk geval is duidelijk dat de zone van de vergraving mogelijk

in de tweede helft van de tweede eeuw en zeker in de derde eeuw gebruikt werd als terrein voor rituele

offers. Of er in deze periode reeds sprake was van de vergraving blijft voorlopig onopgelost. Ook weten

wij niet of de vulling tot stand kwam in de eindfase van de vicus of erna.

De vergraving van Velzeke vertoont een sterke verwantschap met een vondst uit Asse Kalkoven (8). Hier

werd een grote kuil met homogene vulling gedeeltelijk opgegraven tussen 1982 en 1986. Alleen in het

noordwestelijk uiteinde van een opgravingsvlak van 8,5 m op 11,5 m kon een begrenzing van de kuil

worden opgetekend. Vermits de opgravers geen stratigrafie konden waarnemen werden slechts zeer

summiere plannen van de sleuven opgemaakt. De vergraving was gemiddeld 2 m diep, maar bereikte

plaatselijk een diepte van 2,7 m onder het maaivlak. De opvulling bevatte een enorme hoeveelheid

archaeologica, waaronder een groot aantal terracotta’s, grote hoeveelheden aardewerk, bronzen

voorwerpen, bouwafval en dierenbeenderen. In totaal werden 232 fragmenten van terracottabeeldjes

ingezameld, waarvan wij er 45 aan series konden toeschrijven. De terracotta’s bestaan voor het overgrote

deel uit paardenvoorstellingen. Daarnaast komen fragmenten voor van minstens twee cavaleristen, een

groep van een man tussen twee paarden, drie Venusbeeldjes en een zittende hond. Van de

bouwmaterialen en de beenderen werd niets bewaard. Algemeen beslaat het materiaal een periode 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,
20

 dus grotendeels in dezelfde periode als de kuil uit

                                                  
19 Braeckman et al. 1997, 201
20 Voor de eindfase dringt de vergelijking met graf g.x. uit Destelbergen zich op, zowel voor het grijs zandig aardewerk en de

Eifelwaar, als voor de fibulae
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Velzeke.
21

 De vondst van Asse verwijst door haar inhoud, zoals in Velzeke, naar de cultussfeer. Naast de

terracotta’s vond men er rookkelken, een bronzen statuette van een bok en een beeldje in vertind messing

dat een paard voorstelt. Uit de refitting van de statuetten bleek dat scherven van uiteenlopende niveaus

aan elkaar konden worden gepast. Dit bevestigt de homogeniteit van de kuilvulling. Blijkbaar werd deze

vergraving na het eerste kwart van de derde eeuw op korte tijd gevuld met bouwpuin van een vernield

gebouw en voorwerpen die verwijzen naar de cultus.

De vormelijke en inhoudelijke overeenkomsten tussen de contexten van Velzeke en Asse zijn

opmerkelijk. In beide gevallen gaat het om een enorme vergraving met een onregelmatig bodemverloop

en een homogene vulling met bouwafval en voorwerpen die thuishoren in de cultussfeer. Het accent van

de datering ligt voor de beide vondsten op de tweede helft van de tweede en de eerste decennia van de

derde eeuw, voor Velzeke tot het midden van de derde eeuw. Mogelijk staan wij hier voor eenzelfde

fenomeen en moeten wij het verschijnsel ruimer bekijken. Worden wij in de derde eeuw geconfronteerd

met een vernieling van cultusplaatsen, waarbij het puin op een gelijkaardige manier werd geborgen ? In

het geval van Velzeke gebeurde dit op een plaats die voordien reeds gebruikt werd als offerplaats. De

intacte maalstenen op de bodem van de kuil getuigen van de “rituele zorg” waarmee het bergen van het

puin aanving. In Asse werden deze fenomenen nog niet vastgesteld, maar de opgraving was er ook zeer

kleinschalig: de vergraving werd slechts gedeeltelijk opgegraven Het is echter wel duidelijk dat het in

Asse om een veel grotere context gaat dan het opgravingsvlak dat werd onderzocht.
22

Een derde vondst die mogelijk met Velzeke en Asse verbonden kan worden is de verstoorde context uit

Harelbeke Halleberg (74). De vondsthistoriek maakt duidelijk dat ook hier een grote kuil aangesneden

werd met voorwerpen die onmiskenbaar thuishoren in de cultussfeer. De voorwerpen spreiden zich

chronologisch uit over een lange periode van de Flavische tijd tot het begin van de derde eeuw. Uit deze

context beschreven wij in totaal 201 terracottafragmenten, waarvan er 95 aan een serie konden worden

toegeschreven. Veruit het grootste aantal van deze beeldjes (92 fragmenten) zijn afkomstig van

voorstellingen van Venus. Verder werden ook hier 29 fragmenten ingezameld van paardenbeeldjes en één

cavalerist. Daarnaast komen voorstellingen voor van Minerva, nutrix, Cybele, Juno, Diana, doorntrekker,

vrouwenbuste, zittende man met konijnen, zittende hond, stier, haan en duif. Door het ontbreken van

gegevens over de vorm en de kenmerken van de kuil en de vulling blijft de verbinding met de vondsten

uit Asse en Velzeke hypothetisch.
23

 In elk geval doorstaat de vondst van Harelbeke een beperkte

vergelijking met de andere vindplaatsen door haar omvang, de verbondenheid met de cultus, de

chronologische spreiding van de voorwerpen over een lange periode en de afsluitdatum in de derde eeuw.

Het dient gezegd dat in Harelbeke en Asse geen tempels teruggevonden werden zoals in Velzeke.

Grootschalige opgravingen werden op deze sites tot nu toe niet georganiseerd. Toch valt het binnen de

verwachting dat in de nabije omgeving van de kuilen een tempel aanwezig was die functioneerde in de

periode die correspondeert met het chronologisch interval van archaeologica uit de kuilvullingen. Voor

Harelbeke valt dit in een periode tussen 70 en 220 n.C. en voor Asse in de periode tussen 90 en 220 n.C.
24

Ook in de nabijheid van de vindplaats De Steentjes in Elewijt kan men de aanwezigheid van een

cultusplaats vermoeden (contexten 47 tot 51). Aanwijzingen hiervoor zijn de toevallige vondst in 1933

van een fragment van een levensgroot bronzen beeld, een stenen paardenkop en een brokstuk van een

                                                  
21 Wanneer wij echter de vondstcategorieën vergelijken, zien wij dat het aantal munten zeer gering is. Slechts twee munten werden

gevonden in de context van Asse, terwijl in Velzeke talrijke munten gevonden werden in de homogene laag van de vergraving.

Kwalitatief goede munten uit de tweede eeuw kwamen er voor, samen met derde-eeuwse antoniniani van Gordianus III (238-244),

Philippus Arabs (244-249) en Postumus (260-269). Het is daarom best mogelijk dat het ontbreken van muntvondsten in de context

van Asse de oorzaak is voor de vroegere afsluitdatum.
22 Hiervan getuigt de vondst van P. Crick, ruim een eeuw vroeger (Asse Kalkoven context 7). In totaal werden door Crick 147

fragmenten ingezameld, waarvan er 38 aan een serie konden worden toegeschreven. Het gaat grotendeels om dezelfde thema’s en

series als diegene die opgegraven werden in de kuil die tussen 1982 en1986 werd opgegraven door de vereniging Agilas (context 8).

Naast de vele paardenbeeldjes werden ook hier fragmenten gevonden van een cavalerist, een Venusbeeldje, een zittende hond, een

groep van een man tussen twee paarden en een buste. Het geheel van de oude getuigenissen van Gaalesloot en Van Dessel wijst

duidelijk in de richting van een gesloten context. Het is daarom erg waarschijnlijk dat Crick dezelfde context aansneed als de

vergraving die een eeuw later gedeeltelijk opgegraven werd. Het is daarom te betreuren dat een confrontatie van de twee vondsten

met het oog op refitting tot dus ver niet mogelijk was.
23 zie ook het onderzoek van de authenticiteit van de vondsten uit Harelbeke
24 In de directe omgeving van de vergraving van Asse werden inderdaad andere vondsten verricht die een cultusruimte doen

vermoeden (Asse 9 en 10). In lange uitbraaksporen die voorwerpen uit de tweede helft van de eerste eeuw en het eerste kwart van de

tweede eeuw bevatten, vond men een ring in bergkristal met de voorstelling van de god Bonus Eventus, een ketting van loden

zonnewieltjes en een fragment van een terracottastatuette met de voorstelling van een nutrix (Asse 9). In de nabijheid werd buiten

context tevens een karikaturaal hoofdje gevonden van een oude man (Asse 10). Het behoort tot één van de series van stam 93 die

algemeen gedateerd kunnen worden tussen 50 en 70 n.C. Wanneer er een verband zou bestaan tussen een cultusruimte en deze

laatste vondst van het karikaturaal hoofdje, zou de cultusplaats reeds voor de Flavische tijd hebben bestaan.
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zware getorste witmarmeren zuil (47). De terreinen zijn zwaar beschadigd door zandwinningwerken op

verschillende tijdstippen in de twintigste eeuw. Verschillende vondstmeldingen van statuetten zijn dan

ook slecht gedocumenteerd. Van vier vrij volledige paardenbeeldjes in terracotta, weten wij dat zij bij

zandwinning gegroepeerd gevonden werden (48). Wij kunnen daarom een gesloten context

veronderstellen. Over een andere vondst in 1955 met fragmenten van zeven paardenbeeldjes zijn wij beter

ingelicht (49). Zij werden gevonden op een plaats die reeds eerder voor zandwinning was afgegraven. Zij

bevonden zich op een diepte van meer dan twee meter onder het oorspronkelijk loopvlak. In dezelfde

context werd ook aardewerk aangetroffen waaronder een fragment van een rookkelk.

Tijdens de opgravingen door J. Mertens op dezelfde vindplaats, werd in 1951 een pootfragment gevonden

van een paardenbeeldje. Het werd gevonden in een kleine kuil samen met andere voorwerpen (50). Het is

het enige fragment dat in Elewijt werd gevonden bij een systematische opgraving. Het kuiltje behoort tot

een belangrijk geheel van “afvalkuilen” dat bij de opgravingen van Mertens in kaart werd gebracht. Het is

daarom van belang na te gaan wat de precieze aard is van deze structuren, die archaeologica bevatten uit

de tweede helft van de eerste eeuw en de volledige tweede eeuw.

De grootste concentratie afvalkuilen bevond zich aan de oostzijde van het opgravingsvlak, grenzend aan

het perceel waar eerder kuilen met terracotta’s waren aangetroffen (48 en 49). Doorsnijdingen met andere

grondsporen lieten een relatieve datering toe van het geheel van de opgegraven structuren. Een eerste

belangrijke vergraving is gelegen boven een oudere spitsgracht en wordt doorsneden door een muur van

een derde-eeuws stenen gebouw. In het opgravingsverslag worden in deze vergraving verschillende

kuilen onderscheiden. Het is niet duidelijk op welke basis onderscheid werd gemaakt tussen de diverse

kuilvullingen.
25

 Volgens het ingetekende profiel vertonen de stratigrafische lagen immers een continu

verloop doorheen de ganse doorsnede.
26

 Ook chronologisch bleken de verschillende lagen van de vulling

niet te onderscheiden.
27

 Blijkbaar ging het om één groot kuilencomplex dat binnen een beperkte

tijdspanne is gevuld. Ook in een tweede kuilencomplex werden verschillende kuilvullingen

onderscheiden.
28

De twee grote kuilstructuren vertonen grote overeenkomsten. De vulling bestaat uit een vette organische

zwarte grond. Zij bevatten zowel gewoon aardewerk als luxevaatwerk dat zich chronologisch uitspreidt

over de tweede helft van de eerste eeuw en de volledige tweede eeuw. Merkwaardig is de aanwezigheid

van scherven van technisch aardewerk met kartelrand.
29

 Verder zijn er ook andere opmerkelijke

kenmerken. In de aanzet van de eerste kuilstructuur bevonden zich architectuurfragmenten zoals pannen

en kalkzandsteen. In de tweede kuilstructuur bevonden zich dierenbeenderen van rund, everzwijn, hen,

schaap en hond en enkele ijzeren nagels. Het zand op de bodem van de kuil was rood verbrand, waaruit

kan besloten worden dat vuur werd gestookt in de kuil, of dat er brandend afval ingeworpen was.
30

Deze kenmerken zijn ook terug te vinden in andere kuilen, verspreid over het terrein. De meeste

kuilvullingen bestonden uit dezelfde vette organische zwarte grond. De samenstelling en chronologische

spreiding van het aardewerk is gelijkaardig. In zes kuilen werden dierenbeenderen gevonden. De bodem

van twee kuilen vertoonde zware brandsporen en de zes andere kuilen bevatten brandafval. Eén kuil

bevatte naast brandafval, verbrand zand en verbrande klei ook architectuurfragmenten zoals pannen,

brokken bevloering, houtskool, nagels, evenals fragmenten van muurschilderingen en een rechthoekige

basis in blauwe steen met geprofileerde rand.
31

 Aan de onderzijde van de basis kleefden mortelresten,

terwijl de bovenzijde erg verweerd was. Een uitsparing in de vorm van een voet in het bovenoppervlak

doet vermoeden dat het om een deel van een standbeeld gaat. En andere kuil bevatte de voet van een

rookkelk
32

. Naast de reeds eerder genoemde voorwerpen uit de cultussfeer, zijn dit opnieuw voorwerpen

met een votief karakter.

Samenvattend kan gesteld worden dat het terrein, net zoals in Velzeke, gebruikt werd als offerplaats. De

complexe vorm van de kuilen weerspiegelt een organisch wordingsproces. De verschillende lagen bleken

chronologisch zonder betekenis. Het gaat om één groot, onregelmatig, kuilencomplex dat binnen een

beperkte tijdspanne is gevuld. De kuilvulling bestond steeds uit een zwarte organische grond. De depots

                                                  
25 Mertens 1954, 31, Afb.6 profiel c-d: Kuil X.1 die de aanzet vormt van kuil XI.3.4-6 en kuil XI.3.6, die wordt voortgezet in kuil

XII.5, en waarvan het profiel c-d werd ingetekend onder de benaming kuil XI.5. De nummering van de verschillende depots en

lagen binnen de structuur is bijzonder verwarrend. Eén zelfde spoor heeft blijkbaar in de verschillende sleuven en op de

verschillende niveaus andere benamingen
26 Mertens 1954, Afb.6 profiel c-d
27 Mertens 1954, 31
28 Mertens 1954, 31-32: kuil XII.5 en kuil XII.2, die overgaat in kuil XIII.5
29 Mertens 1954, Afb.12,11
30 Mertens 1954, 32
31 Mertens 1954, 35, Afb. 8,1
32 Mertens 1954, 33, Afb. 9,11
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vertonen onderling verschillen door het voorkomen van brandsporen op de wanden van de kuil en de

aanwezigheid van dierenbeenderen, bouwmateriaal of technisch vaatwerk.

Een analyse van de kleine context met het paardenpootje maakt duidelijk wat het karakter is van de vele

rituele handelingen die zich op het terrein voltrokken (50). Dit kleine depot, dat hooguit een handvol

voorwerpen bevatte, valt op door zijn ongewone verscheidenheid. Het bevatte fragmenten van een

cultusvoorwerp, luxevaatwerk, gewoon vaatwerk, constructiematerialen en beenderfragmenten van zowel

kleine als grotere dieren die gebruikt werden voor consumptie. De verscheidenheid van de voorwerpen en

materiaalsoorten staat in schril contrast met de grootte van de fragmentjes. Als afvalkuil is het geheel niet

erg zinvol, gezien het afval niet meer dan een handvol scherven en beenderen omvat. De symbolische

waarde van het depot is des te groter. Het omvat een grote verscheidenheid aan vondstcategorieën:

bouwpuin, keramiek, metaal en been. De scherven omvatten naast luxe tafelwaar, een kruik en

voorraadcontainers. Het beendermateriaal omvat een gevarieerde veestapel met rund, varken en

middelgrote zoogdieren. Zo kan het kleine depot symbool staan voor huis, huisraad, voorraden en

veestapel.

Het brandafval en de architectuurresten zijn afkomstig van de vernieling van een gebouw dat door de

resten van wandschilderingen getuigt van een zekere luxe. De votiefvoorwerpen en het standbeeld doen

een cultusgebouw vermoeden. De gebouwensporen ten westen van de kuilen voldoen niet aan dit profiel.

Deze eenvoudige houten constructies, waarbij mogelijk een primitieve pottenbakkersoven hoort, hebben

eerder een artisanaal karakter.
33

 Een waterput bij deze gebouwen werd vrij snel gevuld omstreeks het

einde van de tweede eeuw. Artisanaat en cultus lijken zo topografisch verweven te zijn. Het hypothetische

cultusgebouw en het nabije artisanaal kwartier werden vernield rond het einde van de tweede eeuw,

waarna het terrein werd heringericht en ingenomen werd door een luxueuze stenen woning. Het is niet

ondenkbeeldig dat de herinrichting van het terrein het stellen van een reeks rituele handelingen

noodzaakte.

Sommige kenmerken van de vindplaats in Elewijt gelijken sterk op die van andere vindplaatsen. Zo roept

de veelheid aan terracotta’s die uitsluitend paarden voorstellen gelijkenis op met het nabije Asse, waar

eveneens votiefvoorwerpen uit een lange bezettingperiode geborgen werden.

De vondsten van Kruishoutem kunnen eveneens in verband gebracht worden met een heiligdom (104,

105). Daarvan getuigen de fundering van een altaar en de vele bronzen statuetten die op de vindplaats

werden gevonden. Hier werd het beeldje van een duifje gevonden in een kuil met donkere organische

vulling en volledig vaatwerk. De vondst hoort thuis op het einde van de tweede of het begin van de derde

eeuw.

Tenslotte is er de vondst van Taviers die ook kan beschouwd worden als behorend tot een openbare

cultusplaats (175). Een volledig paardenbeeldje en een fragment van Minerva werden er gevonden samen

met een wijaltaar aan Apollo. De inhoud en de vorm van de kuil laten geen twijfel bestaan over de functie

ervan. De diameter van de kuil bedroeg 6 m en de diepte meer dan 2,5 m. De omvang en de diepte van de

kuil zijn opmerkelijk en enkele voorwerpen, gevonden op verschillende stratigrafische niveaus hebben

een ontegensprekelijk sacraal karakter. Wij denken hierbij aan de statuetten, het wijaltaar, de rookkelk en

de vaas met tekens in reliëf. Hierdoor is duidelijk dat de kuil het puin bevatte van een structuur met een

sacraal karakter. Volgens het opschrift van het altaar zouden wij deze structuur kunnen interpreteren als

een monumentale bovenbouw van een waterput, maar de aanwezigheid van het vensterglas, de grendels

en de overvloed aan vaatwerk en metalen voorwerpen doen een groter gebouw vermoeden, zeer

waarschijnlijk een tempel. De houtskoollaag aan de basis van de kuil en de door vuur vervormde

bronsfragmenten kunnen er op wijzen dat deze tempel door brand vernield werd. Volgens de stratigrafie

gebeurde de opvulling van de kuil in verschillende fasen, maar toch in een korte tijdspanne. Dit kan

worden afgeleid uit de eenvormigheid van de keramiek in de vulling en de scherpe breuken, wat erop

wijst dat het puin niet lang aan verwering heeft bloot gestaan. De positie van het wijaltaar en die van de

beschuttende tegula erboven is niet aan toeval wijten is. De berging van het puin werd met de nodige zorg

uitgevoerd. Claes maakt melding van een grote hoeveelheid dierenbeenderen. Het is evenwel niet

duidelijk of deze afkomstig zijn uit de kuil en deel uitmaakten van een eventuele rituele berging van het

puin.
34

 De voorwerpen in de kuil beslaan een periode van het midden van de tweede eeuw tot in de eerste

helft van de derde eeuw. De berging had vermoedelijk plaats rond het midden van de derde eeuw. De

                                                  
33 Mertens 1954, 43-44: afvalput 11, geïnterpreteerd als primitieve pottenbakkersoven
34 Claes 1954, 250; Opgravingsdossier P. Claes: zeer veel beenderen onder andere van runderen in sleuf 52/4.
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berging van het sacrale puin in Taviers zou verklaard kunnen worden doordat het terrein in gereedheid

diende gebracht voor de bouw van de versterking.

Het geheel van deze vondsten biedt een zeer divers beeld. In Velzeke werd een vergraving in een korte

tijdspanne gevuld na het midden van de derde eeuw op een terrein dat voordien reeds gebruikt werd voor

offergaven. Deposities op de bodem van de kuil getuigen van de rituele zorg waarmee het puin werd

gestort. De tempel werd er niet herbouwd. In Asse en vermoedelijk ook in Harelbeke werden sacrale

voorwerpen uit een lange periode in een homogeen pakket gestort in een grote vergraving. Het gebouw

waaruit zij afkomstig zijn is onbekend. Het storten van het pakket gebeurde zowel in Asse als in

Harelbeke na het tweede decennium van de derde eeuw. In Elewijt werd het terrein “De Steentjes” op het

einde van de tweede eeuw gebruikt voor het bergen van sacrale voorwerpen uit een lange

gebruiksperiode. Dit gebeurde in kuilenklusters met een complexe stratigrafie die echter chronologisch

geen duidelijke verschillen vertoonde. Brandsporen op sommige kuilwanden duiden erop dat soms ter

plaatse een stookplaats werd ingericht. De deposities kunnen zeer klein zijn, maar door de gevarieerde

inhoud toch een sterke symbolische waarde hebben. Sommige bouwelementen en fragmenten van

grootsculptuur die op het terrein gevonden werden doen een cultusgebouw in de buurt vermoeden. In

Taviers werden rond het midden van de derde eeuw resten van een sacraal gebouw geborgen. Het terrein

werd later in gereedheid gebracht voor de bouw van een versterking. Ook hier duidt de positie van het

altaar op de rituele zorg waarmee het afval werd geborgen.

Vermoedelijk hebben wij te maken met twee verschillende fenomenen. Het eerste fenomeen is het

voorkomen van kleine individuele kuilen of klusters van kleine kuilen die een veelheid aan rituele

handelingen weerspiegelen en die in de tweede helft van de tweede eeuw aangetoond kunnen worden in

Velzeke en Elewijt.

Het tweede fenomeen is dat van de grote vergravingen zoals ze werden vastgesteld in Velzeke, Taviers,

Asse en mogelijk ook in Harelbeke. Zij werden telkens gedateerd in de derde eeuw en sluiten

vermoedelijk de bezettingsfase van het heiligdom of het sacraal gebouw af. In geen van de gevallen kon,

zoals in Hofstade, het hernemen van de cultusactiviteit worden vastgesteld. In Velzeke werden de

terreinen verlaten en in Taviers werden zij vrij gemaakt voor de bouw van een versterking. Toch werd

vastgesteld dat het afval met rituele zorg werd geborgen. Wanneer dit gebeurde na verwoestende

Frankische plundertochten, zoals de chronologie van de vondsten uit Velzeke en Taviers laat

veronderderstellen, gebeurde het bergen van de resten toch door de ter plaatse gebleven inheemse

bevolking. Voor Harelbeke en Asse kan een verband met de invallen van het midden van de tweede eeuw

niet worden aangetoond, maar ook niet uitgesloten. Voorbeelden als Elewijt tonen aan dat ook lang voor

de Frankische invallen sommige sacrale terreinen een herbestemming kunnen krijgen. Dit is ook het geval

voor het heiligdom van Baudecet (B, Gembloux), waar het terrein van een tweede-eeuwse tempel in de

derde eeuw wordt ingenomen door een metaalatelier met een veertigtal smeedhaarden.
35

                                                  
35 Plumier et al. 1993, 801-802: Van een grote offerkuil bij de tempel werd door kleiaccumulatie op de bodem vastgesteld dat hij

gedurende lange tijd open lag.
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3.3 VONDSTEN IN WOONZONES EN AMBACHTELIJKE ZONES

Vele terracotta’s werden verspreid gevonden in woonzones van vici, in landelijke bewoningskernen of bij

villa’s. Voorbeelden van terracotta’s uit landelijke kernen zijn een vrouw met vruchten en Ubische hoed

uit Ambresin (2), een haan uit Angreau (4), een Venus uit Bruyelle (37), een Fortuna uit Hamois

Champion (53), een Cybele uit Erps-Kwerps Lelieboomgaarden (55), een Mercurius uit Hoesselt (82),

een staande vrouw met kind uit Liège place Saint-Lambert (119 en 120), een Fortuna uit Longlier Massul

(122), een vrouw met hond uit Fauvillers Wisembach (129), een Minerva uit Mont Fin-de-Ville (135), een

Venus uit Mortsel Steenakker (137) en twee Venusbeeldjes uit Neerharen-Rekem (138 en 139). De Venus

uit Bruyelle werd gevonden in een afvalkuil uit de eerste helft van de tweede eeuw (37), maar meestal

werden de beeldjes gevonden op de plaats van de gebouwen zelf (2, 4, 53, 122, 137, 138 en 139). Het

Fortunabeeldje uit de villa van Hamois Champion werd gevonden ter hoogte van de badinstallatie
36

. Het

Venusfragment uit Mortsel Steenakker werd gevonden in de vulling van een kelder. De beeldjes

gevonden in de gebouwen maakten vermoedelijk deel uit van lararia in of bij de gebouwen
37

. De meeste

stellen goden voor: Venus, Minerva, Fortuna, Cybele en Mercurius. Zij komen in de villa’s voor vanaf het

einde van de eerste eeuw tot in de derde eeuw. De vroegst aantoonbare vondst is een Venusbeeldje uit

Neerharen. Het werd gevonden in een gebouw uit de tweede helft van de eerste eeuw (138). De Oost-

Gallische serie waartoe het behoort, werd geproduceerd vanaf de jaren 90 van de eerste eeuw. Het beeldje

markeert de eindfase van de gebruiksperiode van dit gebouw. Later werd het in het nieuwe hoofdgebouw

van de villa vervangen door een jonger Venusbeeldje (139).  De jongste vondst in een villa is het

Minervabeeldje uit Mont Fin-de-Ville (135). Het behoort tot de jongste bewoningsfase van de villa in het

tweede en derde kwart van de derde eeuw. In geïsoleerde grafcontexten bij de villa’s treffen wij ook

vroeger in de eerste eeuw terracotta’s aan. In deze gevallen gaat het om voorstellingen van dieren, niet om

goden. Inhoudelijk verschillen deze vondsten dus van de latere godenvoorstellingen bij de villa’s (zie

funeraire contexten: Rognée).

Ook in de vici komen vondsten voor die duidelijk met de woonstructuren kunnen worden verbonden. De

meest duidelijke zijn de vondsten uit kelders
38

: een zittende vrouw met hond uit Braives Sarassins (20),

twee zittende vrouwen met hond uit Liberchies (112), een cucullatus en een Venus uit Doornik (93 en

218) en een buste van een vrouw uit Velzeke (34). Contexten uit de eerste eeuw ontbreken. De meeste

dateren van na het midden van de tweede eeuw (29, 112, 216 en 218). Vooral de vondsten van Liberchies

leren ons iets over het gebruik van deze beeldjes. Daar werden beeldjes teruggevonden in een stenen

kelder, opgebouwd uit onregelmatige breukstenen en met nissen in oost-, zuid- en westmuur (112). De

bodem van de kelder was rood verbrand, vooral ter hoogte van de basis van een houten trap. De brand

werd door munten gedateerd in het midden van de derde eeuw of later. Twee intacte beeldjes van een

zittende vrouw met hond werden gevonden dicht bij het vloerniveau van de kelder, in de buurt van de nis

van de zuidmuur. Deze bijzondere vondstsituatie zou erop kunnen wijzen dat de kelder werd gebruikt als

lararium. De kelder hoorde bij een gebouw dat op het einde van de tweede eeuw en in de derde eeuw

bewoond was door een glasbewerker. Het bevatte de enige duidelijke resten van artisanaat in deze sector

van de vicus.

Een andere vondst verbonden aan een glasbewerker kwam recent aan het licht in een ambachtswijk van

het Romeinse Tienen (941). Niet toevallig werd ook het best bewaarde lararium in situ gevonden in een

artisanaal kwartier in het Franse Rezé
39

. In 1863 werden hier in het atelier van een metaalbewerker, de

resten gevonden van een schrijn, gemetst met tegulae en bezet met beschilderd stucwerk. In het schrijn

bevonden zich vier beeldjes in terracotta en één in kalksteen. Oorspronkelijk stond het opgesteld op een

gemetste pijler tegen de muur van het atelier. Een relatie tussen terracotta’s en metaalbewerkers kon ook

worden vastgesteld in Tongeren. Hier zijn de voornaamste vondsten van terracotta’s in de woonsectoren

te situeren in een ambachtelijke wijk van bronsgieters in de Kielenstraat (193 tot 198).

                                                  
36 Terracotta’s worden niet zo vaak gevonden in badinstallaties. Een voorbeeld in civiele omgeving is het Venusbeeldje cat. nr.

3161 (599) uit de thermen bij St. Cäcilien in Köln (577).
37 Voorbeelden van lararia buiten het onderzoeksgebied: Rezé (730) en Langon (596). Vermoedelijk werd ook de inhoud van een

lararium meegegeven in een graf uit Karden (534): drie statuetten en twee bronzen klokjes werden in een houten kist bijgezet,

samen met drie antieke bronsmunten.
38 Vondsten in kelders buiten het onderzoeksgebied: Alise-Sainte-Reine (260), Bregenz (366), Frankfurt Heddernheim (466, 476),

Maasbracht (618), Rouhling (751), Stockstadt (781) en Zugmantel-Kastell (868). Een vondst uit Alise-Sainte-Reine (259) bevatte

mogelijk de voorraad van een handelaar en een vierde-eeuwse kelder uit het pottenbakkersatelier in Trier bevatte een groot aantal

terracotta’s en mallen.
39 Rezé (730).
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In Saint-Mard werden heel wat terracottafragmenten gevonden in nederzettingscontext. De vondsten

situeren zich voornamelijk op het plateau van Majeroux. In de zone die vooral voor bewoning

voorbehouden was werden twee statuetten gevonden (156 en 157). Veel talrijker zijn de vondsten

afkomstig van de zone die een uitgesproken artisanaal karakter had. Hier wordt sinds 1938 melding

gemaakt van terracottavondsten (158). Een hoofdje van Mercurius of Minerva werd gevonden in de

vulling van een waterput (159). Ten noorden van een afvalkuil werden in 1980 een twintigtal fragmenten

van nutrix, Minerva en Cybele gegroepeerd gevonden (160) en fragmenten van een tiental beeldjes

werden gevonden in de buurt van een andere kuil (161). Op het eerste zicht is het verwonderlijk dat men

statuetten aantreft in deze zuiver ambachtelijke zone. Wij zouden ze eerder verwachten in de buurt van de

tempel in Vieux-Virton. Toch passen de vondsten perfect in het kader van de opgegraven structuren op dit

deel van het plateau. Naast een pottenbakkersoven en twee kalkovens bevatten de vullingen van de

kelders en de kuilen, verspreid over dit deel van de nederzetting overvloedige resten van brons- en

ijzerverwerking en van beenbewerking. In de derde eeuw werden er ook op grote schaal munten gegoten.

Al deze activiteiten vereisten de aanwezigheid van water, zodat het niet hoeft te verwonderen dat het

terrein bezaaid was met waterputten. Wat minder voor de hand ligt zijn de bijzondere kenmerken van

deze structuren. Merkwaardig is de opvallende associatie van waterputten met kuilen die een ongewone

vulling bevatten. Deze associatie komt met regelmaat terug op perceel A 530u. Zo is waterput 27

geassocieerd met een kuil, die op haar beurt door refitting van het schervenmateriaal van een fuik

verbonden is met een andere kuil die intact vaatwerk bevatte.
40

  Waterput 48 is verbonden met een

trechtervormige kuil  waarin op de bodem een volledig skelet van een hond werd gevonden.
41

  De vulling

van de kuil bevatte onderaan groenig zand
42

. Een volledig hondenskelet werd eveneens gevonden in

waterput 55 die ook een smeltkroesje met bronsresten bevatte.
43

 De vulling bevatte hetzelfde groenig

zand dat in de kuilen voorkomt. Het meest frappante voorbeeld is echter waterput 43 die aanleunt tegen

een kuil waarin niet minder dan 23 volledige bekers gevonden werden in een laag met talrijke beenderen

van schaap en varken.
44

 Het is ook in deze omgeving dat de meeste terracottafragmenten werden

gevonden (160). Zij werden gegroepeerd gevonden op korte afstand ten noorden van de kuil met de

bekers. In waterput 16 werd een fragment van een statuette gevonden (159). Deze waterput was

geassocieerd met een kuil, waarvan de vulling scherven en drie intacte potten bevatte: een kom in terra

sigillata Drag. 37, een kleine grijze beker en een kommetje.
45

Dit kort overzicht maakt duidelijk dat het niet om gewone afvalkuilen gaat. De bijzondere kenmerken van

deze kuilen zijn hun associatie met de waterputten, de onderlinge chronologische associatie van sommige

kuilen door refitting van aardewerk, het regelmatig voorkomen van intact vaatwerk, het voorkomen van

volledige hondenskeletten, het voorkomen van talrijke bekers in associatie met dierenbeenderen (servies

en maaltijd) en het voorkomen in verschillende van deze kuilen van lagen met groenig zand. Blijkbaar

waren de ambachtelijke activiteiten op het plateau van Majeroux verbonden met bijzondere rituele

handelingen. De associatie van het volledig hondenskelet met een smeltkroesje met bronsresten in één

van de waterputten verbindt deze handelingen met activiteiten van de bronsgieters, maar mogelijk waren

zij ook verbonden met andere ambachten uitgeoefend op deze plaats.

Een ander duidelijk voorbeeld van een ambachtelijke zone met terracottavondsten is te vinden in Blicquy

Ville d’Anderlecht (20 tot 24). Op 200 m ten zuidwesten van tweede-eeuwse pottenbakkersovens, werd

hier in 1968 een reeks kuilen opgraven met bijzondere kenmerken. De aanwezigheid van gevitrifieerde

kleibrokken en fragmenten van smeltkroezen met bronsresten brachten het geheel in verband met de

activiteiten van een bronsgieter. Eén van deze kuilen illustreert zeer goed de bijzondere aard van de

vindplaats. Het gaat om een kuil, waarin geen terracotta’s, maar wel verschillende bronzen statuetten

werden gevonden (23). In een ingegraven houten ton bevond zich een metaaldepot. Bijzondere

kenmerken duiden op een rituele berging van het materiaal: boven op een reeks ijzeren

                                                  
40 Cahen-Delhaye et al. 1994, 82 fig. 73 (R. Clausse): afbeelding van de fuik,131-132: in kuil 29 o.a. een bronzen ketting en

scherven Drag. 33 en 32; in kuil 35 een kruik Gose 375, een kruik met twee handvatten, een pot in grijs aardewerk en een bord

Drag. 18/31, allemaal intact vaatwerk, geplaatst op de bodem van de kuil.
41 Cahen-Delhaye et al. 1994, 132 (R. Clausse): in kuil 49 o.a. twee borden Drag. 18/31, fragmenten van gevernist en gewoon

aardewerk, een ring en een stuk van een bronzen ketting. De vulling bevatte ook nog andere beenderen dan die van de hond. Het is

een tonvormige kuil met een diepte van 3,9 m. De bovendiameter van 1,7 m versmalt trechtervormig naar onder toe. Op 80 cm

diepte bevonden zich sporen van een haard met een steenlaag met roodgeblakerde klei.
42 zie ook Tienen Tramstraat.
43 Cahen-Delhaye et al. 1994, 134 (R. Clausse)
44 Cahen-Delhaye et al. 1994, 132(R. Clausse): in kuil 44 met een diameter van 1,2  m en een diepte van 70 cm,  bekers Gose 185,

187 en 200.
45 Cahen-Delhaye et al. 1994, 130 (R. Clausse): kuil 17 met een diameter van 1,5 m en een diepte van 2,1 m.
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gebruiksvoorwerpen was een hondenschedel geplaatst met ernaast twee bronzen fallische amuletten. Het

geheel was afgedekt met een laag dakpannen en breuksteen. Amand interpreteerde de kuilvulling als een

depot van een bronshandelaar die de bedoeling had de voorwerpen opnieuw te verwerken.
46

 De

aanwezigheid van gesmolten bronzen en loden voorwerpen zou hierop kunnen wijzen. Een aantal feiten

maken deze hypothese echter weinig waarschijnlijk. Zo geeft de bewaring in de grond van een voorraad,

waaronder ijzeren voorwerpen aanleiding tot snelle oxidatie, wat niet de bedoeling kan geweest zijn van

een metaalverwerker. Het samen voorkomen van ijzer en brons, wijst bovendien op 2 verschillende

artisanale activiteiten, smeden en brons gieten. Verder kan de intentionele depositie van apotropaeïsche

en ithyfallische symbolen niet worden verklaard temidden van een reeks afgeschreven voorwerpen.

Tenslotte maakt de afdichting van de “voorraad” door middel van bouwafval de toegankelijkheid van het

depot uiterst moeilijk. Een dergelijke constructie kan alleen een definitieve afsluiting tot doel hebben

gehad. Voorwerpen uit het metaaldepot die thuishoren in de cultussfeer, zijn bronzen statuetten van Mars

en Minerva, de bronzen fallische hangers en een bronzen lunulavormige hanger.
47

  Opvallend zijn de

voorwerpen die deel uitmaken van het paardentuig en enkele harnasonderdelen. De dateerbare

voorwerpen horen thuis in de tweede helft van de tweede en vooral de derde eeuw, zodat de begraving

van het materiaal in de derde eeuw moet worden gesitueerd. Op dezelfde vindplaats bevatten twee andere

contexten terracottabeeldjes. Een duifje werd gevonden in een houten kist, samen met fragmenten van een

gezichtsvaas en fragmenten van luxevaatwerk: terra sigillata, terra nigra en gevernist aardewerk (20). De

kist was geplaatst in een kuil waarvan de wanden afgezet waren met stenen. De kuilvulling was met

houtskool gemengd en bevatte een groot aantal bronzen en ijzeren voorwerpen. Ook deze context dateert

uit het einde van de tweede en de eerste helft van de derde eeuw. In een andere kuil waarin zich afval

bevond van bronsverwerking werd een voetstuk gevonden van een staande figuur in terracotta (21).

Hoewel het karakter van de vindplaats in de eerste plaats artisanaal is, kan het verband met het

nabijgelegen heiligdom niet uit het oog worden verloren. De industrie is hier immers in de loop van de

tweede eeuw ontstaan rond het heiligdom en vermoedelijk ook deels ten dienste ervan. Hiervan getuigt de

overeenkomst van de bronzen Marsbeeldjes uit het atelier met die van het heiligdom. Zo is een bronzen

Marsbeeldje gevonden in het heiligdom, sterk verwant aan de twee Marsbeeldjes, gevonden in het

bronsatelier.
48

 In dit verband vermelden wij ook de architectuurresten uit een kuil met resten van het

metaalverwerkingsbedrijf (22). Naast metaalslakken, een smeltkroes en fragmenten van een ovenvloer,

bevatte de kuil een halve zuiltrommel en leistenen afkomstig van een dakbedekking en een halve stenen

zuiltrommel. Het is niet uitgesloten dat deze bouwmaterialen afkomstig zijn van het nabijgelegen

heiligdom, dat op het ogenblik van de opgraving van het bronsatelier nog niet ontdekt was.

Er is dus blijkbaar niet alleen een verband tussen artisanaat en rituele handelingen, maar ook tussen dit

artisanaat en het heiligdom. Een gemeenschappelijk kenmerk van de kuilen is dat zij afsluiten in de loop

van de derde eeuw, sommige mogelijk nog op het einde van de tweede eeuw. Een precieze datum kan niet

worden vastgesteld. Het blijft daarom onduidelijk wat de redenen zijn geweest voor hun ontstaan.

De associatie van riten met de activiteit van de metaalnijverheid staat vast door de aanwezigheid van

duidelijke sporen van het bronsverwerkingsproces in de kuilen. De relatie tussen de rituele handelingen

en de aanwezigheid van het heiligdom in de nabijheid is minder duidelijk. In elk geval is de ontwikkeling

van artisanaat rond heiligdommen niet ongewoon.

Grobbendonk Steenberg (67) en Kruishoutem Kapellekouter (104 en 105), vertonen eveneens een
ontwikkeling van artisanaat rond een heiligdom.

Dank zij de recente grootschalige opgravingen in de vicus van Tienen is duidelijk geworden dat de

associatie van artisanaat en rituele contexten geen alleenstaand feit is. Een eerste onderzochte zone is de

noordwestelijke rand van de Romeinse vicus, gelegen aan de Zijdelingse straat. Deze zone werd

doorkruist door de Romeinse weg van Tienen naar Elewijt. Vanaf de Flavische periode bevonden zich

hier een horreum en een publiek badgebouw, maar nog voor het midden van de tweede eeuw werd de

sector omgevormd tot artisanale zone. Geen enkel terracottabeeldje dateert uit de periode dat de plaats

voor openbaar nut werd gebruikt. Wij vinden ze wel terug in de tweede fase, toen de plaats een

                                                  
46 Amand 1975, 19-20, 42
47 Archéo-situla 13-16, 1992 (D. Marcolungo): fallische amuletten met lunula vormen een combinatie van vrouwelijke en

mannelijke symbolen. Vruchtbaarheid en kracht vormen zo een krachtige bescherming

48 Demarez et al. 1995, kleurenplaat tussen p.10 en 11; Amand 1975, 29-33, fig. 13, 1 en 2
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uitgesproken artisanaal karakter kreeg (182 en 183). Tientallen ovenstructuren werden er teruggevonden,

naast restanten van brons gieten en beenverwerking.

Een tweede onderzochte zone is de zuidelijke periferie. Het gebied ten noordoosten van een vierkante

omgrachte ruimte op het Grijpenveld vormde in de tweede eeuw een grote industriële zone, waarvan ook

de opgraving van de Tramstraat deel uitmaakte. Naast verschillende pottenbakkersateliers, was er ook een

glasblazer aan het werk. Verspreid over het ganse terrein werden kuilen aangetroffen die niet als louter

afvalkuil kunnen geïnterpreteerd worden. Rijkelijke voorwerpen, bronsdepots, ongeschonden vaatwerk,

stenen cultusbeeldjes en terracottastatuetten duiden op de bijzondere betekenis van deze zone ondanks of

misschien juist dankzij haar industriële betekenis. Zowel chronologisch als topografisch kan de associatie

tussen deze rituele vondsten en de ambachten van het vuur niet worden ontkend.

De rituele kuilen van het Grijpenveld, die niet in verband staan met het Mithraeum van Tienen, zijn

chronologisch te situeren tussen de periode van de sacrale omgrachte ruimte uit de Claudische tijd en het

Mithraeum dat in het midden van de derde eeuw werd opgericht. Uit deze lange periode zijn geen

architecturale sporen teruggevonden die wijzen op de aanwezigheid van een cultusgebouw. In tegendeel

gonst de ganse zone gedurende de hele periode van artisanale bedrijvigheid. Vooral de keramiekindustrie

is continu aantoonbaar van de Flavische tijd tot na het midden van de derde eeuw. Daarnaast is er de

tweede-eeuwse glasindustrie. Nochtans zijn vele vondsten van sacrale voorwerpen als terracottabeeldjes,

brons en stedensculptuur precies in deze periode te dateren. Zij zijn in Tienen duidelijk gerelateerd aan

het vuurgebonden artisanaat. Een eerste vaststelling is dat industriegronden gebruikt werden voor het

bergen van rituele depots. Verder produceerden de plaatselijke ovens een groot deel van de serviezen die

gebruikt werden bij de rituele maaltijden die gepaard gingen met het bergen van de depots van kuilen in

de Tramstraat en op het Grijpenveld (184 en185). Een van de kuilen bevond zich overigens op een

afstand van amper 12 m van de gelijktijdige pottenbakkersoven van de Tramstraat.

Dat het tot stand komen van deze depots verband hield met rituele maaltijden is duidelijk gebleken uit de

analyse van de keramiek en de beenderresten van een kuil op het Grijpenveld (185). Deze traditie kon in

Tienen vastgesteld worden van de Claudische tijd, met het depot aan de ingang van de omgrachte ruimte,

tot in de tweede helft van de derde eeuw , met de depots die verband houden met de Mithrascultus. Deze

rituelen, die wij hoofdzakelijk in de tweede helft van de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw

kunnen verbinden met terracottavondsten, zijn dus niet nieuw in deze periode en blijven behouden in de

latere derde eeuw in relatie tot een nieuwe godsdienst, de cultus van Mithras. Oude gebruiken worden op

die manier geïncorporeerd in nieuw gedachtegoed. De kuil van het Grijpenveld wordt gekenmerkt door

zijn grote afmetingen en diepte, zijn onregelmatige vorm en onregelmatig bodemverloop, brandsporen op

één van de wanden en een verzegeling door een steriele laag. De vulling was gestratifieerd, maar de

verschillende lagen hadden geen chronologische betekenis. Blijkbaar werd de kuil in een kort tijdsbestek

gevuld. De inhoud bevatte enerzijds de resten van een feestmaal in de vorm van een grote hoeveelheid

keramiek en beenderresten en anderzijds een aantal votiefgaven zoals het terracottabeeldje, intact

vaatwerk op de bodem van de kuil en de skeletten van ten minste zeven honden.

Drie belangrijke rituele kuilen bij de pottenbakkersoven in de Tramstraat hebben gelijkaardige kenmerken

en dateren uit dezelfde periode (184). Opmerkelijk is de vaststelling dat zij tegelijkertijd openlagen.

Scherven uit de drie contexten konden aan elkaar konden worden gepast. Een misbaksel van een pot met

dekselgeul legt een direct verband met de pottenbakkersoven. Twee van deze kuilen hadden als onderste

vulling een grijsbruine leemlaag met groen zand.
49

Een opvallende vaststelling is de gelijktijdigheid van de belangrijkste depots. De inhoud van deze kuilen

werd gedateerd in een tijdspanne tussen het einde van de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw.

De berging situeert zich ten vroegste in het derde decennium van de derde eeuw. Fragmenten van kleine

cultusbeeldjes in kalksteen en terracotta met de voorstellingen van Venus en Amor, Fortuna en Juno

werden verspreid teruggevonden in verschillende kuilen. Men kan zich de vraag stellen of deze depots

geen verband houden met bijzondere gebeurtenissen in deze periode, of met een herbestemming van het

terrein. Of gaat het om een meer algemeen gebruik dat tot nog toe onvoldoende werd herkend. De

herinrichting van het terrein voor het nieuwe Mithrasheiligdom zou een herbestemming kunnen

verantwoorden, maar dit cultusgebouw neemt maar een klein deel van het areaal in beslag en verklaart

niet de depots rond de pottenbakkersoven van de Tramstraat. Natuurlijk zijn het de grootste depots die het

gemakkelijkst de aandacht trekken en daarom op dit ogenblik het best onderzocht zijn. Zij markeren grote

collectieve gebeurtenissen zoals zij in Tienen herkend werden voor de periode van de oprichting van de

                                                  
49 zie ook Saint-Mard Majeroux.
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vicus in de Tiberisch-Claudische tijd.
50

 De gebeurtenissen die in het derde decennium van de derde eeuw

aanleiding gaven tot de collectieve rituelen en de daaruit volgende rituele berging van de depots zijn ons

nog onbekend. In elk geval is het wel duidelijk dat juist de grote collectieve rituelen het best herkend

worden bij de opgraving. Andere minder markante contexten kunnen uitingen zijn van rituelen in de

privaatsfeer of in beperkte kring. Een goed voorbeeld hiervan is de kleine context bij de glasoven in

Tienen (941). Hier werd een beeldje van een zittende vrouw met vruchten geofferd in een klein depot met

houtskoolresten en beenderfragmenten, geschikt op een horizontaal geplaatst tegulafragment. Deze

kleinere depots, zoals ook het depot met het paardenpootje in terracotta uit Elewijt (50), zijn doorgaans

veel moeilijker te detecteren. Door de sterke fragmentatie en het gering aantal voorwerpen, worden zij

vaak veronachtzaamd. De gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het tot stand komen van dergelijke

kleine rituele depots liggen vermoedelijk in de privaatsfeer en zijn bijgevolg veel meer gespreid in de tijd

dan collectieve ceremoniële contexten die belangrijke gebeurtenissen markeren en een ganse

bevolkingsgroep aanbelangen.

Een andere situatie doet zich voor in Waudrez (245), waar in 1982 een stenen waterput werd opgegraven

met in de bovenste vulling een fragment van een Venusbeeldje. De omgeving van de waterput is slecht

gekend, maar een metaaldepot, gevonden in een kleine kelder op minder dan 20 m ten oosten van de kuil

en afval van lijmproductie in de bovenste vulling van de waterput, doen vermoeden dat dit deel van de

nederzetting eveneens een artisanaal karakter had. Het fragment bevond zich in een metersdik pakket van

grote steenblokken die de onderste vulling van de kuil moest verzegelen. Boven dit pakket bestond de

vulling voornamelijk uit verbrand nederzettingspuin. Eronder bevatte de vulling voorwerpen met een

sacraal karakter, een enorme hoeveelheid aardewerk, een groot aantal hondenskeletten en twee menselijke

skeletten. Vast staat dat de opvulling in een korte tijdspanne plaatsgreep in het midden van de derde

eeuw. Twee scenario’s die elkaar niet uitsluiten werden voorgesteld. De eerste is die van een ritueel

depot, gepaard met een collectief maal.
51

 De tweede is die van de sanering van de vicus na een inval door

de Franken.
52

 Het is voor discussie vatbaar tot welk van de niveau’s het terracottabeeldje moet worden

gerekend: de onderste “rituele fase” van de opvulling, of de bovenste “saneringsfase”. In elk geval staat

vast dat de berging van het afval in een korte tijdspanne verliep en dat de beginfase gepaard ging met

collectieve riten (sacrale voorwerpen, reeksen gelijkvormig aardewerk, volledig vaatwerk en intentioneel

doorboord aardewerk). Het fenomeen is vergelijkbaar met wat wij  waarnemen in dezelfde periode in

tempelzones. In de grote vergraving bij de westelijke tempel van Velzeke werd de homogene vulling,

waarin ook terracotta’s gevonden werden, voorafgegaan door een “apart” depot van drie intacte

maalstenen. Blijkbaar gingen ook daar aan de opvulling bijzondere rituelen vooraf.

Niet alle terracottavondsten in Velzeke hangen samen met de tempels. Een grote onregelmatig gevormde

kuil in de centrale sector van de vicus bevatte in de onderste lagen een vrijwel volledige kom Drag. 37,

een fragment van een planetenvaas, fragmenten van maalstenen en terracottafragmenten van nutrix,

Venus en een buste met kapmantel (232). Deze grote kuil die nooit volledig werd opgegraven, bevatte

houtskoollenzen en in de bovenste lagen bouwpuin. Zowel de inhoud als de grote afmetingen en de

onregelmatige vorm doorstaan een vergelijking met de structuur die in verband staat met de westelijke

tempel. Ook deze kuil is te dateren in de derde eeuw. Over de aard van de zone waarin de kuil gevonden

werd is tot nu toe geen informatie, maar het is duidelijk dat de vindplaats op ongeveer 160 m ten

zuidwesten van de westelijke tempel niet meer met deze laatste in verbinding kan gebracht worden. Deze

vondst geeft aan dat de behandeling van een depot met rituele kenmerken in een sacrale of civiele zone

van de nederzetting niet zoveel verschilt. Kuilvondsten met terracotta’s die door hun inhoud niet louter

als afvalkuilen kunnen worden aanzien liggen verspreid over de nederzetting (Velzeke 231 en mogelijk

ook 28 en 233). Zij dateren uit de tweede helft van de tweede eeuw en uit de derde eeuw.

Er werden ook verschillende terracotta’s gevonden in ambachtelijke zones van nederzettingen, zonder dat

bijzondere rituele kenmerken konden worden vastgesteld. Een voorbeeld hiervan zijn de vondsten uit

Destelbergen Eenbeekeinde. Vanaf de late tweede eeuw kwam in de zuidwestelijke sector langs de

noordzuid verlopende zandrug een bloeiend artisanaat tot stand met vooral sporen van metallurgie.
53

 Alle

vondsten die niet van het grafveld afkomstig zijn, komen uit deze zone. In Harelbeke Halleberg

werden twee fragmenten gevonden in kuilen waarin zich ook resten bevonden van metaalverwerking (75

                                                  
50 M. Martens in Martens en De Boe 2004, 27
51 Hanut et al. 2003, 93-94.
52 Gautier en Ingels 2003, 115.
53 De Laet et al. 1985, 11 (H. Thoen).
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en 76). Deze contexten zijn gedateerd na het midden van de tweede eeuw: één van beide dateert met

zekerheid uit het midden van de derde eeuw. In Liberchies Les Bons-Villers werden de meeste vondsten

verricht in ambachtelijke sectoren (110, 111, 114 tot 117 en 976). Vaak gaat het om losse vondsten of

vondsten in puinlagen, zodat niet met zekerheid kan uitgemaakt worden of zij werkelijk met het artisanaat

geassocieerd zijn of afkomstig zijn van het verplaatst puin van de hoger gelegen nederzetting. Van

tenminste één beeldje weten wij dat het geassocieerd was met het plaatselijk artisanaat (115): een

fragment van een Venusbeeldje is, samen met keramiek uit de periode dat het atelier nog in werking was,

afkomstig uit de vulling van een houten kuip die gelegen was in een zone van leerbewerkers,. Ook in

Merendree Molenkouter werden de beeldjes gevonden in associatie met artisanaat. Een fragment van een

cucullatusbeeldje werd bij de opgravingen van 1988 gevonden buiten context, maar in de zone waar

opvallende hoeveelheden ijzerslakken en technisch aardewerk werden gevonden (131). Een fragment van

een zittende hond werd er gevonden in een ovenstructuur (132). De precieze functie van de oven en de

relatie ervan met het beeldje blijven echter onduidelijk. Onzekerheid bestaat er ook in verband met een

vondst van een terracottabeeldje van de tweede-eeuwse coroplast Servandus in een vernielde

pottenbakkersoven uit het eerste-eeuwse pottenbakkersatelier van Braives Sarrasins (30). Verschillende

denkpistes staan open: ofwel is deze oven te dateren in de tweede helft van de tweede eeuw, later dan de

rest van het atelier, ofwel bleven de resten bewaard en werden zij pas vernield en opgevuld na een eeuw,

ofwel werd het beeldje apart begraven lang na het in onbruik raken van het atelier. In elk geval staat de

datering van het beeldje in de tweede helft van de tweede eeuw vast.

Ook de jongste vondst van het onderzoeksgebied houdt verband met een ambachtelijke zone in

Oudenburg (27). Fragmenten van een nutrixbeeldje werden gevonden in de zone van de vierde-eeuwse

fabricae langs de westmuur van het castellum Oudenburg III in een laag die waarschijnlijk reeds de

laatste fase vertegenwoordigt van de fabricae. Vermoedelijk was er in deze periode een vermenging van

civiele en militaire functies in het castellum.

De vage grens tussen het karakter van de vondsten op de nederzetting en diegene die met heiligdommen

in verband gebracht kunnen worden is één van de essentiële onderzoeksresultaten.
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4.1. OVERZICHT VAN DE STAMONTWIKKELING

4. STAMANALYSE

Stam 1: Venus.

Evolutie: Cat. nr. 3235 (4) en 5068 (4) zijn de grootste exemplaren. Cat. nrs. 3011 (1) en 3212 (3) zijn 1
% kleiner dan nr. 3235 (4). Cat. nr. 3009 (2) is opnieuw 1 % kleiner dan nr. 3011 (1). Cat. nrs. 3019 (6) 
en 5073 (984) vertonen een krimp van 2 % ten opzichte van cat. nr. 3011 (1). De contouren van al deze
series verlopen vrijwel identiek. Cat. nr. 3016 (4) en cat. nr. 3124 (15) vertonen een krimp van 3 % ten
opzichte van cat. nr. 3019 (6). De lengte van cat. nr. 5072 (2) is 8 % kleiner dan die van nr. 3009 (2). Het
beeldje is ook proportioneel smaller. Door deze versmalling kon het hoogteverlies veroorzaakt door het
productieproces van de opeenvolgende generaties, gedeeltelijk worden gecompenseerd.
Externe verbanden: Verschillende series hebben een iconografisch verband met de stam, zonder dat een
malverwantschap kan worden aangetoond. Dit geldt onder andere voor de series 10, 11 en 12. Cat. nr.
3235 (4) is slechts 1 % kleiner dan cat. nr. 3205 (10). Een malverwantschap is echter onzeker. Ook serie
13 vertoont een sterke iconografische gelijkenis met de series van stam 1, maar er bestaat geen 
malverwantschap. De afmetingen van cat. nr. 3135 (13) zijn groter dan die van 3010 (5) en de contouren
en interne verhoudingen sluiten elk malverband uit.
Chronologie: Drie series werden zeer nauwkeurig gedateerd tussen 60 en 70/75 n.C.: cat. nrs. 3236 (6),
3235 (4), 5068 (4) en 5072 (2) uit Oberwinterthur werden gevonden in een keramiekdepot dat rond 70/75
n.C. door brand werd vernield (context 698). De andere dateringen zijn niet in tegenspraak met de
datering van Oberwinterthur. Cat. nr. 3009 (2) uit Karden werd gevonden in een graf waarvan de aanleg
door munten gedateerd wordt in de periode 14/37 n.C. of later (context 534). Cat. nrs. 3016 (4) en 3019 
(6) uit Bern-Engehalbinsel werd gevonden op het grafveld Rossfeld, gedateerd van de regeringsperiode
van Nero (54-68 n.C.) tot het midden van de tweede eeuw (contexten 334 en 335). 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. nrs. 3011 (1) en 3012 (3) uit Windisch/Brugg werden gevonden op
het grafveld van de Aarauerstrasse uit de Tiberische tot vroeg-Flavische tijd (contexten 841 en 842). Cat.
nr. 3013 (3) uit Lenzburg werd gevonden in een graf dat werd aangelegd op het einde van de eerste eeuw
(context 599). Cat. nr. 5073 (984) uit Oberwinterthur werd gevonden in een context die op basis van
keramiek gedateerd werd in de periode tussen 20 en 70 n.C. (context 973). Eén van de jongste dateringen
is die van cat. nr. 3020 (6) uit Toulon-sur-Allier. Dit exemplaar wordt na 69 n.C. gedateerd naar de
algemeen aanvaardde aanvangstijd van de plaatselijke terracotta-industrie. Indien het om een lokaal 
product gaat is het één van de eerste producten van het atelier. Mogelijk dient de datering van het atelier
van Toulon-sur-Allier te worden vervroegd.
Samenvattend kunnen wij  stellen dat de zeer sterk afgelijnde datering tussen 60 en 70/75 n.C. van de 
keramiekwinkel van Oberwinterthur (context 698), kan worden toegepast op de ganse Centraal-Gallische
productielijn van de stam. De context is vertegenwoordigd in series 2, 4 en 6. Hij bevat zowel één van de
grootste exemplaren 5068 (4) als het kleinste exemplaar 5072 (4). Geen enkele van de dateringen uit
andere contexten is hiermee strijdig, met uitzondering van die van Toulon-sur-Allier, dat naar alle 
waarschijnlijkheid reeds vroeger terracotta’s produceerde dan tot nog toe werd aangenomen. De
Oost-Gallische kopie cat. nr. 3124 (15) vormt een jongere ontwikkeling van de stam, vermoedelijk te 
dateren rond 70 n.C.
Atelier: De stam ontstond in Centraal-Gallië en kende daar vrijwel haar volledige ontwikkeling. Een 
mogelijke productieplaats is Toulon-sur-Allier: cat. nr. 3020 (6) werd gevonden in Toulon-sur-Allier 
Champ Lary of La Forêt. In de veronderstelling dat het een lokaal product betreft moet de
terracotta-industrie daar minstens een aanvang nemen vanaf 65 n.C. of vroeger. Met uitzondering van 
serie 15, werden alle series vervaardigd in witbakkende pasta.
In een jongere fase werd de productie van de stam deels voortgezet in Oost-Gallië in de vorm van serie 
15, waarvan één exemplaar bekend is dat in Trier werd vervaardigd. Dit kan gesteld worden op basis van
de vindplaats en de typische kenmerken van de pasta: cat. nr. 3124 (15) is vervaardigd uit een 
roodbakkende pasta, bedekt met een witte engobe. Deze overname is kortstondig en beperkt zich tot één
serie.
Pigment: Exemplaren van series 4 en 6 vertonen resten van rode beschildering. Het kapsel van cat. nr.
5068 (4) is rood beschilderd en cat. nr. 3236 (6) heeft sporen van rode beschildering aan de mondhoeken.
Vermoedelijk stammen deze exemplaren uit eenzelfde atelier.

Datering uit context en stamevolutie: 60-75n.C.

Series: 1-4, 6, 15 en 984.
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Iconografie: Alle series behoren tot de voorstellingen van Venus met neervallend kleed en de
rechterhand aan het haar. Naast de worstvormige haarrol (motief 1) verschijnt bij de jongere exemplaren
ook een kapsel met middenscheiding (motief 3). Het worstvormige kapsel blijft echter bestaan. Beide 
kapselmotieven komen voor in de keramiekwinkel van Oberwinterthur (context 698). De series van deze
stam kunnen gelden als de vroegst aantoonbare Venus voorstellingen in Gallië. Het type met neervallend
kleed is blijkbaar van bij het prille begin de basisvoorstelling waarmee Venus wordt geïntroduceerd.
Productietechniek: In de loop van de stamontwikkeling kent de productietechniek een evolutie. De 
vroege producten werden vervaardigd met gescheiden onderbenen en voeten. Dit kenmerk verdwijnt bij 
jongere exemplaren als cat. nr. 5073 (984) en de Oost-Gallische kopie cat. nr. 3124 (15). Bij de oudere
exemplaren is het voetstuk plat zoals bij cat. nr. 3011 (1) of laag bolvormig zoals bij cat. nr. 3212 (3). 
Geleidelijk verhoogt het tot een echt halfbolvormig voetstuk zoals bij het kleinste exemplaar cat. nr.
5072 (2). In tegenstelling tot de Centraal-Gallische exemplaren is het voetstuk van het Oost-Gallische 
cat. nr. 3124 geïntegreerd in de mal.
Functie: Dank zij de scherpe grenzen van de datering, waarbinnen de stam wordt gesitueerd, kan voor
een aantal grafvondsten de omlooptijd van de statuetten nauwkeurig worden bepaald. De omlooptijd van
cat. nr. 3019 (6) bedraagt minimaal 25 jaar, alvorens het beeldje in het graf terechtkwam (context 335).
De omlooptijd van cat. nr. 3013 (3) bedraagt minstens 21 jaar (context 599). Deze bevindingen bewijzen
dat deze beeldjes lange tijd gediend hebben gedurende het leven van de overledene. Vermoedelijk 
maakten zij deel uit van de huiskapel. Een sterk argument voor deze stelling vormt de grafcontext van 
cat. nr. 3009 (2) uit Karden (context 534). In een houten kist met beslagwerk bevonden zich drie 
statuetten, samen met twee bronzen klokjes en drie bronsmunten. De inhoud van het kistje vormde een 
volwaardig lararium dat meegegeven werd in het graf. Tegenover de duidelijke aanwezigheid van
terracotta’s in privé-lararia, is het aantal beeldjes dat afkomstig is van publieke heiligdommen gering.
Naast de vele grafvondsten en de vondsten uit de woongebieden van Oberwinterthur en Augst, is alleen 
cat. nr. 3278 (6) uit Alise-Sainte-Reine (context 258) afkomstig uit een tempelzone.
Methode: Uit de iconografische verwantschap van serie 13 met de series van stam 1 blijkt dat na een 
productiestop van meer dan een eeuw, hetzelfde thema en kapselmotief opnieuw opgenomen werden, zij
het lokaal en kleinschalig. Dit toont het gevaar aan van datering op louter iconografische gronden. 
Anderzijds wijst het ook op de lange omlooptijd van voorwerpen met een religieus karakter. Een kopie 
naar het voorbeeld van ruim honderd jaar oudere producten kan immers enkel wanneer deze oude
voorwerpen nog in gebruik zijn.
De totale verkleining die gepaard gaat met het productieproces bedraagt 10 %. Zowel de grootste figuren
cat. nrs. 5068 (4) en 3235 (4) als de kleinste figuur cat. nr. 5072 (2) behoren tot dezelfde vondst van de 
keramiekwinkel uit Oberwinterthur (context 698) waarvan de vernieling gedateerd wordt rond 70 n.C.

Stam 2: Venus.

Evolutie: Cat. nr. 3130 (8) is het grootste exemplaar. De hoogtematen van cat. nrs. 3304 (8) en 3238 (8)
zijn 3 % kleiner, maar de krimp werd op kunstmatige wijze laag gehouden door een algemene
versmalling van de figuur. Mogelijk werden zij vervaardigd in een ander atelier. Het zijn deze figuren 
die het verdere verloop van de stam bepalen. Cat. nr. 3200 (19) is 2 % kleiner dan cat. nr. 3304 (8). Cat.
nr. 3146 (18) is opnieuw 2 % kleiner dan nr. 3200 (19). Cat. nrs. 136 (18), 3210 (21) en 3199 (19) zijn 3
% kleiner dan nr. 3146 (18). Cat. nrs. 3211 (18), 3212 (22) en 3305 (101) zijn opnieuw 4 % kleiner.
Venus cat. nr. 3305 (101) vertoont vrijwel dezelfde contouren en inwendige verhoudingen als nr. 3199 
(19) met uitzondering van de rechterarm die naar de onderbuik gebogen is. Cat. nr. 3147 (20) vertoont
een krimp van 7 % ten opzichte van nr. 3199 (19). Cat. nrs. 3147 (20) en 137 (929) hebben vrijwel 
dezelfde afmetingen.
Venus serie 116 is sterk verwant aan Venus serie 18. De inwendige verhoudingen van het hoofd, het 
kapsel, de borsten en de benen zijn gelijk en de contouren van het hoofd en de linkerzijkant stemmen
volledige overeen. De afmetingen van cat. nr. 141 (116) benaderen die van cat. nr. 136 (18). Cat. nr. 
3165 (116) is 9 % kleiner dan nr. 141 (116). Vanuit cat. nr. 136 (18) doet zich tevens een ontwikkeling
voor naar serie 16. Cat. nr. 132 (16) is ongeveer 3 % korter dan cat. nr. 136 (18), maar tegelijk ook 3 %
breder. Cat. nr. 3127 (17) is 8 % kleiner dan nr. 132 (16). Daarmee vertegenwoordigt serie 17 de jongste
fase in de ontwikkeling van de stam.
Chronologie: Serie 8 die aan de oorsprong van de stam staat is nauwkeurig gedateerd door het grafveld
van de Aarauerstrasse uit Windisch/Brugg, het grafveld Hees uit Nijmegen en grafcontext 600 uit
Lenzburg. 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 3304 (8) een terminus post quem van 70 n.C. (context 670). Rekening houdend met 

Datering uit context en stamevolutie: 70-110n.C.

Series: 8, 16-22, 101, 116 en 929.
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het hoogteverschil van 10 % tussen cat. nr. 3130 en 3129 , kan serie 8 bijgevolg veilig gedateerd worden
in de tijdspanne tussen 70 en 85 n.C. De grafcontext van cat. nr. 3129 (8) uit Lenzburg is hiermee niet in
tegenspraak (context 600). Serie 116 is een tweede serie die een goede datering toelaat. 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. Eén van de jongste stukken
van serie 116, cat. nr. 3169 (116) uit Frankfurt-Heddernheim, wordt door de vindplaats gedateerd voor
103/111 n.C. (context 484). Cat. nrs. 3168 (116) en 3149 (19) uit Frankfurt-Heddernheim werden 
gevonden op het grafveld Feldbergstrasse dat in gebruik was in de periode tussen 90 en 150 n.C. (context
423). Cat. nrs. 3199 (19) en 3212 (22) van hetzelfde site werden gevonden op het oudere grafveld van 
Praunheim dat gedateerd wordt tussen 81 en 150 n.C. (contexten 442 en 478). Series 17 en 18 werden
slechts algemeen gedateerd: cat. nrs. 3128 (17) en 3211 (18) worden door de site van 
Frankfurt-Heddernheim algemeen gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422). De jongste 
dateringen zijn gebaseerd op dezelfde context: cat. nrs. 3147 (20) en 3210 (21) uit de Nischenkeller in 
Trier Altbachtal worden gedateerd tussen 150 en 220 n.C. (context 877).
Uit al deze gegevens kan een nauwkeurige evolutie geschetst worden van de opeenvolgende 
productiefasen. Serie 8 kan nauwkeurig gedateerd worden tussen 70 en 85 n.C. In de stamevolutie vallen
de oudste exemplaren van serie 116 samen met de jongere exemplaren van serie 19. De datering van 
serie 116 kan bijgevolg gecorrigeerd worden tot de periode tussen 90 en 105/110 n.C. Serie 8 en 116 
vormen een vaste basis voor de verdere datering van de andere series van de stam. Serie 19 ontwikkelt 
uit jongere exemplaren van serie 8. De aanvang van serie 19 situeert zich bijgevolg in de periode 80/85 
n.C. Het geringe hoogteverschil tussen de exemplaren van serie 19 uit Keulen, Praunheim en Trier, laat
toe een korte ontwikkelingsperiode te veronderstellen tussen 80/85 en 90/95 n.C. Serie 18 zet iets later in
dan serie 19 en sluit vroeger af dan serie 116. Hierdoor kan de datering gesitueerd worden tussen 85/90 
en 100/105 n.C. Serie 21 wordt door de stamevolutie gesitueerd tussen 90 en 100 n.C. en series 22 en
101 horen thuis in de periode tussen 95 en 105 n.C. De jongste series 929, 20 en 17 kunnen worden 
gedateerd tussen 105 en 110 n.C. Slechts één context laat zich niet inpassen in deze stamevolutie: de
Nischenkeller uit Trier Altbachtal wordt archeologisch gedateerd tussen 150 en 220 n.C. (context 877).
Het is daarom aanneembaar dat in dit gebouw uit de tweede helft van de tweede eeuw cultusvoorwerpen
werden ondergebracht uit een oudere periode.
Atelier: De stam heeft zijn wortels in Centraal-Gallië, maar wordt rond 80/85 n.C. overgenomen in 
Oost-Gallië waar de volledige verdere ontwikkeling te situeren is. Serie 19 speelt een sleutelrol in de
overgang van Centraal- naar Oost-Gallië. De serie is goed gedocumenteerd wat betreft de analyse van de
pasta en de versieringstechniek, maar de resultaten zijn niet eenduidig. Chemische analyse van de pasta 
van cat. nr. 3149 (19) uit Frankfurt-Heddernheim wijst in de richting van Frankfurt of Trier
). Twee andere exemplaren cat. nr. 3198 (19) uit Keulen en 3200 (19) uit Trier zijn voorzien van een 
glazuurlaag volgens een welomschreven procédé met een voorbereidende witte tot roodbruine of oranje 
engobe (De Beenhouwer 1991 (statuettes), 85-87, fig. 26 boven links). De gemeenschappelijke
versieringstechniek doet echter geen twijfel bestaan over het feit dat zij uit eenzelfde atelier stammen.
Volgens de petrografische analyse van cat. nr. 3198 (19) gaat het om het atelier van Trier.
Naast Trier verschijnt iets later ook Keulen op het toneel. Van serie 16 werden met zekerheid 
exemplaren vervaardigd in het atelier am Rudolfplatz te Keulen. Hiervoor pleiten de 
vondstomstandigheden van cat. nr. 3197 (16) uit het atelier am Rudolfplatz. en petrografisch onderzoek
van cat. nr. 132 (16).
Cat. nr. 142 (116) kan op basis van chemische en petrografische analyse toegeschreven worden aan 
Frankfurt of Trier en cat. nr. 145 (116) werd op basis van de petrografische analyse van de pasta aan 
Köln of Frankfurt/Trier: toegeschreven.
In verband met series 19 en 116 stelt zich de vraag of precies op de overgang van Centraal-Gallische 
naar Oost-Gallische ateliers twee verschillende productiecentra in de omgeving van Frankfurt en Trier, 
geografisch ver van elkaar verwijderd, gelijktijdig exemplaren van dezelfde serie zouden hebben 
vervaardigd. Deze kans lijkt klein. De productietechnische argumenten (glazuur) die pleiten voor de
vervaardiging van serie 19 in een Triers atelier zijn overtuigend. De hypothese dient dan ook te worden 
onderzocht of in Trier de grondstof voor fijne witbakkende terracotta werd geïmporteerd.
Pigment: 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.
Cat. nr. 123 (116) vertoont zwarte pigmentresten op het oppervlak aan voor- en keerzijde en in de
diepere groeven tussen de armen. Gelijkaardige sporen werden teruggevonden bij nr. 136 (18). Bruine
pigmentresten werden opgemerkt op het oppervlak van 3163 (116), 3212 (22), 3149 (19) en 3125 (16). 
De vraag stelt zich of deze pigmentresten verband houden met de voorbereidende engobe voor het
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glazuren zoals bij nrs. 3149 (19) en 3195 (19).
Iconografie: De oudste generaties behoren tot het type Venus met neervallend kleed en de rechterhand
aan het haar , waartoe ook de series van stam 1 behoren. Het type wordt rond 80/85 n.C. overgenomen in
Oost-Gallië (zie chronologie). Rond 90/95 n.C. ontwikkelt men in Oost-Gallische ateliers ook andere 
types zoals een Venus met bedekt onderlichaam en de rechterhand op de buik (serie 116) en korte tijd 
later een naakte Venus met neervallend kleed en de rechterhand op de buik (serie 101). Het kapsel is 
steeds een worstvormige haarrol met dwarse groefjes en op de rug ontdubbelde lokken (motief 1).
Productietechniek: Op het vlak van de productietechniek kunnen enkele verschillen worden opgemerkt.
De Centraal-Gallische serie 8 werd vervaardigd met apart gevormd bolvormig voetstuk en een luchtgat
achter de linkerpols. De Oost-Gallische serie 19 wordt gekenmerkt door een geïntegreerd bolvormig
voetstuk en een breed gladgestreken naad. Ondanks de malverwantschap zijn de verschillen in moulage-
en assemblagetechniek fundamenteel. Het kenmerkende glazuur op een roodbruine voorbereidende
engobe beperkt zich tot exemplaren van serie 19. Andere exemplaren vertonen donkere pigmentresten,
maar glazuur ontbreekt.
Functie: In vergelijking met stam 1 nemen de vondsten uit tempelzones sterk toe met de vondsten uit 
Trier Altbachtal en de omvangrijke vondsten uit Tongeren Hasseltsestraat, Harelbeke Halleberg en 
Martelange Grumelange, die vermoedelijk ook met een sacrale zone in verband staan.
Methode: Een belangrijke vaststelling op methodologisch vlak heeft betrekking op de krimp van de
verschillende generaties. Empirisch werd vastgesteld dat de productiemethode aan de hand van
kleimallen in Centraal-Gallië, een krimp veroorzaakt van ongeveer 10 tot 15 % van de ene generatie naar
de andere, waarvan de krimp van de nieuwe mal en de krimp van het nieuwe model elk zowat de helft
voor hun rekening nemen (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 100). Uit de fotografische vergelijking van
de series blijkt echter voor zowel de Oost-Gallische als de Centraal-Gallische series, dat elke krimp, hoe
klein ook, reeds betekenisvol is voor de evolutie van de generaties. De reden hiervoor ligt ongetwijfeld 
in het ingewikkelde en vaak grillige verloop van de ontwikkeling van een stam. Het eerste ontwerp dat 
vaak niet is gekend groeit vrij snel uit tot verschillende naast en door elkaar lopende productielijnen. Het
ingewikkelde verloop van de series beperkt zich daarenboven niet tot één type. Zo zijn Venus met 
neervallend kleed en de rechterhand aan het haar (serie 21) en Venus  met bedekt onderlichaam en de 
rechterhand op de buik (serie 116), door de overeenkomstige contouren en interne verhoudingen 
duidelijk afgeleid van eenzelfde archetype. Hierbij werd serie 116 sterk herwerkt ter hoogte van het
onderlichaam en ter hoogte van de rechterzijkant, waar de armpositie werd verlegd. De opvallende 
overeenkomst van de interne verhoudingen en de contouren blijft vaak ook zichtbaar bij de jongere 
generaties. Zo zijn ook cat. nr. 3165 (116) en cat. nr. 3147 (20) sterk verwant. Hieruit blijkt dat dat een 
verwantschap kan bestaan tussen twee series, waarvan één zijde door herwerking afwijkt. In dit geval 
moet methodologisch zeer voorzichtig te werk worden gegaan alvorens conclusies te trekken. Een
nauwkeurige studie van voor- en achterzijde en de vergelijking van de inwendige verhoudingen spelen 
een doorslaggevende rol. Het totale hoogteverlies van stam 2 bedraagt ongeveer 20 %. Dit werd 
gerealiseerd in een tijdspanne van ca. 40 jaar.

Stam 3: Venus.

Evolutie: Cat. nr. 88 (26) is één van de grootste exemplaren van de stam. Cat. nr. 3003 (26) is in totaal 
17 % kleiner dan nr. 88 (26) en heeft dezelfde afmetingen en interne verhoudingen als nr. 98 (27). Serie
27 is dus ontstaan uit de jongere exemplaren van serie 26. De lichaamsdelen zijn eveneens sterk afgelijnd
en de lichaamsverhoudingen zijn dezelfde, maar de kleedplooien op de pols lopen schuin omlaag, de 
vingers van de handen zijn korter en de duim van de linkerhand ligt volledig op het kleed en raakt het
been niet.
Externe verbanden: Mogelijk is er een raakpunt met stam 20: de verkleining van nr. 88 (26) bedraagt 17
% tegenover de centrale figuur van nr. 3107 (172) behorend tot stam 20. Voor de voorzijde stemmen de
positie van de borsten en de onderbuik overeen. Ook de contouren van schouders, bekken en de
volledige romp zijn gelijk. Ook de keerzijde is identiek, met uitzondering van het kleed, de armen en het
hoofd. Perfecte overeenkomst vertonen de contouren, de vorm van het zitvlak en de positie van de 
ruggengraat, de beenscheiding en de kniehoogte. Mogelijk ligt eenzelfde ontwerp aan de basis van beide
series.
Chronologie: Cat. nrs. 90 (26), 91(26) en 808 (26) uit Hofstade behoren tot een context 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 (26) en 104 (26) uit het westelijk heiligdom van Velzeke wordt 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 
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Champ Lary in de tweede of het begin van de derde eeuw (context 788). Cat. nr. 1180 (26) 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. Van serie 27 zijn geen goed gedateerde exemplaren bekend.
De oudste generatie van serie 26 werd voorlopig gedateerd tussen 150 en 170 n.C. De terminus post 
quem is afkomstig van het hoofdfragment uit Doornik cat. nr. 1180 (26). De terminus ante quem werd 
afgeleid van de chronologie van het heiligdom van Hofstade voor de cat. nrs. 90 (26) en 91 (26). De 
context uit Doornik (context 218) is voorlopig de enige houvast voor de datering van deze toch fel
verspreidde serie. Met voorbehoud voor het feit dat het hoofdje uit Doornik geen antiquiteit is in de
context, moet de serie gedateerd worden tussen 150 en 170 n.C. Op basis van het kapsel en de vondsten
in Yzeure Saint-Bonnet, werd in de literatuur voor serie 26 traditioneel een datering voorgesteld in de 
Trajaanse tijd (zie context 865). Serie 27 verschijnt in de eindfase van serie 26 en leeft nog langer door,
mogelijk tot 180 n.C.
De totale krimp van de stam bedraagt 25 %. Omwille van deze aanzienlijke verkleining, moet het om 
langlopende series gaan. De voorgestelde tijdspanne van 30 jaar blijft voorlopig hypothetisch.
Inscriptie: De mal met signatuur Ioppillo, cat. nr. 3002 werd in de literatuur in verband gebracht met 
deze series (Schauerte 1985, 149 q; Van Boekel 1987, 530 nr. 106 i). Beeldvergelijking wijst uit dat er 
geen verband bestaat tussen deze mal en stam 3. Waar de breedte van de romp van deze mal 
overeenkomt met die van cat. nr. 88, is de lengte van het lichaam 25 % kleiner.
Atelier: De volledige evolutie van de stam is te situeren in Centraal-Gallië, met zekerheid in Yzeure 
Saint-Bonnet en Toulon-sur-Allier Champ Lary : statuette nr. 3001 (26) werd gevonden in 
Toulon-sur-Allier Champ Lary en nr. 3003 (26) in Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt. Statuettes
nrs. 3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26) werden gevonden in Yzeure Saint-Bonnet.
Tenslotte worden cat. nrs. 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104 (26) en 5026 (26) op basis van
petrografische analyse toegeschreven aan Yzeure. Petrografisch wordt zo aangetoond dat de onderzochte
exemplaren afkomstig uit Harelbeke, Hofstade, Velzeke en Doornik uit één atelier stammen, gesitueerd
in Toulon-sur-Allier of Yzeure. Hiertoe behoort ook het exemplaar 5026 (26) dat gevonden werd in
Yzeure Saint-Bonnet. Stalen van exemplaren uit Toulon-sur-Allier werden niet onderzocht. Beide 
exemplaren uit Toulon-sur-Allier situeren zich achteraan in de stamevolutie, bij de jongere producten.
Ondanks de belangrijke export zijn geen Oost-Gallische nabootsingen bekend.
Pigment: Cat. nr. 5026 (26) uit Yzeure Saint-Bonnet is in de kern lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR
8/1). Het oppervlak is licht blinkend oranje 7,5 YR 7/6, plaatselijk lichter. De laag is minder dan 20 
micron dik en vermoedelijk een reactie van het oppervlak bij verbranding. Bij geen van de andere 
exemplaren konden sporen van eventuele beschildering worden vastgesteld.
Iconografie: Het neervallend kleed van Venus heeft steeds verticale parallelle plooien. Er is geen 
duidelijke malverwantschap van de stam met de in Flavische tijd gedateerde series 23 en 24. Deze series
zijn iconografisch verwant door het licht verhoogde kapsel en de streng verticale plooien van het kleed,
maar de gelijkenis is louter iconografisch en berust niet op malverwantschap. De oorsprong van de stam
was duidelijk een originele creatie. Het kapsel bestaat steeds uit een breed haarstuk in meerdere
geledingen en een haarrol rond het hoofd (motief 29).
Functie: Naast de ateliervondsten valt het grote aandeel op van de statuettes gevonden in heiligdommen
als Hofstade, Kontich en Velzeke, en in sacrale context als Harelbeke. Alleen cat. nr. 1180 (26) uit 
Doornik werd gevonden in een woonzone.

Stam 4: Venus.

Evolutie: Cat. nr. 3024 (28) en 3208 (29) hebben dezelfde afmetingen. Ook de interne verhoudingen zijn
gelijk voor de positie van de borsten, de rechterhand en -haarlok en het gelaat. De contouren van het
kapsel verschillen. Cat. nr. 3024 (28) en cat. nr. 5078 (985) hebben dezelfde interne verhoudingen: 
positie en vorm van het gelaat, de borsten, de onderste geleding van het kapsel en de losse lokken. 
Hoewel voor serie 985 geen maten zijn gegeven, is het duidelijk dat deze serie voorafgaat aan serie 28. 
Het kapsel werd verhoogd en bovenaan de rechterhand werd een vinger toegevoegd, waardoor de 
volledige hand verbreedde.
Chronologie: Op basis van de vindplaats in Yzeure Saint-Bonnet kan de datering algemeen vastgelegd 
worden tussen 81 en 200 n.C. (zie atelier).
Atelier: De drie series werden geproduceerd in Centraal-Gallië in Yzeure Saint-Bonnet: cat. nrs. 3024 
(28), 5079 (28), 3208 (29), 5076 (985), 5077 (985) en 5078 (985) werden gevonden in het atelier van 
Yzeure Saint-Bonnet . Een bijkomend argument voor een gemeenschappelijk atelier is de typische
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beschildering van nrs. 5079 (28), 5076 (985), 5077 (985) en 5078 (985). Anatomische details die niet in
de mal werden aangebracht, werden door deze beschildering benadrukt. Concreet gaat het om de 
aanduiding van de pupillen, de wenkbrauwen en de tepels, de omlijning van de ogen en de lippen. Door
de nu verdwenen beschildering bleven deze details wit bij de verbranding van het oppervlak (Vertet
1976). Naast de beschildering zijn er ook technische argumenten die pleiten voor eenzelfde atelier voor
series 985 en 29. Voor de aanpassingen van het kapsel van serie 28 gebruikte de coroplast vermoedelijk
een ongebakken afdruk van serie 985, waaraan nieuwe delen werden toegevoegd aan de randzone van 
het kapsel en de rechterhand. Dit proces greep plaats binnen het oorspronkelijke atelier. De 
beschilderingstechniek is dezelfde voor de oude en de nieuwe serie.
Pigment: Geschilderde anatomische details: zie atelier.
Iconografie: Binnen de stam kan een mooie evolutie van het kapsel worden geschetst. Het worstvormig
kapsel van serie 985 (motief 2) dat reeds verhoogd werd tegenover de oudere exemplaren van stammen 1
en 2 (motief 1) werd voorzien van een kunstmatig haarstuk bij serie 28 (motief 29). Het resultaat is een 
kapsel in twee geledingen, waarbij in de onderste geleding boven het voorhoofd de oudere haarrol
vrijwel onveranderd zichtbaar blijft. Het haarstuk van serie 29 werd nog sterker bewerkt, waardoor de 
oorspronkelijke onderste haarrol volledig opgegaan is in het haarstuk. Deze vaststellingen hebben 
implicaties op de chronologie van het kapselmotief. De verhoogde worstvormige haarrol (motief 2) is 
een jongere ontwikkeling dan de gewone worstvormige haarrol (motief 1), die vooral voorkomt bij
stammen 1 en 2. De evolutie binnen stam 4 toont bovendien aan dat het kunstmatig haarstuk (motief 29)
jonger is dan het verhoogd worstvormig kapsel (motief 2). Kapselmotief 29 biedt een terminus ante 
quem rond 180 n.C.
Methode: De omvorming van het kapsel van serie 985 naar serie 26 maakt duidelijk dat de coroplast niet
alleen trachtte het hoogteverlies te compenseren door aanpassingen aan de verhoudingen van de beeldjes,
maar dat ook het modegevoel tot aanpassingen leidde. Een bestaande verouderde serie als serie 985 werd
niet naar de stortplaats verwezen, maar aangepast aan de eigentijdse modenormen.

Stam 5: Fortuna, Minerva, Juno en Venus.

Evolutie: Tegenover het grootste exemplaar van de staande Fortuna cat. nr. 3601 (201) bedraagt de
krimp van de zittende exemplaren cat. nr. 3663 (237) en 3664 (238) respectievelijk 5 en 10 %. Het
jongste exemplaar cat. nr. 3597 (201) is 20 % kleiner dan cat. nr. 3601 (201). Minerva cat. nr. 208 (274)
heeft dezelfde afmetingen als Fortuna 's 191 (201) en 3598 (201). De gemeenschappelijke delen van de 
plooienval verlopen identiek en de malverwantschap staat vast. De zittende vrouw met scepter cat. nr.
4106 (473) is 5 % kleiner dan Fortuna nr. 3664 (238). Cat. nr. 4106 (473) heeft iets hogere schouders en
het bovenlichaam is meer naar rechts verschoven. De plooienval is vrijwel identiek. Cat. nr. 4106 (473) 
is 2 % kleiner dan cat. nr. 300 (473). Cat. nr. 297 (474) is 5 % kleiner dan cat. nr. 300 (473).
Venus serie 30 is via het hoofd verwant met Juno series 474, 473 en 475. De voorzijde van het hoofd van
cat. nr. 3153 (30) is vrijwel even groot als dat van 4108 (473), waarvan het lichaam ontleend is aan 
Fortuna serie 238. Het gelaat van cat. nr. 130 (30) is ronder. Dit herwerkt hoofd nr. 130 (30) heeft zowel
vooraan als in profiel dezelfde afmetingen en verhoudingen als cat. nr. 4111 (475). Het hoofd van cat. nr.
508 (30) heeft dezelfde verhoudingen als dat van cat. nr. 297 (474) en 298 (473) maar is 4 % kleiner. 
Cat. nr. 508 (30) stamt in rechte lijn af van cat. nr. 3153 (30) en is 12 % kleiner.
Chronologie: 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. De enige vondst van serie 201 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 grootst gemeten beeldje van de serie. Het jongste exemplaar van serie 274,
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. 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). 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).
Drie dateringen zijn bepalend voor de datering van de stam. De oudste statuette cat. nr. 3601 (201) wordt
gedateerd tussen 100/125 en 150 n.C. Het tijdstip van de bijzetting van deze grafvondst wordt gedateerd
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tussen 125 en 150, hoewel ook ouder materiaal in het graf aanwezig was. Venus 3153 (30) uit de
depotvondst van Bingen situeert zich halfweg in de stamevolutie. Het depot werd afgesloten rond 150 
n.C., maar bevatte vooral vondsten uit het tweede kwart van de tweede eeuw (context 342). Het voetstuk
nr. 1120 (274) uit Braives komt eveneens uit een context uit het tweede kwart van de tweede eeuw. Uit 
deze gegevens kan worden besloten dat de ganse stamevolutie zich situeert in het tweede kwart van de 
tweede eeuw. De intrede van Juno serie 473 situeert zich halfweg de ontwikkeling van de stam, 
vermoedelijk rond 135 n.C. Venus serie 30 kent een gelijklopende ontwikkeling met de Juno serie maar
zet iets vroeger in (zie iconografie en productietechniek). De gelijkaardige typische retouches van één 
van de jongste stukken van serie 30 cat. nr. 508 (30) en de oudste afdruk cat. nr. 3153 (30) verraden 
eenzelfde hand (zie ook atelier). Bewerkt door dezelfde ambachtsman, kunnen deze twee beeldjes ook 
chronologisch niet ver van elkaar verwijderd zijn.
Inscriptie: De coroplast Victor uit Xanten zou iconografisch aan de basis kunnen liggen van serie 30, 
maar vooral productietechnische argumenten pleiten tegen deze stelling (zie inscriptie).
Atelier: De volledige productie van de stam wordt gesitueerd in Oost-Gallië. De kleimal voor de 
productie van Venus  beeldjes, cat. nr. 3151 (30), is afkomstig uit een werkplaats in Xanten en is 
gesigneerd door de coroplast Victor. Technisch verschillen de statuetten van serie 30 van de productie
van Xanten, vermist zij uit gipsmallen werden vervaardigd. Drie exemplaren van de serie werden
gevonden op het Keulse atelier Am Rudolfplatz: Cat. nr. 3201 (30), 3202 (30) en 3203 (30). Cat. nr. 131 
(30) kan bovendien petrografisch aan het Keulse atelier worden toegeschreven. De typische uitwerking
van het gegraveerd detail, vooral aan het kapsel van één van de jongste stukken nr. 508 (30), staat zeer 
dicht bij dat van het grootste beeldje uit Bingen nr. 3153 (30). Daarom kan van het grootste tot het
kleinste exemplaar van serie 30 eenzelfde atelier vooropgesteld worden, met uitzondering van de mal uit
Xanten. Van Fortuna serie 201 werden eveneens twee exemplaren gevonden in het Keulse atelier Am 
Rudolfplatz: cat. nrs. 3596 (201) en 4936 (201). Cat. nr. 190 (201) kan zowel door chemische analyse als
door petrografisch onderzoek aan een Keuls atelier worden toegeschreven en cat. nr. 5047 (201) alleen 
op basis van petrografische analyse. Van Minerva serie 274 konden door petrografische analyse drie 
exemplaren aan het Keulse atelier Am Rudolfplatz worden toegeschreven: cat. nrs. 208 (274), 209 (274) 
en 1120 (274). Tenslotte wijzen ook pigmenten en beschilderingssporen naar hetzelfde atelier voor cat.
nrs. 3597 (201), 3598 (201) en 1120 (274).
Juno cat. nr. 4111 (475) uit Brachtendorf wijkt petrografisch af van de gebruikelijke Keulse pasta en 
wordt gesitueerd in het gebied van de Treveri.
Als besluit kan gesteld worden dat vrijwel de hele ontwikkeling van stam 5 op basis van ateliervondsten
en de resultaten van petrografisch onderzoek en chemische analyse in het atelier Am Rudolfplatz te te 
situeren is. Uitzondering vormt de mal 3151 (30) uit Xanten omwille van de vindplaats en cat. nr. 4111 
(475) omwille van de petrografisch afwijkende pasta. Mogelijk vormt het fragmentaire maldeel van
Xanten niet de basis voor serie 30. Naast het technische verschil van de kleimal is ook de 
verkleiningsgraad groot. De verkleining van de mal tot de grootst gekende afdruk bedraagt niet minder
dan 17 %.
Pigment: Ook de typische beschilderingstechniek verbindt verschillende series met eenzelfde atelier. Een
roodbruine tot zwarte lineaire beschildering, vaak in de vorm van een ruitenpatroon (pigment 5) is te 
vinden op de voetstukken van zittende Juno cat. nr. 4107 (473), staande Minerva nrs. 1120 (274) en 3727
(274), staande Fortuna 3598 (201) en Venus nr. 3153 (30). Bij het laatste exemplaar worden ook 
anatomische details aangeduid. De linkerkant van de basis van cat. nr. 3598 (201) is beschilderd met 
twee gekruiste lijnen. Een ander exemplaar van dezelfde serie draagt sporen van een andere afwerking:
het oppervlak van nr. 3597 (201) is zwart gespikkeld en vertoont ook groengele sporen, vermoedelijk
resten van een beschildering of engobe.
Iconografie: Het bijzondere van de stam is dat hij een brug slaat tussen zowel zittende als staande 
figuren van de thema’s Fortuna, Minerva, Juno en Venus (zie ook Van Boekel 1987, 317-320, Fig. 
49-51: schrijft de series van Fortuna, Minerva en Juno toe aan één atelier). Hoewel zij iets later inzetten,
verloopt de evolutie van de zittende Fortuna series 237 en 238 vrijwel parallel met die van de staande 
Fortuna serie 201. Het is daarom waarschijnlijk dat zij van bij de aanvang vanuit eenzelfde basisfiguur
gecreëerd werden en een eigen evolutie kenden. Opmerkelijk is dat de herwerking van de staande en
zittende figuren gelijk evolueert. Bij de oudere zittende serie 237 werden de benen uitgewerkt zoals bij 
de staande Fortuna figuren. Bij de jongere serie 238 werden de benen in dezelfde strakke stijl herwerkt
als de hoorn. De verzorgde retouches in lineaire stijl met parallelle groeven en visgraatmotief, verbinden
alle figuren. Vermoedelijk kan de ganse productie daarom aan eenzelfde atelier worden toegeschreven 
dat gesitueerd was in Keulen. Hetzelfde geldt voor de Minerva serie 274. Ook deze serie evolueerde 
parallel met de verwante Fortuna serie 201. Dit versterkt de idee van de creatie van al deze series vanuit
eenzelfde basisfiguur.
In tegenstelling tot deze logische en ononderbroken evolutie, staat de ontwikkeling van de Juno series
473 en 474. Deze duiken op halfweg de stamontwikkeling en vormen iconografisch een samenraapsel 
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van verschillende series. Zo ontlenen zij het lichaam aan de zittende Fortuna 238 en het hoofd aan de
Venus serie 30 (motief 30). Men kan dus stellen dat de Fortuna en Minerva series eerst ontstonden en dat
de Juno series een jongere ontwikkeling zijn. Alle gekende afdrukken van serie 30 kennen een 
gelijklopende ontwikkeling met de Juno series. Vermits het hoofd oorspronkelijk gecreëerd werd voor de
Venus serie, zet deze vermoedelijk iets vroeger in (zie productietechniek).
Productietechniek: Het grote hoogteverschil van 20 % tussen het jongste en het oudste exemplaar,
beiden behorend tot serie 201, duidt op een succesvolle reproductie. De stijlverwantschap van de
retouches doet vermoeden dat de ganse ontwikkeling binnen het atelier van één coroplast en bijgevolg 
ook binnen één generatie plaatsvond.
Een belangrijke vaststelling op het vlak van de productietechniek is dat niet alleen volledige statuetten
een evolutie doormaken, maar dat ook afzonderlijk delen van het lichaam als de romp of het hoofd een 
eigen weg kunnen gaan. Interessant is in dat verband de verwantschap tussen zittende en staande Fortuna
series 201, 237 en 238. De malverwantschap blijkt duidelijk uit het gemeenschappelijke bovenlichaam
met inbegrip van het hoofd. Het onderlichaam werd herwerkt. In de overgang tussen Minerva en Fortuna
series 201 en 274 , zijn het vooral de attributen die werden gewijzigd: de helm, het schild, de hoorn en
het roer. Deze aanpassingen werden vermoedelijk reeds uitgewerkt bij de creatie van het archetype (zie 
iconografie). Andere aanpassingen zoals het veranderen van het hoofd duiken op in de loop van de 
evolutie van de stam. Een goed voorbeeld is het hoofd van Venus serie 30. Aan de rechterzijde loopt het
kapsel van cat. nr. 4108 (473) breed over in de schouder. Aan de linkerzijde is het ingesneden ter hoogte
van de hals. Het effect is onnatuurlijk en niet evenwichtig. Het kan alleen verklaard worden, wanneer het
hoofd origineel behoorde tot Venus serie 30 en later overgenomen werd door Juno serie 473. Het
verschil in afwerking aan de rechterzijde van het kapsel vloeit voort uit de positie van de rechterhand van
Venus die ter hoogte van de hals de lokken grijpt.
Methode: 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 de oorzaak kunnen zijn, wanneer wij de ijzerrijke inloging in 
staal 15/2 beschouwen.

Stam 6: Venus (Priscus, Liberaris, Vivus, Silvinus en Tritogeno).

Evolutie: De afdrukken van de maldelen 3029 (36), 3034 (36), 3028 (36) en 3246 (38) behoren tot
eenzelfde generatie. Zij zijn afgeleid van een gemeenschappelijk eerste model. Statuette nr. 3030 (36) en
de afdruk van maldeel nr. 3035 (37), de laatste met een lagere linkerschouder, vertonen een krimp van 5
% tegenover de afdruk van de genoemde maldelen. Statuette nr. 3032 (36) en de afdruk van maldeel 
3036 (37) vertonen een krimp van 4 % tegenover de afdruk van maldeel nr. 3035 (37). De afdruk van
maldeel 3040 (39) heeft dezelfde afmetingen als die van maldeel 3036 (37). Cat. nr. 33 (36) is 4 % 
kleiner dan nr. 3032 (36) en cat. nr. 3248 (40) is 7 % kleiner dan de afdruk van maldeel nr. 3035 (37).
Cat. nr. 3041 (39) is 3 % kleiner dan nr. 3248 (40) en cat. nr. 3047 (47) is 3 % kleiner dan nr. 3041 (39).
De linkerarm van nr. 3041 (39) is korter bij het lichaam geplooid dan bij nr. 3028 (36), de
rechterschouder is lager, het bovenlichaam korter en het globale beeld is iets smaller. De keerzijde 
vertoont een goede overeenkomst met die van nr. 3030 (36). Nr. 3041 (39) heeft dezelfde contouren als
nr. 3248 (40), maar de lusvormige uitsprong van het kleed aan de linkerhand is iets groter bij nr 3248 
(40). Tegenover de afdruk van het maldeel nr. 3044 (47) vertoont statuette nr. 3047 (47) een krimp van 7
%. De totale verkleining van cat. nr. 3028 (36) tot nr. 3047 (47) bedraagt 18 %.
Externe verbanden: Uit de vergelijking van de afmetingen van de beeldjes met de sterk verwante
exemplaren van stam 7 blijkt dat beide stammen een gelijke ontwikkeling kennen, hoewel het
zwaartepunt van de productie van stam 6 iets vroeger valt. Ondanks de sterke gelijkenis van serie 36 
(stam 6) met serie 9 (stam 7) zijn er fundamentele verschillen. Het ontwerp van de voorzijde van serie 36
wordt gekenmerkt door een langer bovenlichaam, een slanker bekken en een lagere positie van de
linkerhand. De contouren van het bovenlichaam en de verhoudingen van het gelaat, de vorm van de
lokken en de positie van de rechterhand stemmen wel overeen, maar het onderlichaam is breder. Het 
ontwerp van de keerzijde is sterker verwant. De lichaamsverhoudingen zijn dezelfde en het kleedmotief 
is verwant. Ondanks de opvallende gelijkenis van het kleedmotief, kan er echter geen malverwantschap 
aangetoond worden voor de schikking van de plooien. De onderlinge positie van de lussen en 

Datering uit context en stamevolutie: 90/100-200/220n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
90/100-180/190n.C.

Series: 36, 37, 38, 39, 40 en 47.
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doorhangende plooien verschilt. Nochtans komen de algemene contouren en lichaamsverhoudingen voor
de keerzijde vrij goed overeen, zodat een gemeenschappelijk prototype voor beide stammen niet kan
uitgesloten worden. Het hoogteverlies van nr. 3030 (36) van stam 6 naar nr. 9 (44) van stam 7 bedraagt
voor de keerzijde 5 %. Hypothetisch kan daarom gesteld worden dat stam 7 later inzet dan stam 6. Een 
gemeenschappelijk archetype voor beide series is erg waarschijnlijk, maar kan in de huidige stand van
het onderzoek niet worden bewezen.
Stam 6 is tevens verwant met serie 50. Het hoogteverlies van cat. nr. 3251 (50) uit 
Saint-Pourçain-sur-Besbre bedraagt 14 % tegenover nr. 3041 (39). Ondanks het ontbreken van de 
tussenliggende generaties doen de contouren en interne verhoudingen een malverband vermoeden. De
verkleining van het geïsoleerde nr. 3251 (50) tegenover het grootste exemplaar nr. 3028 (36) bedraagt 29
%.
Chronologie: In vergelijking tot de schaal van de productie, zijn de dateringen voor de ganse stam 
schaars. Cat. nr. 33 (36) uit Velzeke dat reeds een verkleining van 13 % vertoont tegenover het grootste
exemplaar, biedt een terminus post quem rond 100 n.C. op basis van de aanvangsdatum van het westelijk
heiligdom van Velzeke (context 221). Cat. nr. 3248 (40) dat tot dezelfde generatie behoort verschaft 
eveneens een terminus post quem rond 100 n.C. op basis van de datering van het atelier van
Toulon-sur-Allier Champ Lary (context 788). Beide series bevinden zich in de gevorderde stamevolutie.
Theoretisch is het daarom mogelijk dat de stam reeds kort voor het begin van de tweede eeuw aanvangt.
Voor de series 37, 39 en 47 geldt de algemene chronologische begrenzing van de beide ateliers van 
Toulon-sur-Allier tussen 69 en 200/220 n.C.
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. 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.
De beide maldelen van serie 38 werden gesigneerd: cat. nr. 3246 (38) werd op de rugzijde gegraveerd
door Priscus en cat. nr. 3247 (38) werd op de rugzijde voorzien van twee grote kruisen. De beide 
maldelen van serie 39 uit Toulon-sur-Allier werden gesigneerd: cat. nr. 3039 (39) en 3040 (39) werden 
op de rugzijde gegraveerd door Priscus. Het maldeel nr. 3044 (47) uit Toulon-sur-Allier werd op de
rugzijde gesigneerd door Liberaris.
Samengevat zijn de coroplasten die via hun mallen geïdentificeerd werden: Tritogeno, Vivus, Silvinus en
Tiberius voor serie 36, Liberaris voor serie 47 en vooral Priscus voor de series 37, 38 en 39. De mallen 
van Tritogeno (3028), Vivus (3029), Silvinus (3031), Tiberius (3034) en Priscus (3246) behoren tot
eenzelfde generatie. Alleen Priscus signeerde meerdere series. Zijn producten kunnen getraceerd worden
over een groter deel van de stamontwikkeling. Het eerste maldeel nr. 3246 maakt deel uit van serie 38 en
behoort tot dezelfde generatie als die van de andere genoemde coroplasten. Het tweede maldeel nr. 3035
behoort tot serie 37 en is 5 % kleiner. Het derde maldeel behoort tot serie 39 en is opnieuw 4 % kleiner.
Priscus is daarom de meest succesvolle coroplast van stam 6. Liberaris verschijnt met serie 47 pas in een
late fase van de stamevolutie.
Atelier: De volledige evolutie van de stam voltrekt zich in Centraal-Gallië. Alle series werden
toegeschreven aan Toulon-sur-Allier. Serie 40 kon worden toegeschreven aan Toulon-sur-Allier Champ
Lary op basis van de vindplaats van cat. nr. 3248 (40). Series 36, 37, 39 en 47 bevatten ateliervondsten
uit Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: voor serie 36 de maldelen nrs. 3028 (36), 3029 (36),
3031 (36) en 3034 (36) en de statuette nr. 3032 (36), voor serie 37 de maldelen nrs. 3035 (37) en 3036 
(37) de statuette nr. 3037 (37), voor serie 39 de maldelen nrs. 3039 (39) en 3040 (39) en de statuette nr. 
3041 (39) en voor serie 47 de maldelen nrs. 3044 (47) en 3045 (47). Serie 38 waarvan het atelier niet 
door ateliervondsten kon worden bepaald, werd door de coroplast toegewezen aan Toulon-sur-Allier.
Chemische analyse van statuette nr. 3038 (38) en maldeel nr. 3039 (39) kan algemeen in het Alliergebied
worden gesitueerd. Petrografische analyse verwijst naar Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre
voor nr. 33 (36) en naar Toulon-sur-Allier Champ Lary voor nrs. 5049 (36) en 15 (39).
Samenvattend kan gesteld worden dat de ganse ontwikkeling gesitueerd wordt in Toulon-sur-Allier, met
verwijzingen naar het atelier Champ Lary voor de series 36, 39 en 40, die bijna de ganse stamevolutie
beslaan.
Iconografie: Het kapsel is steeds een lage haarrol met middenscheiding en geleed op de slapen (motief 
4). Dit motief leeft door tot de jaren 180/190 n.C. De belangrijkste aanpassing in de opeenvolging van de
verschillende series is die van de plooienval van het kleed.
Methode: Het onderzoek van deze stam toont op methodologisch vlak aan dat ook bij het gebruik van 
kleimallen, kleine hoogteverschillen van 3 à 4 % betekenisvol zijn voor de studie van de generaties.
Het feit dat vier verschillende coroplasten een mal signeren van eenzelfde serie, bewijst dat deze naam
die steeds aan de buitenzijde van de mal verschijnt, niet de maker van het archetype kan aanduiden.
Eerder gaat het om de eigenaar van de mal die mee verantwoordelijk is voor het reproductieproces. De 
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omvang van de productie van Priscus in vergelijking tot die van Tritogeno, Vivus, Silvinus, Tiberius en
Liberaris, doet vermoeden dat deze “eigenaars” met wisselend succes voor eigen rekening en in eigen 
werkplaatsen werkten.

Stam 7: Venus (Sextus, Senillus).

Evolutie: Cat. nr. 1107 (44) is het grootste exemplaar. Cat. nrs. 18 (46) en 9 (44) hebben gelijke
afmetingen en vertonen een krimp van 5 % tegenover nr. 1107 (44). De uitvoering van de voorzijde van
serie 46 gelijkt sterk op die van serie 44. De afmetingen komen overeen maar de omhooggeplooide 
rechterarm steekt iets verder uit. De voornaamste verschillen liggen in de vorm van de dikke
neervallende haarlokken en de uitwerking van de plooienval. Een schuin afdalende plooi die vertrekt
vanaf de linkerknie is duidelijk dieper gegraveerd dan de andere. Ook bij fel verweerde exemplaren blijft
deze groef steeds goed zichtbaar. De keerzijde van serie 46 is niet verwant met die van serie 44. Het
kleedmotief verschilt, de onderbenen zijn dunner, het kleed en de gestrekte linkerarm zijn breder en de 
rug en de heup zijn smaller.
Cat. nrs. 3056 (44) en 3049 (41) zijn 2 % kleiner dan nr. 9 (44). Nr. 20 (46) is 2 % kleiner dan nr. 18 
(46). Cat. nrs. 3252 (51), 3213 (31) en 3055 (43) vertonen ieder een krimp van 4 % tegenover nr. 3056 
(44). De verhoudingen en contouren van nr. 3252 (51) komen vrijwel overeen met nr. 3056 (44). De 
contouren en verhoudingen van nr. 3213 (31) komen goed overeen met nrs. 3056 (44) en 3055 (43), 
maar de rechterarm is dichter bij het lichaam geplooid en de lusvormige uitsprong van het kleed is
groter. Het kleed werd aan beide zijden sterk sculpturaal herwerkt. De organisatie van de plooienval laat
vermoeden dat nrs. 3213 (31) en 57 (32) malverwant zijn. Cat. nr. 3054 (42) is eveneens 4 % kleiner dan
nr. 3049 (41). De keerzijde van nr. 3054 (42) is zeer sterk verwant aan die van nrs. 9 (44) en 3049 (41).
De dubbele lussen zijn iets langer, maar de doorhangende plooien bevinden zich nog op identiek
dezelfde positie.
Cat. nrs. 3050 (42) en 5088 (986) hebben gelijke afmetingen en zijn 2 % kleiner dan nr. 3054 (42). Nr.
57 (32) heeft dezelfde afmetingen als nr. 3213 (31). Nr. 3057 (45) heeft dezelfde afmetingen als nr. 3055
(45). De contouren, interne verhoudingen en opbouw van de voorzijde van het kleed zijn identiek bij 
beide exemplaren. Het jongste exemplaar wordt vertegenwoordigd door nr. 3065 (32) dat geëvolueerd is
uit nr. 57 (32). Tussen beide exemplaren bestaat een hoogteverschil van 17 %. Van de tussenliggende
generaties, die ongetwijfeld hebben bestaan, zijn geen exemplaren bekend. De totale krimp van de stam
bedraagt 28 %. De krimp tot aan het voorlaatste exemplaar cat. nr. 14 (45) bedraagt slechts 17 %.
Externe verbanden: Het ontwerp van stam 7 onderscheidt zich van dat van stam 6 door een voorzijde 
met een hogere positie van de onderbuik en de linkerhand waardoor het bovenlichaam in verhouding
korter is. Het hypothetisch hoogteverschil tussen serie 44 en serie 36, lijkt erop te wijzen dat het
zwaartepunt van de productie chronologisch iets later te situeren is dan het zwaartepunt van de productie
van stam 6. De relatie tussen serie 36 (stam 6) en serie 44 (stam 7) doet vermoeden dat beide stammen
een gemeenschappelijk archetype hebben, maar het bewijs kan tot nog toe niet worden geleverd (zie 
stam 6).
Een relatie tussen stam 7 en serie 55 kan niet worden uitgesloten. 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. Een hypothetische verwantschap van 
cat. nr. 3253 (55) met stam 7 geeft een bijkomend argument voor de datering van de stam. Het 
verkleiningspercentage toont aan dat het beeldje jonger is dan alle besproken exemplaren van stam 7.
Het kapsel dat sterk verwant is aan de haardracht van Faustina Maior biedt een terminus post quem voor
de serie van 138 n.C. (motief 17).
De keerzijde van nr. 3139 (54) is 12 % kleiner dan die van 3054 (42) en 16 % kleiner dan die van 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 nr. 3139 (54) en het kapsel is vernieuwd. In de huidige stand van het onderzoek is een 
malverwantschap tussen de series 41 en 42 enerzijds en serie 54 anderzijds, is daarom niet bewijsbaar. 
Iconografisch bevindt cat. nr. 3139 (54) zich tussen de exemplaren van stam 7 met de lage haarrol
(motief 4) en de exemplaren van stam 8 met de losse lokken op de rug (motief 6) en het kleed met 
trosvormige plooien (motief 52)
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.
Chronologie: De stam bevat verschillende grootschalige producties die sterk vertegenwoordigd zijn in 
het exportgebied. Series 44 en 46 kennen een gelijklopend evolutie. Serie 45 zet later in en sluit de 
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grootschalige productie af. Cat. nr. 1187 (44) uit Bruyelle werd gevonden in een context die
exemplarisch is voor de eerste helft van de tweede eeuw (context 37). Het beeldje staat mee aan het
begin van de stamevolutie. Cat. nr. 3213 (31) uit Lenzburg, dat een krimp van 6 % vertoont tegenover
het exemplaar uit Bruyelle, werd gedateerd tussen 100 en 125 op basis van de grafinhoud van graf 61 en
de duur van het grafveld im Lindwald (context 601). Het jongste exemplaar van de stam, 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). Op basis van deze bevindingen kan de stam in zijn totaliteit gedateerd worden
in de eerste helft van de tweede eeuw. Andere gedateerde exemplaren zijn niet in tegenspraak met deze
datering. Cat. nr. 22 (46) uit Hofstade werd gevonden in een gesloten vondstcontext, gedateerd tussen 40
en 170 n.C. (context 85). Cat. nrs. 60 (42) en 6 (45) uit Velzeke wordt door het westelijk heiligdom
gedateerd in de tweede eeuw (context 221). Cat. nr. 24 (45) uit Liberchies werd eveneens in een 
tweede-eeuwse context gevonden (context 110). Een datering na de eerste eeuw wordt bovendien 
bevestigd door cat. nrs. 3060 (46), 3061 (46) en 5088 (986) afkomstig uit een keramiekdepot uit Gauting
met aardewerk van het einde van de eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw (context 494).
Eén context werd vroeger gedateerd dan de stamevolutie toelaat. De exemplaren cat. nr. 3058 (45) en
3057 (45) uit de rue Charles Teyssier (1980/1981) in Brive-la-Gaillarde worden gedateerd tussen 75/80
en 100/110 n.C. op basis van hun correlatie met sigillata van de groep Brive I (context 369). De 
tweede-eeuwse datering van de exemplaren uit Liberchies 24 (45) en Velzeke 6 (45), die tot dezelfde 
generatie behoren als de statuette 3057 (45) 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. Twee contexten zijn later gedateerd dan de stamevolutie toelaat. De vondst uit Liberchies, 
cat. nr. 23 (46) uit een stratigrafische laag van het einde van de tweede eeuw (context 108) en cat. nr. 
3055 (43) uit de Parijse Nécropole du sud (faubourg Saint-Jacques) bijgezet in de late tweede of derde
eeuw (context 706), kunnen beschouwd worden als oudere voorwerpen in deze contexten.
Samenvattend kan gesteld worden dat de ganse productie van de stam gesitueerd moeten worden tussen
100 en 150 n.C.
Inscriptie: Coroplasten die via hun mallen geïdentificeerd werden zijn Senillus voor serie 42 en Sextus 
voor series 46: maldeel nr. 3051 (42) werd op de rugzijde gegraveerd door Senillus en maldeel nr. 3062 
(46) werd op de rugzijde gegraveerd door Sextus.
Atelier: De volledige evolutie van de stam voltrekt zich in Centraal-Gallië. Mogelijke productieplaatsen
zijn Vichy, Toulon-sur-Allier Champ Lary en mogelijk Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir.
Maldeel nr. 3051 (42) werd gevonden in Vichy. Petrografische analyse schrijft de meeste onderzochte
stalen toe aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre 4 (44), 9 (44), 825 (44), 758 (45), 18 (46),
20 (46), 22 (46) en 60 (42). Cat. nr. 14 (45) wordt op basis van petrografische analyse toegeschreven aan
het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary.
Cat. nr. 24 (45) uit Liberchies komt petrografisch overeen met de exemplaren van serie 45 uit 
Brive-la-Gaillarde rue Charles Teyssier waarvan de herkomst in de huidige stand van het onderzoek niet
kan worden bepaald.
Cat. nr. 3055 (43) werd door interpretatie van de chemische analyse van de pasta algemeen
toegeschreven aan het Alliergebied.
De grootste ontwikkeling situeert zich blijkbaar in Toulon-sur-Allier Champ Lary en mogelijk
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Serie 42 die gedeeltelijk in Vichy werd vervaardigd duikt pas op in
het midden van de stamevolutie.
Pigment: Oranje sporen op cat. nr. 5 (45) en 1 (44) uit Harelbeke, zijn mogelijk overblijfselen van
beschildering. Nr. 3058 (45) uit Brive draagt sporen van een intentioneel aangebracht glazuur.
Iconografie: Onmiddellijk na de start splitst stam 7 op in twee productielijnen, waarbij de plooien van
het kleed aan de keerzijde het onderscheid vormen. Bij het eerste ontwerp dat refereert naar de
exemplaren van stam 6 vormen de plooien bovenaan een langwerpige ontdubbelde lus. De hypothetische
malverwantschap met stam 6 doet vermoeden dat dit het meest oorspronkelijke motief is. Serie 44 die
drager is van dit motief staat overigens aan het begin van de stamontwikkeling. Serie 54 met hetzelfde 
kleedmotief aan de keerzijde vormt iconografisch de verbinding tussen, enerzijds stam 7 met de typische
haarrol met middenscheiding (motief 4), en het kleedmotief van de keerzijde en anderzijds stam 8 met de
trosvormige plooien aan de voorzijde van het kleed en de losse lokken verspreid over de rug. 
Malverwantschap kan echter voor dit exemplaar niet worden bewezen (zie infra). Bij het tweede ontwerp
voor de keerzijde trekken de plooien van het kleed onder de linkerhand samen in twee grote
concentrische lussen (motief 50). Serie 46 is de oudste aanwijsbare serie met dit kleedmotief, gesigneerd
door de coroplast Sextus cat. nr. 3062 (46). Serie 56 met hetzelfde kleedmotief aan de keerzijde, vormt 
iconografisch de verbinding met de exemplaren van stam 8 door de trosvormige plooien aan de voorzijde
van het kleed (motief 52). Het iconografische raakpunt met stam 8 situeert zich in de eindfase van de 
stamevolutie.
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Functie: Statuette 3055 (706) uit de Parijse nécropole du sud werd in het graf bijgezet in de late tweede
of derde eeuw (context 706). Deze grafcontext is een voorbeeld van de vaak hoge ouderdom van 
voorwerpen in graven. Vermoedelijk deden vele van deze beeldjes vooraf dienst in de huiscultus.
Methode: Het onderzoek van deze stam toont op methodologisch vlak aan dat ook bij het gebruik van 
kleimallen, hoogteverschillen vanaf 2 % betekenisvol zijn voor de studie van de generaties.

Stam 8: Venus (Ioppios, Attino en ANT).

Evolutie: Cat. nrs. 3220 (58) en 3218 (57) zijn 4 % kleiner dan nr. 3223 (61). Contouren en interne
verhoudingen doen een gemeenschappelijk prototype vooropstellen. Cat. nr. 3220 (58) heeft een iets 
breder kleed dan nr. 3218 (57). Alle andere series van stam 8 vertonen meer verwantschap met serie 58 
dan met serie 57. Cat. nr. 3222 (61) is 7 % kleiner dan nr. 3223 (61). Cat. nr. 3099 (62) behoudt met een
krimp van 3 % dezelfde verhoudingen en contouren als nr. 3222 (61), maar de lussen van het kleed zijn 
herwerkt en breder. Ook nr. 28 (91) vertoont dezelfde interne verhoudingen als nr. 3220 (58). Het 
beeldje heeft dezelfde hoogte, maar is ongeveer 6 % smaller en de kleedplooien zijn sterk herwerkt.
Vergeleken met cat. nr. 3220 (58) vertonen cat. nrs. 3219 (59), 3221 (60) en 3225 (63) een krimp van 
respectievelijk 12, 17 en 32 %. De benen van nr. 3221 (60) zijn verlengd. Bij nr. 3225 (63) is de
rechterschouder smaller. Nr. 3270 (90) gesigneerd door Iopillo, is sterk verwant aan nr. 3222 (61), zowel
wat betreft de contouren als de inwendige verhoudingen, maar de kleedplooien verschillen. Wanneer de
schaal van de tekening van Tudot correct is, is het beeldje ouder dan alle andere exemplaren van de stam.
Cat. nr. 3220 (58) is 13 % kleiner dan nr. 3270 (90).
Externe verbanden: De iconografische banden met stam 7 via overgangsseries 54 en 56, tonen aan dat de
aanvang van stam 8 niet veel later gedateerd kan worden dan de eindfase van stam 7 (zie kleedmotief 27
en stam 7).
Chronologie: De vondst van cat. nr. 3226 (61) in het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary dateert
serie 61 na de eerste eeuw. Cat. nr. 3222 (61) werd gevonden samen met andere beeldjes, waaronder één
met de signatuur van Pistillus uit de periode tussen 180 en 220 n.C. (context 620). De omschrijving van
deze context is echter te vaag om als basis te dienen voor de datering van de stamevolutie.
Het totaal van de opeenvolgende verkleiningen van cat. nr. 3223 (61) tot 3225 (63) bedraagt 36 % . Dit
hoge percentage duidt op een lange ontwikkeling die vermoedelijk ook chronologische gevolgen heeft. 
Het is daarom aanneembaar dat de stam een lange evolutie kende.
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 van de mal door Attino (zie coroplasten
Iopillo/Ioppillo/Ioppios en Attino). Statuette 3270 (90), gevonden in hetzelfde atelier werd op de 
achterkant van het kleed gesigneerd door Ioppios. De mal cat. nr. 3224 (63) uit
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir werd op de rugzijde gegraveerd door de coroplast die signeert met 
de letters ANT. De coroplast Iopillo/Ioppillo/Ioppios graveert zijn signatuur aan de binnenzijde van de
mal en dus op de beeldjes zelf. Hij is vermoedelijk de ontwerper van het model. Attino is een van de 
uitvoerders van zijn ontwerpen. Het atelier ANT staat chronologisch aan het einde van de stamevolutie.
Zijn producten van stam 8 zijn bijgevolg jonger dan die van Iopillo/Ioppillo/Ioppios.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich volledig in Centraal-Gallië. Het atelier van 
Toulon-sur-Allier Champ Lary lag vermoedelijk aan de basis van de productie. Zowel het maldeel 3226 
(61) als het beeldje 3270 (90) werden in dit atelier gevonden. Ook nr. 3099 (62) dat afstamt van serie 61
werd gevonden in Toulon-sur-Allier, maar het is niet bekend of het in het atelier van Champ Lary of dat
van La Forêt gevonden werd. Een tweede productielijn afgeleid van serie 58 wijst in de richting van een
ander atelier. Cat. nrs. 3220 (58) en 3255 (58) werden gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir.
Dit is tevens de vindplaats van de jongste exemplaren van de stam, het maldeel 3224 (63) en het beeldje
3225 (63).
Iconografie: Het kapsel bestaat steeds uit een haarrol met dot in de hals, een dubbele dot op het hoofd en
losse lokken verdeeld over de rug (motief 7). Met uitzondering van de herwerkte plooienval van serie 28,
is het kleed steeds voorzien van trosvormige plooien aan de voorzijde (motief 52).
Een belangrijk iconografisch kenmerk is het kapsel met dubbele dot boven het voorhoofd (motief 7). Het
refereert naar het kapsel van de nutrices (motief 8), maar het is niet identiek. In plaats van losse haren
langs het gelaat zoals de nutrices, hebben de Venus beeldjes een klassieke haarrol zoals de Venusfiguren
van stammen 6 en 7 (motief 4). Alleen bij serie 57 is duidelijk een vlechtenlap zichtbaar die vanaf de
dubbele dot omlaaag valt over het achterhoofd. Dit laatste kenmerk refereert opnieuw naar het kapsel
van de nutrices, motief 8. Bij de nutrices ontbreken echter de haarrol en de losse lokken op de rug. De 
iconografische verwijzing van het kapsel van serie 57 naar de nutrices doet een gelijktijdigheid
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vermoeden in de late tweede eeuw (motief 8: na 165/180 n.C.).
Het kapsel is tevens verwant met dat van de Venusfiguren van Pistillus (stam 14). De losse lokken op de
rug vormen iconografisch het enige onderscheid met het Venuskapsel van Pistillus (motief 9). In de 
huidige stand van het onderzoek is het onduidelijk of de figuren al dan niet stand hielden naast het
repertorium van Pistillus.
Als besluit kan gesteld worden dat er minstens een gedeeltelijke chronologische gelijktijdigheid geweest
is met de nutrixvoorstellingen met dubbele dot en vlechtenlap op het achterhoofd en met de
Venusfiguren van Pistillus. De stam moet daarom gedateerd worden in de periode tussen 150/160 en
190/220 n.C.
Productietechniek: De verlenging van de beenlengte van nr. 3221 (60) en de versmalling van nr. 28 (91)
illustreren de complexiteit van de stamevolutie.

Stam 9: Venus.

Evolutie: Het grootste exemplaar is nr. 3266 (76). Cat. nr. 3068 (78) is 4 % kleiner en heeft dezelfde 
inwendige verhoudingen als nr. 3266 (76), maar de rechterarm is groter. Cat. nr. 27 (78) vertoont een 
krimp van 6 % tegenover nr. 3068 (78). Nr. 3075 (79) is 3 % kleiner dan nr. 27 (78) en heeft een grotere
rechterarm en een lagere linkerschouder. De malverwantschap blijkt vooral uit het kleedmotief. Nr. 3073
(74) is opnieuw 5 % kleiner dan nr. 3075 (79). Het beeldje vertoont dezelfde contouren en verhoudingen,
maar het kleed is smaller ter hoogte van de linkerhand en de onderbuik ligt lager. Nr. 3074 (81) is 4 %
kleiner dan nr. 3073 (74) en duidelijk malverwant. De positie van de linkerhand is echter duidelijk lager
en de vingers van de rechterhand zijn anders georiënteerd. Het is het kleinste exemplaar van de stam en 
vertoont een krimp van 22 % tegenover nr. 3266 (76).
Nr. 3267 (77) is 6 % kleiner dan nr. 3068 (78). Hoewel de malverwantschap duidelijk blijkt uit de 
contouren en verhoudingen, zijn de benen langer. Nr. 3084 (73) is 4 % kleiner dan nr. 3267 (77) en 
vertoont dezelfde contouren, maar de linkerhand is groter en zowel de kleedplooien als de haarlokken 
zijn herschikt.
Cat. nr. 3229 (69) is 4 % kleiner dan nr. 3266 (76). Nr. 3259 (68) is 2 % kleiner dan nr. 3229 (69). Beide
series zijn onderling sterk verwant. Zij delen dezelfde verhoudingen en contouren, maar de 
linkerschouder van nr. 3259 (68) is lager en het detail van het kleed en de haarknopen naast de
rechterslaap verschillen. Een andere verwante ontwikkeling vanuit nr. 3266 (76) wordt gevormd door de
nrs. 3261 (70) en 3078 (71). Cat. nr. 3261 (70) is 14 % kleiner dan nr. 3266 (76). De contouren en
interne verhoudingen komen goed overeen, maar de kleedplooien en de rechterhaarlok verlopen anders.
Cat. nr. 3078 (71) is 4 % kleiner dan nr. 3261 (70).
Chronologie: Cat. nr. 35 (70) uit Tourinnes-Saint-Lambert, werd door de algemene datering van de 
nederzettingssporen gedateerd na de eerste eeuw (context 214). De aanvang van de terracottaproductie in
het atelier Gueugnon Le vieux Fresnes en de vondstomstandigheden van cat. nr. 3084 (73),
verantwoorden een datering van serie 73 na het midden van de tweede eeuw (context 501). Het depot
waarin het beeldje zich bevond, werd begraven na 185 n.C. 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. Het is treffend
dat exemplaren van twee series van de stam pas in de laat-Antonijnse of vroeg-Severische tijd in de
grond terecht kwamen.
Atelier: De volledige stam ontwikkelt zich in Centraal-Gallië. Eén van de ateliers in Toulon-sur-Allier is
de vindplaats van cat. nrs. 3229 (69) en 3266 (76). Serie 73 werd geproduceerd in Gueugnon: cat. nr. 
3084 (73) werd gevonden in een depot op het atelier van Gueugnon Le vieux Fresnes. Voor serie 79 zijn
meerdere productieplaatsen bekend: Statuette nr. 3076 (79) werd gevonden in Toulon-sur-Allier Champ
Lary of La Forêt en maldeel nr. 3077 (79) werd gevonden in het Forêt de Compiègne. Ook voor serie 70
zijn twee productieplaatsen gekend: cat. nr. 3227 (70) werd gevonden in Toulon-sur-Allier La Forêt en 
cat. nr. 3263 (70) werd gevonden in het atelier van Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir . Serie 71 werd 
geproduceerd in een atelier in Tréguennec: cat. nr. 3082 (71) werd gevonden in een oven in Tréguennec.
Cat. nr. 3078 (71) werd gevonden in Vichy, maar de context is onbekend en het exemplaar kan bijgevolg
niet toegeschreven worden aan een plaatselijk atelier. Tenslotte worden series 74 en 78 op basis van 
chemische analyse algemeen gesitueerd in het Alliergebied.
Samengevat kan worden gesteld dat Toulon-sur-Allier de productieplaats is in de beginfase. In volle 
ontwikkeling van de stam komen daarbij de productieplaatsen van Saint-Pourçain-sur-Besbre, naast
kleinere ateliers in het Forêt de Compiègne, Gueugnon en in een laatste faseTréguennec.
Pigment: Alle producten van de stam zijn vervaardigd in een witbakkende pasta. Okerkleurige sporen 
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bevinden zich op het oppervlak van nr. 3080 (71). Cat. nr. 35 (70) is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) en 
heeft een oppervlak met plaatselijk rode sporen. Mogelijk gaat het om resten van beschildering.
Iconografie: Essentieel is de tendens tot verhoging van het kapsel. Met uitzondering van serie 68 is het
kapsel steeds een verhoogde haarrol met middenscheiding (motief 5). Dit kapselmotief vormt een 
verdere ontwikkeling van de lage haarrol met middenscheiding (motief 4), die nog aanwezig is bij series
76 en 68. Het kleedmotief met achteraan één grote lus en soepel doorhangende plooien eronder is een 
gemeenschappelijk kenmerk voor de series 74, 78 en 79 (motief 50). Het vormt eveneens iconografisch 
de verbinding met stam 7 en bewijst het doorleven van dit motief in de tweede helft van de tweede eeuw.
Een markant kenmerk voor de meeste producten van de stam is de scheiding tussen de wijsvinger en de
andere vingers van de rechterhand.
Uit de evolutie van het kapselmotief van een lage haarrol met middenscheiding (motief 4) naar een 
verhoogde versie van hetzelfde kapsel (motief 5), kan worden afgeleid dat de volledige ontwikkeling van
de stam gesitueerd moet worden na die van stam 7, vanaf het midden van de tweede eeuw tot de periode
180/190 n.C. Dit stemt overeen met de archeologische bevindingen.
Methode: Op methodologisch vlak vormt stam 9 een duidelijk waarschuwing voor te vergaande
chronologische interpretaties. Een bijzondere rol is toebedeeld aan nr. 3249 (49) als voornaamste
scharnierpunt tussen de twee productielijnen van de stam, maar ook als verbindingsschakel met de 
stammen 7 en 8 (zie stam 7 en 8). Het is daarom mogelijk alle exemplaren uit te zetten in een maattabel,
waarin de statuetten worden gerangschikt volgens hun onderlinge grootte. Hieruit blijkt dat het 
chronologisch zwaartepunt van stam 7 zich duidelijk vroeger situeert dan dat van stam 9. De eerste
stamgeneratie van stam 9 ligt op dezelfde hoogte als de vierde generatie van stam 7. Volgens de
archeologische datering van beide stammen liggen zij chronologisch echter verder uit elkaar dan dat de
maatverhouding laat vermoeden. Zo wordt de vierde generatie van stam 7 gedateerd tussen 100 en 110 
n.C. en de derde generatie van stam 9 na 150 n.C. Hieruit kan worden afgeleid dat een afsplitsing van
verwante series enkel een waardevolle relatieve chronologie kan verschaffen in rechte lijn. Na het punt 
van afsplitsing kunnen de initieel verwante productielijnen een verschillend productietempo vertonen. 
Daarenboven kan ook het ogenblik van de afsplitsing niet steeds nauwkeurig worden bepaald. In de
beeldtaal van de stamboom kan samenvattend gesteld worden dat de onderzoeker moet rekening houden
met een verschillende groeisnelheid van de takken van de stamboom.

Stam 10: Venus (Iulius, Martinus en Lucanus).

Evolutie: Aan het hoofd van de stam staan drie series die vermoedelijk een gemeenschappelijk archetype
delen: een mal nr. 3085 (82) en twee statuetten nrs. 3097 (83) en 85 (86). Zij hebben allen dezelfde 
contouren en de positie van de linkerhand is gelijk. Vermits de mal 3085 (82) nagenoeg dezelfde 
afmetingen heeft als statuette cat. nr. 3097 (83), werden hiermee producten vervaardigd van een jongere
generatie dan die van cat. nr. 3097 (83). Nr. 3097 (83) heeft een lagere positie van de onderbuik en een 
langere hals. Dit exemplaar leidt de meest uitgebreide productielijn in. De gipsen afdruk van het maldeel
cat. nr. 3095 (83) van Martinus en het beeldje cat. nr. 3097 (83) zijn exact even groot. De mal 
produceerde daarom beeldjes van een jongere generatie. Nr. 3098 (84) is 4 % kleiner dan nr. 3097 (83) 
en duidelijk malverwant. Dit blijkt uit de contouren en de typische vorm van de rechterarm en de 
linkerhaarlok. De romp en brede heup zijn tevens verwant met die van nr. 3233 (87), maar de benen en 
het kleed van dit exemplaar zijn breder. Nrs. 84 (89) en 3092 (89) zijn 8 % kleiner dan nr. 3098 (84). Nr.
3232 (85) is opnieuw 12 % kleiner dan nr. 84 (89) (indien gepubliceerd in Bémont et al. volgens de 
conventie van schaal 2/3). Het exemplaar behoudt de contouren en verhoudingen van nr. 84 (89). De mal
cat. nr. 3269 (80) is vrijwel identiek aan serie 83, maar met een andere plooienval. Het hoogteverschil 
van de mal tegenover statuette cat. nr. 3097 (83) bedraagt 15 %. De verkleining van de afdrukken van de
mal is bijgevolg nog groter. Een andere productielijn vertrekt vanuit nr. 85 (86), het grootste exemplaar 
van de stam. Cat. nr. 3091 (86) is 4 % kleiner. Nr. 3233 (87) is 7 % kleiner dan nr. 3091 (86) en het
kleed is breder. Nr. 3234 (88) is opnieuw 10 % kleiner.
Externe verbanden: Kapselmotief 7 bevestigt een gelijklopende datering met de figuren van stam 9.
Chronologie: De stam vormt een coherent geheel met interne raakpunten tussen de productielijnen via 
nr. 3098 (84) en 3233 (87). Cat. nrs. 5089 (83) en 3088 (82) uit Toulon-sur-Allier werden 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). Cat. nr. 85 (86) uit Bléharies - Hollain werd gevonden in een grachtvulling die tot stand
kwam rond het midden van de derde eeuw. De vulling bevatte voorwerpen vanaf de tweede helft van de
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eerste eeuw, maar met duidelijk de nadruk op de tweede helft van de tweede en de eerste helft van de 
derde eeuw (context 15). Dit beeldje staat vooraan in de stamevolutie. Voor cat. nr. 3269 (80) uit 
Gueugnon geldt de datering van de productieperiode voor de terracotta’s in het atelier Le vieux Fresnes 
tussen 150 en 250 n.C. Uit al deze gegevens kan de stamevolutie globaal gesitueerd worden in de tweede
helft van de tweede eeuw.
Inscriptie: Drie coroplasten, Iulius, Martinus en Lucanus, werden via signaturen op mallen overgeleverd.
De maldelen nrs. 3085 (82) uit Moulins en 3086 (82) met onbekende herkomst, werden op de rugzijde
gesigneerd door Iulius. De maldelen cat. nrs. 3095 (83) en 3096 (83), beiden uit Toulon-sur-Allier,
dragen op de rugzijde een reliëfstempel van Martinus. Het maldeel nr. 3269 uit Gueugnon werd op de
rugzijde gegraveerd door Lucanus.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Productieplaatsen zijn 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir, Toulon-sur-Allier Champ Lary en mogelijk Moulins.
Serie 83 werd geproduceerd in Toulon-sur-Allier Champ Lary: de maldelen nrs. 3095 (83) en 3096 (83)
werden gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt en het beeldje 5089 (83) is afkomstig uit
Toulon-sur-Allier Champ Lary. Serie 82 werd in drie verschillende ateliers geproduceerd, waarbij de 
opeenvolgende verkleiningen een interessante evolutie schetsen: maldeel nr. 3085 (82) werd gevonden in
Moulins. Statuette. nr. 3087 (82) dat 12 % kleiner is dan de mal nr. 3085 (82) werd gevonden in 
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt en cat. nr. 3088(82) in het atelier Champ Lary. Cat. nr. 3089 
(82) dat 16 % kleiner is dan de mal 3085 (82) werd gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. 
Serie 80 tenslotte werd geproduceerd in Gueugnon: maldeel nr. 3269 (80) is afkomstig van het atelier 
Gueugnon Le vieux Fresnes .
Voor de beginfase van de productie zijn de vondsten uit Toulon-sur-Allier en Moulins belangrijk. Over 
een terracottaproductie in Moulins is echter weinig bekend. In een latere fase wordt de productie 
overgenomen in de ateliers van Saint-Pourcain-sur-Besbre en Gueugnon.
Iconografie: Alle series zijn gekenmerkt door door eenzelfde positie van de hand op het kleed. De hand 
ligt volledig op het kleed en plooien van het kleed lopen over de pols. Deze markante positie van hand, 
pols en kleed vinden wij ook terug bij de Venusfiguren van stam 3.
Zoals bij de figuren van stam 9 is ook hier de tendens tot een verhoging van het kapsel duidelijk
aanwezig. Alle series waarvan het kapsel gekend is hebben een verhoogde haarrol met middenscheiding
(motief 5). Het kleedmotief met lusvormige plooi onder de hand en gebogen plooien eronder komt nog 
voor bij series 88 en 87 (motief 50), maar de gebogen plooien zijn nog moeilijk herkenbaar bij serie 89.

Stam 11: Venus.

Evolutie: Aan het hoofd van stam 11 staan drie series met een gemeenschappelijk, maar nog onbekend
archetype: cat. nrs. 3159 (96), 3160 (97) en 3276 (98). Een tweede generatie met een verkleining van 5
%, omvat de statuetten nrs. 3158 (96) en 3157 (95). De verkleining gaat telkens gepaard met een 
verandering van kenmerken. Het gelaat van nr. 3158 is kleiner en de lus van het kleed op de bovenbenen
is verkort. De rechterarm van nr. 3157 (95) is langer en de lus op de bovenbenen is eveneens korter.
Chronologie: 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 (96) uit 
Frankfurt-Heddernheim biedt een terminus ante quem rond 260 n.C., wanneer de site wordt opgegeven. 
Cat. nr. 3275 (95) uit Salzburg biedt een terminus ante quem rond 250 n.C. volgens de gebruiksperiode 
van het grafveld am Bürgelstein (context 764). De datering van serie 96 na het midden van de tweede
eeuw is richtinggevend voor de datering van de stam.
Atelier: De volledige ontwikkeling van de stam is gesitueerd in Oost-Gallië. Cat. nr. 3160 (97) werd 
uitgevoerd in een roodbakkende pasta. Alle andere bestudeerde exemplaren werden uitgevoerd in een 
witbakkende pasta. Mogelijk werden de series vervaardigd in meerdere ateliers.
Pigment: Aan de bovenzijde van de halfbolvormige basis van cat. nr. 3157 (95) werd rondom een rij 
bollen geschilderd (versieringstechniek 1).
Iconografie: Alle figuren behoren tot de voorstelling van Venus met bedekt onderlichaam en met de
rechterhand aan het haar en de linkerhand aan het kleed.
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Evolutie: Aan het hoofd van de stam staat cat. nr. 146 (100). Cat. nr. 147 (99) is 16 % kleiner. Hoewel de
tussenliggende generaties ontbreken, is de verwantschap waarschijnlijk door de typische vorm van de
rechterarm, het verloop van de rechterschouder, de vorm van de haarlokken en de vorm en positie van
het gelaat. De rechterzijde van het bekken is echter minder geprononceerd bij nr. 147.
Chronologie: Beide series worden op basis van de archeologische gegevens met zekerheid gedateerd na
170 n.C. Het oudste exemplaar cat. nr. 146 (100) uit Destelbergen hoort thuis in de periode tussen 
170/180 en 275 n.C. Deze datering wordt bepaald door de grafinhoud en de algemene datering van het
grafveld op de zuidelijke zandrug van Destelbergen (context 42). Het jongste exemplaar cat. nr. 3162 
(99) is op basis van de datering van de site Aardenburg chronologisch begrensd tussen 170 en 275 n.C. 
(context 255). Door de grootschalige nivellering en herinrichting tussen de twee bewoningsfasen in
Destelbergen en de kortstondige onderbreking van de bewoning die ermee gepaard ging, moeten serie 
100 en bijgevolg ook serie 99 eerder na 180 n.C. worden gedateerd. Petrografische analyse van cat. nr. 
147 (99) wees uit dat het exemplaar uitgevoerd werd in een Keulse pasta (zie infra: atelier). De 
bovengrens van de productie van het Keulse atelier am Rudolfplatz ligt rond 210 n.C.
Inscriptie: Op basis van de inscripties op de statuetten kunnen series 99 en 100 worden toegeschreven
aan de coroplast die signeert met het initiaal M. Cat. nr. 146 (100) werd op de voorzijde van de basis 
gesigneerd met een grote letter M in reliëf. Cat. nr. 3162 (99) werd op de keerzijde van de basis in reliëf
gesigneerd met een kleine letter M, waarvan het voorste beentje ontbreekt. Op basis van de
petrografische gegevens van het oudste gesigneerde exemplaar cat. nr. 147 (99) uit Destelbergen kunnen
de werkzaamheden van deze coroplast in Trier worden gesitueerd. Het jongere exemplaar 147 (99) uit
Ampsin hoort petrografisch duidelijk in Keulen thuis. Dit beeldje draagt geen signatuur. Mogelijk 
produceerde de coroplast op beide locaties of werden zijn producten in Keulen gekopieerd. De series van
stam 12 verschaffen de voornaamste argumenten voor de lokalisatie en voor de datering van de coroplast
M.
Atelier: Beide series bevatten enkel Oost-Gallische producten. Alle exemplaren zijn uitgevoerd in 
witbakkende pasta. Er zijn geen ateliervondsten bekend. Uit de vondstspreiding van serie 99 blijkt een 
aanwezigheid in Keulen en Aardenburg, maar niet in atelierverband: cat. nr. 3131 (99) werd gevonden in
Keulen en cat. nr. 3162 (99) in Aardenburg. Aardenburg kan als mogelijk productiecentrum worden 
geschrapt, omwille van de kleinschaligheid van de strikt lokale terracottaproductie (zie context 975). 
Voor een Keulse productie van serie 99 pleit de petrografische analyse van cat. nr. 147 (99). Cat. nr. 146
(100) werd vervaardigd in een witbakkende pasta die op basis van petrografische analyse toegeschreven
kan worden aan Trier. Het Keulse product is in de stamevolutie jonger dan het Trierse.
Pigment: Cat. n. 3161 (99) vertoont sporen van bruine beschildering aan de diadeem.
Iconografie: De stam groepeert twee Venusvoorstellingen met bedekt onderlichaam. Het toont twee 
diadeemvormen: een sikkelvormige diadeem bij serie 146 (motief 37) en een puntvormige diadeem bij 
serie 99 (motief 34). De stamevolutie toont aan dat de puntvormige diadeem ontwikkelt uit de 
sikkelvormige diadeem.

Stam 13: Venus.

Evolutie: Aan het hoofd van de stam staat de mal nr. 3311 (104). Statuette nr. 3312 (104) is 4 % kleiner
dan de afdruk van de mal nr. 3311 (104). Nr. 3310 (103) vertoont een krimp van 12 % tegenover nr. 
3311 (104). De verwantschap blijkt uit de overeenstemmende contouren en interne verhoudingen (positie
van de haarlokken, de handen en de rechterarm). Het hoofd werd volledig herwerkt, het kleed is iets 
breder en de onderbuik hoger. Cat. nr. 3100 (106) is 5 % kleiner dan nr. 3311 (104). De
lichaamsverhoudingen zijn dezelfde, met uitzondering van het hoofd.
Een verband van nr. 3310 (103) met het 3 % kleinere nr. 3283 (111) van stam 14 is niet uitgesloten. Met
uitzondering van het andere verloop van de rechterarm en het kleed, stemmen de lichaamsverhoudingen
en contouren goed overeen (hoofd, kapsel,  omlijning van de benen, borsten, hoogte van de onderbuik en
haarlokken). Ook de keerzijde van nr. 3100 (106) is mogelijk verwant met die van nr. 3284 (112) van
stam 14. Cat. nr. 3100 (106) is 7 % kleiner dan nr. 3284 (112).
Chronologie: Cat. nr. 3310 (103) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 n.C. naar de aanvang
van de terracottaproductie in het atelier Gueugnon Le vieux Fresnes en de concrete vondstcontext van het
depot boven de waterput (context 501). Voor serie 106 wordt de terminus post quem van 168 n.C. 
geleverd door het exemplaar 3293 (106) uit het door brand verwoeste kelderdepot van
Alise-Sainte-Reine (context 259). Het exemplaar levert tevens een terminus ante quem rond 220 n.C.

Datering uit context en stamevolutie: 150-220/250n.C.

Series: 103, 104 en 106.
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De archeologische datering van nr. 3310 (103) levert een terminus post quem na 150 n.C. en die van het
jongste exemplaar 3293 (106) een terminus post quem rond 168 n.C. De stamevolutie beslaat bijgevolg 
de ganse tweede helft van de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw.
Inscriptie: Statuette. nr. 3294 (106) van onbekende herkomst, werd op het kleed in gravure gesigneerd 
door Pistillus. Vermits het om de jongste stamontwikkeling gaat, wordt de datering hierdoor niet 
beïnvloed.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Het maldeel 3311 (104) werd 
gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. De jongere statuette nr. 3309 (103) werd gevonden in
Gueugnon Le vieux Fresnes. Productieplaatsen zijn daarom achtereenvolgens Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir en Gueugnon Le vieux Fresnes. Mogelijk vormde het exemplaar uit Saint-Pourçain-sur-Besbre
de rechtstreekse inspiratiebron voor het Venusbeeldje van de coroplast Pistillus. Alle producten van de
stam zijn vervaardigd in witbakkende pasta.
Pigment: Cat. nr. 3293 (106) uit Alise-Sainte-Reine vertoont sporen van rode verf op het kleed.
Iconografie: Binnen de stam kan een mooie sequentie van kapsels worden vastgesteld, vertrekkend van 
een kapsel dat sterk verwant is aan de portretten van Faustina de Oudere met een horizontaal lint en een
dot boven het voorhoofd (motief 2), vervolgens een haarrol met dot in de hals en een dubbele dot op het
hoofd, zonder losse lokken verdeeld over de rug (motief 9) en tenslotte een kapselontwerp van Pistillus,
waarbij de haren rond de bovenkant van het hoofd zijn gedraaid om kruislings over het achterhoofd weer
af te dalen (motief 18). Het laatste kapsel kan na 170/180 worden gedateerd. De ganse ontwikkeling doet
zich volgens de archeologische dateringen voor in de tweede helft van de tweede en het begin van de
derde eeuw.

Stam 14: Venus (Pistillus).

Evolutie: Naast de maldelen 3302 (107) en 3300 (115), staat de groep van Venus met Amor nr. 3359 
(152) aan het hoofd van de stam. De exacte maat van dit beeldje werd afgeleid van de gepubliceerde foto
op schaal 2/3 in Rouvier-Jeanlin 1972. De keerzijde van nr. 3303 (114) is 10 % kleiner dan die van nr.
3359 (152). Een malverband is af te leiden uit de contouren en lichaamsverhoudingen. Nr. 3301 (115) 
behoort tot dezelfde generatie als nr. 3303 (114) en is 11 % kleiner dan de mal 3300 (115). Deze mal kan
beschouwd worden als één van de exemplaren die het dichts bij het origineel ontwerp liggen. De 
voorzijde van nrs. 3288 (109) en 3298 (113) is 10 % kleiner dan die van nr. 3303 (114). Vooral de
keerzijde van het bovenlichaam van nrs. 3288 (109) en 3303 (114) is verwant: de helling naar links, de
contouren, de scheidingslijn tussen de armen en de romp en het einde van de rug. Voor nr. 3303 (114) en
3298 (113) is het malverband aantoonbaar voor het ganse lichaam, op het vlak van de contouren en de 
interne verhoudingen. Alleen de linkerhand bevindt zich iets hoger bij nr. 3298 (113). Ook de keerzijden
van deze series zijn vrijwel identiek. Nr. 3298 (113) is tevens 12 % kleiner dan nr. 3286 (110). Ook hier
blijkt het malverband uit de contouren en zowel de vorm als de positie van de lokken en de linkerhand en
-arm. Nr. 3288 (109) is 10 % kleiner dan nr. 3283 (111). De interne verhoudingen en de contouren aan
de linkerzijde zijn identiek. De inclinatie van het hoofd verschilt. De keerzijde van nr. 3288 (109) is 20
% kleiner dan de afdruk van de mal nr. 3302 (107). Ook deze mal voor de keerzijde bevindt zich dicht 
bij het origineel ontwerp. De voorzijde van nr. 3295 (107) vertoont een krimp van 4 % tegenover nr. 
3283 (111). De contouren zijn dezelfde en de algemene verhoudingen van borsten, onderbuik en knieën 
zijn gelijk. Alleen de positie van de armen verschilt totaal. Nrs. 3281 (111), 3287 (109) en 3295 (107)
hebben vrijwel dezelfde afmetingen. Nr. 3284 (112) is 6 % kleiner dan nr. 3283 (111). De positie van de
linkerhand en de contouren van het hoofd en de schouderlijn zijn gelijk, maar de interne verhoudingen 
verschillen. De positie van de rechterhand is hoger en de benen zijn langer.
Mogelijk is er een verband tussen de keerzijde van nr. 3284 (112) en die van nr. 3100 (106) van stam 13
(zie stam 13: evolutie).
Chronologie: Cat. nrs. 3290 (107) en 3289 (109) uit het grafveld Petit Pin in Sougères-sur-Sinotte 
werden gevonden in graven die door oversnijding gedateerd worden op het einde van de tweede en de 
derde eeuw (context 777). Door het ontbreken van de afmetingen van deze exemplaren kan voorlopig 
hun plaats in de stamevolutie niet worden bepaald. Het heiligdom van Blicquy levert voor cat. nr. 828 
(109) een terminus ante quem van 275 n.C. Cat. nr. 3296 (113) 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: De coroplast Pistillus is verbonden met de series 107, 109 en 115. De statuette nr. 3295 

Datering uit context en stamevolutie: 168/180-220n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
170/180-220n.C.

Series: 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 en 152.
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(107)van onbekende herkomst werd op de keerzijde van het kleed gesigneerd door Pistillus. De rugzijde
van het maldeel 3302 (107) werd voorzien van de stempel van Pistillus. De statuetten nrs. 3279 (109) uit
Tulln en 3287 (109) uit Olten werden op de keerzijde van het kleed gesigneerd door Pistillus. Maldeel nr.
3300 (115) uit Autun werd op de rugzijde gesigneerd door Pistillus. De naam komt voor op maldelen én
op statuetten. De coroplast Pistillus is duidelijk de ontwerper van deze series en tegelijk de bezitter of
verspreider van de mallen. Zijn naamstempels komen voor op producten uit de beginfase en de 
gevorderde ontwikkeling van de stam, maar bij de jongste exemplaren werden tot nog toe geen 
signaturen gevonden. Het hoogteverschil van de oudste tot de jongste exemplaren bedraagt 20 %. De 
lange stamevolutie en het ontbreken van naamstempels op de jongste exemplaren, 170/180-220 
Anderzijds is het duidelijk dat Pistillus in de periode van grootste bloei in staat is geweest de productie
zelf in handen te houden en rond zich te centraliseren.
Atelier: De volledige stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. De productieplaats is Autun.
De maldelen 3302 (107) en 3300 (115) werden gevonden in Autun. Andere beeldjes werden gevonden in
Autun en Vichy, maar hun verband met het plaatselijk atelier kan niet meer worden achterhaald: nr. 3291
(109) werd gevonden in Vichy en nrs. 3303 (114) en 3301 (115) werden gevonden in Autun. Exemplaren
van series series 107, 109 en 115 werden gesigneerd door Pistilllus uit Autun.
Pigment: Alle figuren werden vervaardigd in een witbakkende pasta. Cat. nr. 5090 (113) draagt op het
oppervlak sporen van verbrand loodglazuur.
Iconografie: Het is erg waarschijnlijk dat éénzelfde ontwerp, zonder attributen van het kleed of de 
armpositie aan de basis ligt van het ganse oeuvre. Dit blijkt uit de fotografische vergelijking van voor- en
keerzijden van de lichamen. Zo hebben nr. 3283 (111) en 3303 (114) volledig dezelfde
lichaamsverhoudingen (onderbuik, borsten, positie van de handen en de haarlokken), maar het kleed
bevindt zich aan de andere kant. Het is niet uitgesloten dat een ontwerp uit de Antonijnse periode de
rechtstreekse inspiratiebron vormde (zie stam 13).
De mal 3300 (115) kan in de stamevolutie beschouwd worden als één van de exemplaren die het dichts 
bij het origineel ontwerp liggen. Opvallend is dat de vingers van de linkerhand de linkerborst bedekken,
waar ze bij de latere exemplaren rond de borst grijpen. Bijna alle figuren dragen een haarrol met dot in 
de hals en een dubbele dot op het hoofd, zonder losse lokken verdeeld over de rug (motief 9). Dit kapsel
is typisch voor de Venusfiguren van Pistillus uit de gevorderde tweede helft van de tweede eeuw en 
mogelijk het begin van de derde eeuw. Bij één exemplaar nr. 3359 (112) werd de dubbele dot vervangen
door een diadeem (motief 36). Deze variant situeert zich in de beginfase van de stamevolutie. De late 
producten van serie 113 en serie 106 zijn voorzien van een laag rond trapvormig voetstuk (motief 67).
Methode: Een methodologisch probleem stelt zich bij de vergelijking van nr. 3283 (111) en 3288 (109).
Voor de voorzijde zijn de contouren van de rechterzijde breder bij nr. 3283. Voor de keerzijde zijn het de
contouren van nr. 3288 die breder zijn. Een nauwkeurige vergelijking laat toe te stellen dat dit te wijten 
is aan het uitsnijden van de foto voor de publicatie in von Gonzenbach 1986. Zo ging de rechtervoorzijde
van de heup van 3288 verloren en is de omlijning van de rechterdij en -heup van nr. 3283 aan de
keerzijde anders gevormd dan aan de voorzijde. Dit illustreert het belang van een juiste beeldselectie om
een nauwkeurige vergelijking mogelijk te maken tussen de series. Een soortgelijk probleem kan zich 
stellen wanneer het vlak van de foto geen loodrechte projectie vormt van één van de zijden van het
gefotografeerde object.

Stam 15: Venus.

Evolutie: Nr. 3173 (122) staat aan het hoofd van de stam. Nrs. 3170 (121) en 3172 (120) zijn 14 %
kleiner. Het malverband tussen 3173 (122) en 3170 (121) is duidelijk aantoonbaar door de contouren en
de positie van de handen en de armen. Nrs. 3170 (121) en 3172 (120) behoren tot eenzefde generatie en
hebben een gemeenschappelijk archetype. Dit is aantoonbaar via de contouren en de interne
verhoudingen van de voorzijde en de keerzijde (positie van de rechterarm en van de kleedrand). Alleen 
de positie van de rechterarm verschilt aan de voorzijde.
Het verband van series 125 en 127 met stam 15 is mogelijk, maar nog onzeker. Nr. 3324 (125) is 6 % 
kleiner dan nr. 3170 (121). De positie van de linkerarm en de kleedrand zijn gelijk, maar die van de 
kleinere rechterarm verschilt en de kleedplooien zijn anders georganiseerd. Ook voor de keerzijde is een
verwantschap mogelijk, maar de inclinatie van het lichaam verschilt. Het bovenlichaam van nr. 3327 
(127) is verwant met dat van nr. 3324, maar het hoofd is breder en het onderlichaam verschilt volledig.
Chronologie: Voor de archeologische datering is cat. nr. 3173 (122) van cruciaal belang. Dit beeldje 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). Het graf wordt gedateerd in de periode tussen 140 en 160 

Datering uit context en stamevolutie: 140-180/210(?)n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
140-200/210(?)n.C.

Series: 120, 121, 122, 125 en 127.
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n.C. Door het feit dat dit exemplaar aan het hoofd van de stam staat, zijn de andere series jonger. Cat. nr.
3321 (120) uit Keulen biedt een terminus ante quem rond 200/210 n.C. naar de actieve periode van het 
atelier am Rudolfplatz (context 548). De productieplaats van de jongere series 125 en 127 blijft nog 
onbekend.
Inscriptie: Cat. nr. 3173 (122) werd door G. Van Boekel stilistisch toegeschreven aan Servandus en 
aangevoerd als argument voor een vroege aanvang van diens productie (Van Boekel 1987, 514-515 nr. 
93, 894). Op basis van beeldvergelijking, was het niet mogelijk een verband met Servandus aan te tonen.
Wel zijn er twee series die verwijzen naar Vindex. Serie 120 via het kapselmotief dat verder enkel 
voorkomt bij Vindex en serie 121, waarvan een exemplaar vervaardigd werd in een pasta die gebruikt
werd voor beeldjes met de signatuur van Vindex. Ook de diadeem met de drie sierknoppen aan de 
voorzijde die voorkomt bij serie 122, is een motief dat bij een andere Venusvoorstelling van Vindex
voorkomt (serie 177, motief 35).
Atelier: De stam ontwikkelde zich volledig in Oost-Gallië. Het atelier Köln am Rudolfplatz werd als
productieplaats aangetoond voor series 120 en 121. Statuette 3321 (120) werd gevonden in dit atelier. 
Andere exemplaren van serie 120 en 121 werden in Keulen gevonden, maar zonder dat een verband met
het atelier kan worden aangetoond: cat. nrs. 3196 (120) en 3171 (121). Voor serie 121 zijn er bijkomende
argumenten voor een toewijzing aan Keulen: cat. nr. 760 (15) kan zowel door chemische analyse als
door petrografisch onderzoek toegewezen worden aan een Keulse werkplaats.
De productieplaats voor series 125 en 127 is niet gekend, maar kan vermoedelijk in het Moezelgebied 
gesitueerd worden (zie pigment en iconografie).
Pigment: Alle exemplaren zijn vervaardigd in een witbakkende pasta. Cat. nr. 3327 (127) draagt sporen
van rood pigment op de bovenarm, de diadeem en de kleedrand. Rode beschildering is niet erg
gebruikelijk in Keulen, maar komt frequenter voor bij producten uit het Moezelgebied (zie ook 
iconografie: voetstuk).
Iconografie: De stamevolutie toont een sequentie van kapsels. Nr. 3173 (122) heeft een kapsel met 
halfronde diadeem met centraal siermotief (motieven 36 en 35). Het haar is gescheiden boven het 
voorhoofd en samengebracht in een haarrol rond het achterhoofd die uitmondt in een dot in de hals. Er 
zijn geen losse afhangende lokken. Dit kapsel komt voor vanaf het midden van de tweede eeuw. Nr.
3172 ( 120) draagt een haarstuk dat opgebouwd is uit drie lagen vlechten die afdalen vanaf een 
middenscheiding boven het voorhoofd. Achteraan zijn de haren gevlochten tot een ronde dot die een 
groot deel van het achterhoofd bedekt. Dit kapsel is typisch voor de producten van de Keulse coroplast
Vindex (zie motief 21). Cat. nr. 3327 (127) draagt een kapsel met sikkelvormige diadeem boven het
voorhoofd (motief 37). Het haar boven het voorhoofd loopt ononderbroken over in twee losse lokken die
vooraan links en rechts van het gelaat omlaagvallen tot op de schouders. Achteraan zijn de haren
samengebonden tot een dot in de hals. Dit kapselmotief komt bij Venus meermaals voor in contexten 
gedateerd na 180 n.C. (zie stammen 12, 17 en 19).
Op basis van de sequentie van de kapsels moet de stamevolutie minstens tot op het einde van de tweede
eeuw doorlopen (zie motief 37).
Naast de kapsels evolueren ook de voetstukken. Serie 122 en serie 120 hebben een eenvoudig 
geïntegreerd kubusvormig voetstuk, waar de series 125 en 127 een zware geprofileerde onder en
bovenrand vertonen. Mogelijk zijn deze kenmerken verbonden met het atelier.

Stam 16: Venus.

Evolutie: Cat. nr. 3340 (141) staat aan het hoofd van stam 16. De krimp van nr. 3341 (142) bedraagt
amper 2 % tegenover nr. 3340 (141). Beide series vertonen dezelfde interne verhoudingen en ook voor 
de keerzijde is het verloop van de romp en de mantelrand gelijk.
Chronologie: 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). Dezelfde begrenzing tussen 150 en 200 n.C. kan
bijgevolg aangenomen worden voor nr. 3341 (142), dat vrijwel tot dezelfde generatie behoort.
Atelier: De stam ontwikkelt zich in Oost-Gallië. Alle exemplaren zijn vervaardigd in een witbakkende
pasta. Er is geen informatie over de ateliers waarin zij vervaardigd werden.
Iconografie: De Venusfiguur van serie 141 draagt een armband om de bovenarm (motief 60). Het motief
is vooral populair in Oost-Gallië in de tweede helft van de tweede eeuw en leeft door in de derde eeuw.

Datering uit context en stamevolutie: 150-200n.C.

Series: 141 en 142.

Stam 17: Venus.

Series: 138, 139, 140, 149, 161, 162, 163 en 170.
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Evolutie: Het grootste exemplaar van de stam is nr. 3381 (170). Nr. 3178 (163) is 3 % kleiner. De 
voorzijde van nr. 3180 (161) vertoont een krimp van 6 % tegenover nr. 3178 (163). De 
lichaamsverhoudingen en de positie van armbanden en enkelbanden zijn overeenkomstig, maar de
kleedplooien zijn anders georganiseerd. De krimp van de keerzijde van nr. 3180 (161) tegenover die van
nr. 3338 (138) bedraagt eveneens 6 %. Ook hier is de malverwantschap duidelijk. Nr. 3179 (162) 
vertoont een krimp van 10 % tegenover nr. 3180 (161). De lichaamsverhoudingen, de positie van de
krans en het kleed eronder stemmen overeen, maar de amor verschilt en de benen van nr. 3179 zijn 
langer. De verkleining van de keerzijde van cat. nr. 3179 (162) bedraagt 16 % tegenover die van nr. 3338
(138). Nr. 3338 is echter in verhouding smaller. Tussen nr. 3339 (140) en 3179 (162) is het malverband
opnieuw aantoonbaar via de keerzijde. De verkleining van nr. 3339 (140) bedraagt 15 %. Tussen nr. 
3181 (139) en nr. 3339 (140) bestaat een malverband voor de voorzijde. De keerzijde van beide
exemplaren verschilt. De verkleining van nr. 3339 (140) bedraagt 20 %.
Een verband tussen de voorzijden van nrs. 3179 (162) en 3351 (149) is mogelijk. De
lichaamsverhoudingen en de positie van de armbanden komen goed overeen, maar de amor, het verloop
van het kleed en de houding van de rechterarm van Venus verschillen.
Chronologie: Voor nrs. 3338 (138) en 4933 (139) geldt de chronologische begrenzing van het atelier 
Köln am Rudolfplatz als richtdatum voor de productie. Voor deze exemplaren geldt de periode 200/210 
n.C. als terminus ante quem. 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). De andere gedateerde vondsten stammen uit latere 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). 
Cat. nr. 3339 (140) uit het grafveld van de Aachener strasse te Keulen werd gevonden in een graf dat een
spreukbeker bevatte, gedateerd tussen 255 en 355 n.C. (context 900). Deze twee jongere exemplaren
situeren zich ook achteraan in de stamevolutie, met een verkleining van respectievelijk 19 en 34 %
tegenover het grootste exemplaar nr. 3381 (170).
Vermits de twee jongere series 162 en 140 nog in gebruik waren na het midden van de derde eeuw, doet
dit vragen rijzen in verband met de chronologie van het atelier am Rudolfplatz te Keulen (zie atelier). Het
gaat om twee grafcontexten, waarvan één uit Keulen. Ofwel werden zij als antiek voorwerp in het graf
bijgezet, ofwel bleef de productie van de serie langer voortduren dan de algemeen aanvaardde einddatum
van het atelier van Köln am Rudolfplatz. In het eerste geval impliceert dit dat de voorwerpen minstens
twee generaties ouder waren dan het graf, waarin zij werden bijgezet. De aanvang van de stam moet in 
elk geval ten vroegste op het einde van de tweede eeuw worden gesitueerd.
Atelier: De stam is ontstaan in Oost-Gallië, waar zich ook de verdere de ontwikkeling voltrok. Voor
series 138 en 139 is het atelier Köln am Rudolfplatz als productieplaats aantoonbaar: Statuetten nr. 3338
(138) en 4933 (139) werden gevonden in het atelier Köln am Rudolfplatz. Cat. nr. 4933 (139) werd 
bovendien door chemische analyse van de pasta toegeschreven aan een Keuls atelier. Deze series 
behoren tot de oudere ontwikkeling van de stam, zodat de beginfase duidelijk in Keulen kan worden 
gesitueerd. Een verdere evolutie van de stam in een ander atelier is mogelijk (zie chronologie). Toch 
blijkt uit de vondstspreiding dat Keulen als vindplaats belangrijk blijft: cat. nrs. 3181 (139), 3372 (161)
en het jongste exemplaar 3339 (140) werden gevonden in Keulen. Twee exemplaren, cat. nrs. 3179 (162)
en 3178 (163) werden gevonden te Nijmegen, waar plaatselijk beeldjes vervaardigd werden voor de
lokale markt. Het is onwaarschijnlijk dat zij in Nijmegen zouden zijn vervaardigd. Zo draagt cat. nr. 
3178 (163) sporen van bruine en geelbruine beschildering op het hoofd en de rechterzijde, wat niet 
ongewoon is voor Keulse producten. Het staat ook vooraan in de stamevolutie, in een fase die duidelijk
aan Keulen wordt toegeschreven.
In de veronderstelling dat de ganse stam in Keulen zou zijn vervaardigd, roept dit vragen op in verband
met de einddatum van de Keulse terracottaproductie. Heeft het atelier am Rudolfplatz  langer 
geproduceerd dan tot dusver werd aangenomen, of zijn er andere locaties in Keulen die op kleinere
schaal terracotta’s bleven vervaardigen ?
Iconografie: Bij alle series is Venus getooid met een armband rond de bovenarm of de enkel (motief 60).
Het kapsel met de sikkelvormige diadeem is samengebonden in een dot laag in de hals, terwijl losse 
lokken op de schouders vallen (motief 37). Dit kapsel komt voor in Oost-Gallië op het einde van de
tweede eeuw en in de derde eeuw.

Datering uit context en stamevolutie: 190-210/280n.C.

Stam 18: Venus (Ianetus).

Datering uit context en stamevolutie: 190-250/300n.C.

Series: 105, 150, 155, 156, 157, 158, 159 en 160.
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Evolutie: Serie 150 staat aan het hoofd van de stam. Cat. nr. 3352 (150) is het grootste exemplaar. Cat. 
nr. 3354 (150) vertoont een krimp van minstens 10 % tegenover cat. nr. 3352. Het exemplaar van
Ianetus, cat. nr. 3353 (150), vertoont een krimp van 20 % tegenover cat. nr. 3352 (150) en staat veel 
schuiner op het voetstuk geplaatst. Nr. 3354 (150) is 3 % kleiner dan nr. 3365 (155). De contouren en
armpositie zijn identiek voor de keerzijde. De voorzijde heeft een overeenkomstig bovenlichaam, maar 
de onderbuik komt hoger en de amor is herwerkt. Nr. 3366 (156) is 2 % kleiner dan nr. 3365 (155).
Beiden zijn duidelijk verwant. Alleen de punt op het hoofd is verdwenen bij nr. 3366. Nrs. 3371 (158) en
3367 (157) behoren tot eenzelfde generatie. De interne verhoudingen stemmen goed overeen, zowel voor
de benen en de armen als voor de amor. Bij nr. 3371 is de as van het bovenlichaam naar links
verschoven. De heup is breder en de onderbuik bevindt zich lager. Nr. 3370 (160) is 8 % kleiner dan nr.
3367 (157). Nr. 3368 (159) is 7 % kleiner dan nr. 3366 (156). De gewijzigde houding en het andere 
hoofd, maken de malverwantschap voor deze serie minder zeker. Nr. 3368 (159) is eveneens 7 % kleiner
dan de mal nr. 3369 (159). De interne verhoudingen zijn dezelfde, maar de contouren van 3368 (159) 
zijn in verhouding breder dan die van de mal 3369 (159). Cat. nr. 3368 (159) kan daarom niet 
rechtstreeks afkomstig zijn uit deze mal. Nr. 3315 (105) is 20 % kleiner dan nr. 3354 (150). De brede
heup en de lage onderbuik zijn ook verwant met die van serie 157. De tussenschakels zijn niet gekend.
Chronologie: De datering van serie 150 is goed gedocumenteerd. Het grootste exemplaar 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. 3354 (150) uit Vechten werd gevonden in een laag
die stratigrafisch gelegen was boven een tweede-eeuws stort. De laag werd gedateerd in de eerste helft 
van de derde eeuw (context 818). Het jongste exemplaar met de signatuur van Ianetus, cat. nr. 3353 is
afkomstig uit het grafveld bij het castellum van Rückingen. Het graf werd aangelegd na 180 n.C. 
(context 467). De gemeenschappelijke dateringsruimte van deze drie gedateerde exemplaren ligt tussen 
190 en 250 n.C. De aard van deze gedateerde contexten verschilt: een waterput, een stratigrafische laag 
behorend tot een nederzetting en een grafcontext. Dit verhoogt de waarde van de datering. De spreiding
van deze beeldjes beslaat bovendien bijna de hele stamevolutie. Hun datering kan bijgevolg gelden als de
periode van grootste productiviteit van de stam. Nr. 3369 (159) geeft een terminus ante quem voor de
stamevolutie rond 300 n.C. via de algemene chronologische begrenzing van het atelier Bad Bertrich 
Heinzenberge (context 323).
Twee jongere exemplaren werden gevonden in heel wat recentere contexten. Cat. nrs. 3368 (159) en
3370 (160) uit Trier Altbachtal werden gevonden in afvallagen die tot stand kwamen in de 
regeringsperiode van Gratianus tussen 367 en 383 n.C. (contexten 887 en 888). Deze dateringen tonen
aan dat verschillende exemplaren in het heiligdom van Trier Altbachtal nog bewaard bleven tot in de
tweede helft van de vierde eeuw. De geringe dateringswaarde van statuetten in heiligdommen wordt
hierdoor nogmaals aangetoond. In Bau 16 of de Avetakapel, gedateerd tussen 98/117 en 383, werd een 
exemplaar aangetroffen van serie 159 in de vernielingslaag. In Bau 38 (omgangstempel II-IV), gedateerd
tussen 97/138 en 367/383 n.C., werd in de vernielingslaag van de laatste bezettingsfase, Schicht 10b, een
exemplaar aangetroffen van serie 160. Deze voorbeelden tonen aan hoe lang deze objecten bewaard 
bleven in de heiligdommen.
Inscriptie: Statuette nr. 3353 (150) werd op de keerzijde in reliëf gesigneerd door Ianetus. Het werd 
vervaardigd in een pasta die aan het atelier van Trier-Süd kan worden toegeschreven. Oudere exemplaren
van dezelfde serie werden in witbakkende pasta vervaardigd (zie atelier).
Atelier: De stam ontwikkelde zich volledig in Oost-Gallië. Maldeel cat. nr. 3369 (159) werd gevonden in
het atelier Bad Bertrich Heinzenberge . Dit atelier is daarom met zekerheid een productieplaats voor 
serie 159. Voor cat. nr. 3315 (105) uit Bonn kan Bad Bertrich als productieplaats worden uitgesloten.
Het vertoont kleiknobbeltjes op het oppervlak die afkomstig zijn van het gebruik van een gipsmal. Van 
serie 150 werden exemplaren gevonden in verschillende pasta’s: cat. nrs. 3352 (150) en 3354 (150) 
werden vervaardigd in witbakkende pasta. Het jongste exemplaar van de serie, cat. nr. 3353 (150) dat 
gesigneerd werd door Ianetus, werd vervaardigd in een roodbruine pasta. De interpretatie kan in de
huidige stand van het onderzoek nog verschillende richtingen uit. Mogelijk wijst de verschillende pasta
op een overname van een Keulse serie door de Treveerse coroplast Ianetus. Een tweede mogelijkheid 
bestaat uit een migratie van Ianetus van Keulen naar Treveers gebied. Daarbij dient men wel te bedenken
dat de oudere witbakkende exemplaren niet gesigneerd zijn en dus niet noodzakelijk van de hand van
Ianetus moeten zijn. Een derde mogelijkheid is dat zowel de witte als de rode beeldjes in Trier werden
vervaardigd. In het atelier van Trier-Süd werd immers zowel witbakkende als roodbakkende pasta
gebruikt. Twee andere series kunnen op basis van de kleur van de pasta en de engobe aan Trier worden 
toegeschreven: cat. nr. 3365 (155) dat nochtans in de Aachenerstrasse in Keulen werd gevonden en nr. 
3370 (160) uit Trier Altbachtal, werden vervaardigd in een roodbakkende pasta met witte engobe. Dit 
procédé werd frequent toegepast in het atelier van Trier-Süd.
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Samenvattend kan gesteld worden dat het belangrijkste aandeel van de stam in Trier vervaardigd werd.
Mogelijk werden de oudste exemplaren van serie 150 in witte pasta vervaardigd in Keulen, maar dat 
werd tot nog toe niet bewezen. De productie van de sterk aangepaste serie 159 werd overgenomen in Bad
Bertrich, waar kleimallen werden gebruikt. Het gebruik van kleimallen was overigens ook in Trier 
bekend.
Pigment: Slechts één exemplaar van de stam werd beschilderd: cat. nr. 3371 (158) werd vervaardigd in
een grauwwitte pasta, waarvan het oppervlak rood beschilderd werd op de profiellijsten van het voetstuk.
Iconografie: Zoals bij serie 17 zijn de meeste exemplaren getooid met een armband rond de bovenarm 
en/of de enkels (motief 60). Het kapsel met de sikkelvormige diadeem is samengebonden in een dot laag
in de hals, terwijl vooraan losse lokken op de schouders vallen (motief 37). Deze motieven komen vooral
voor in Oost-Gallië op het einde van de tweede eeuw en in de derde eeuw. Een variant van hetzelfde 
kapsel met een puntvormige diadeem hoort thuis in dezelfde periode (motief 34). Dit motief staat met 
series 155 en 156 vooraan in de stamevolutie en verdwijnt in de loop van de ontwikkeling.

Stam 19: Venus.

Evolutie: Nr. 3376 (167) is het hoofd van de serie. Nr. 3378 (167) is 4,5 % kleiner. De kapselversiering 
van het beeldje werd apart toegevoegd en behoort niet tot de malkenmerken. Nr. 3379 (168) is opnieuw 4
% kleiner ten opzichte van nr. 3378 (167). Het exemplaar is sterk herwerkt en de inwendige
verhoudingen verschillen. Toch blijkt een malverband uit de volledig overeenkomstige contouren. Zelfs
de golvingen op de rechterzijkant van het kleed bleven bewaard.
Chronologie: Cat. nr. 3377 (167) werd gevonden op het Keulse grafveld van de Neusser 
Strasse/Eigelstein Cat. nr. 3377 (167) werd gevonden bij de opgraving van een groep inhumatiegraven
uit de late derde en vierde eeuw (Lange 1994, 216 Serie 32 nr. 3) (context 572). Hetzelfde verschijnsel
doet zich voor binnen de iconografisch verwante stam 17. Ook daar werden grafvondsten uit de
gevorderde derde eeuw opgetekend. Twee ander exemplaren van de serie werden gevonden in de 
Aachener Strasse in Keulen. Een Keulse productie in de gevorderde derde eeuw zou echter strijdig zijn
met de huidige opvattingen over de chronologische begrenzing van het Keulse atelier am Rudolfplatz .
Ofwel dateert de serie uit de laatste fase van het atelier am Rudolfplatz, ofwel bleef elders in Keulen een
kleinschalig atelier verderwerken in de derde eeuw. De gebruikte pasta voor serie 167 is overigens niet 
zo homogeen als die van de tweede-eeuwse producten uit Keulen (zie atelier).
Atelier: De stam kan worden gesitueerd in Oost-Gallië. Hoewel niet minder dan drie exemplaren van
serie 167 in Keulen werden teruggevonden, ontbreken ateliervondsten: cat. nr. 3376 (167) en 3378 (167)
werden gevonden in de Aachener Strasse, maar een verband met het atelier is niet aantoonbaar vermits 
de precieze vondstcontexten niet bekend zijn. Hoewel de vondstspreiding op een lokale productie in
Keulen kan wijzen, vormt de gebruikte pasta geen coherente groep: cat. nr. 3376 (167) werd vervaardigd
in een licht oranjebruine en nr. 3378 (167) in een witbakkende pasta. Cat. nr. 3377 (167) werd 
vervaardigd in een roodachtige pasta met witte engobe. Er werd geen petrografisch of chemisch 
onderzoek verricht naar de gebruikte pasta. Zowel G. Schauerte als H. Lange situeren de productie van
de drie exemplaren van serie 167 ondanks de macroscopische kenmerken van de pasta in Keulen 
(Schauerte 1985, 179: V 3.2.1; Lange 1994, 216: Serie 32). Dit zou tevens het doorlopen impliceren van
de Keulse terracottaproductie minstens tot op het einde van de derde eeuw. Cat. nr. 3379 (168) uit 
Bitburg werd vervaardigd in een rode pasta met witte engobe en kan mogelijk aan een atelier in Trier 
worden toegeschreven.
Samenvattend kan gesteld worden dat er geen bewijs is voor een productie in Keulen. Wel kunnen 
exemplaren van beide series op basis van de macroscopische kenmerken van het baksel aan Trier worden
toegeschreven.
Iconografie: Het kapsel met de sikkelvormige diadeem van serie 167 is samengebonden in een dot laag
in de hals, terwijl vooraan losse lokken op de schouders vallen (motief 37). Zowel bij serie 167 als 168 
draagt Venus ook armbanden (motief 60). Deze motieven komen vooral voor in Oost-Gallië op het einde
van de tweede eeuw en de derde eeuw. Het kapsel van de jongste serie 167 bestaat uit een mengeling van
kenmerken: de losse lokken op de schouders vooraan verwijzen nog naar motief 37, maar achter op op 
de rug bevindt zich centraal één lange haarvlecht (motief 28). Het laatste motief komt reeds voor vanaf
de eerste eeuw.

Datering uit context en stamevolutie: 200/275-400n.C.

Series: 167 en 168.

Stam 20: Venus.

Series: 171, 172 en 173.
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Evolutie: Nr. 3101 (171) en 3107 (172) vormen elk een groep met gelijkaardige, maar niet identieke 
figuren. Alleen het hoofd van de centrale Venus is malverwant. Het hoofd van nr. 3107 (172) is 6 % 
kleiner dan dat van nr. 3101 (171). Het lichaam van de centrale figuur van nr. 3101 is daarentegen 
kleiner en de borsten bevinden zich veel lager. Ook de bijfiguren verschillen. Nr. 3384 (173) is 17 %
kleiner dan nr. 3107 (172). De verwantschap is hier veel groter. De ganse groep heeft nagenoeg dezelfde
proporties. Ook de centrale Venusfiguur is verwant, maar de onderbuik bevindt zich hoger en het hoofd 
is gewijzigd.
Externe verbanden: Venus serie 26 van stam 3 is verwant met de centrale Venus van nr. 3107 (172). De
verkleining van nr. 88 (26) bedraagt 17 %. Voor de voorzijde stemmen de positie van de borsten en de 
onderbuik overeen. Ook de contouren van schouders, bekken en de volledige romp zijn gelijk. Ook de 
keerzijde is identiek, met uitzondering van het kleed, de armen en het hoofd. Perfecte overeenkomst
vertonen de contouren, de vorm van het zitvlak en de positie van de ruggengraat, de beenscheiding en de
kniehoogte. Mogelijk ligt eenzelfde ontwerp aan de basis van beide series. Als het verband met serie 26 
correct is, is een datering van de stam tussen 130 en 170 n.C. mogelijk.
De centrale Venusfiguur van nr. 3120 (176) is in totaal 44 % kleiner dan nr. 3107. De
lichaamsverhoudingen, het hoofd en de bijzondere opbouw van het kapsel met centrale vlecht op de rug
zijn verwante eigenschappen. Het ontbreken van een ganse reeks tussenliggende generaties, maakt een
directe malverwantschap echter onzeker.
Chronologie: Voor series 171 en 173 blijft de datering algemeen. 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. 3119 (173) wordt gedateerd 
tussen 69 en 200/220 n.C. door de chronologische begrenzing van de ateliers van Toulon-sur-Allier
(context 790). Voor serie 172 is de datering niet eenduidig. Cat. nr. 497 (172) uit het grafveld van 
Blicquy wordt 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). Ofwel is het beeldje uit de grafcontext het jongste voorwerp in het graf, ofwel is het
exemplaar uit de afvalkuil een antiquiteit in deze context. Voorlopig kan geen nauwkeuriger begrenzing
worden vastgelegd dan een datering tussen 50 en 190 n.C.
Atelier: 
Beauvoir en Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt . Beide productieplaatsen werden aangetoond
voor serie 173, hoewel de bewijzen voor Saint-Pourçain-sur-Besbre talrijker zijn: het maldeel nr. 3118 
(173) en de statuetten cat. nrs. 3117 (173), 3384 (173), 3386 (173) en 3387 (173) werden gevonden in
het atelier van Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir . Cat. nr. 3119 (173) is een ovenvondst uit het atelier
van Toulon-sur-Allier.
Iconografie: Het hoofd van de centrale Venus is steeds getooid met een haarrol met kleine dot in de hals
van waaruit één lok centraal op de rug neervalt (motief 28). Bij series 171 en 172 loopt een verticaal lint
met een sierknop door de middenscheiding van het haarstuk (motief 26). Dit kapselmotief werd 
gedateerd na 80 n.C. In de kapsels is een evolutie waar te nemen van een strak kunstmatig haarstuk 
boven het voorhoofd bij series 171 en 172, naar natuurlijk gebonden haren met middenscheiding bij serie
173.

Datering uit context en stamevolutie: 50-190n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 80-200n.C.

Stam 21: Venus en aedicula.

Evolutie: Nr. 3310 (178) en nr. 3395 (179) behoren tot eenzelfde generatie. Het reliëf van de kroonlijst
en het gegraveerd detail op de architraafbalk verschillen. De vorm van de aedicula laat geen twijfel over
het bestaan van een gemeenschappelijk archetype. Venus cat. nr. 3010 (5) werd apart bevestigd in 
aedicula cat. nr. 3310 (178).
Externe verbanden: Het tijdstip van de bijzetting van het graf van Karden wordt door serie 265 tussen 75
en 80 n.C. gedateerd (context 534).
Chronologie: Cat. nr. 3010 (5/178) uit Karden werd gevonden in een graf dat door munten gedateerd 
wordt in de periode 14/37 n.C. of later (context 534). 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. (context 
383).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Er zijn geen productieplaatsen bekend.
Iconografie: Cat. nr. 3010 (5/178) heeft een worstvormige haarrol met dwarse groefjes en op de rug 

Datering uit context en stamevolutie: 14/37-90n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 60-90n.C.

Series: 5, 178 en 179.
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ontdubbelde lokken (motief 1). Hierdoor is de figuur iconografisch verwant met de Venusfiguren van
stam 1. Het kapselmotief komt voor tussen 60 en 110 n.C.

Stam 22: Venus.

Evolutie: Nr. 3397 (181) is kleiner dan nr. 3412 (191). Een exact percentage kan niet worden gemeten
omwille van de fragmentaire staat van nr. 3397 (181).
Externe verbanden: Motief 75 verbindt de stam met Minervaserie 302, maar er is geen malverwantschap.
Chronologie: Cat. nr. 3413 (191) uit Seebruck werd gevonden in een graf, waarvan de inhoud gedateerd
wordt tussen 80 en 200 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Cat. nr. 3397 (181) werd gevonden in
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir .
Iconografie: De Venusfiguur van serie 191 draagt een kapsel dat gelijkt op dat van de Venusfiguren van
stammen 1 en 2. Vanaf de lage worstvormige haarrol valt links een zware lok die de schouderlijn volgt.
Het kleed heeft daarentegen wel een uitstulping naast de linkerhand en alleen de vingers raken het kleed.
Dit is kenmerkend voor de Venusfiguren van stammen 6 en 7. De plooien op het kleed zijn dan weer
eerder schematisch en rechtlijnig weergegeven. De figuur is duidelijk een mengvorm van oudere en 
jongere kenmerken en kan op die basis op het einde van de eerste eeuw worden gesitueerd. De 
rechterhand die de op de buik is geplooid draagt een rond voorwerp, vermoedelijk een appel. Van de 
Venusfiguur van serie 181 is slechts het hoofd bewaard. Het kapsel lijkt verder geëvolueerd in de
richting van de figuren van stam 6 met een lage haarrol met middenscheiding (motief 4).
De aedicula heeft een driehoekig fronton, een versierde architraaf en/of versierde pilasters en kapitelen
met lusvormige bladversiering (motief 75). De typische vorm van de aedicula laat een nauwkeuriger 
datering toe rond het einde van de eerste eeuw, tussen 80 en 120 n.C. (zie motief 75: cat. nr. 5091). Dit is
in overeenstemming met de kapselevolutie.

Datering uit context en stamevolutie: 80-200n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 80-120n.C.

Series: 181 en 191.

Stam 23: Venus.

Evolutie: Nr. 3404 (185) is het hoofd van de serie. Nr. 3405 (186) is 6 % kleiner. De beeldvergelijking 
verantwoordt een reëel malverband tussen beide series.
Chronologie: Cat. nr. 5093 (185) 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. 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).

Inscriptie: Serie 185 wordt door sommige auteurs toegeschreven aan Pistillus, hoewel tot nog toe geen 
gesigneerde exemplaren bekend zijn (Vertet in Rabeisen en Vertet 1986, 87). Wel ontwikkelt de stam 
gelijktijdig met het oeuvre van Pistillus (zie chronologie).
Atelier: De serie is ontstaan in Centraal-Gallië. Het is niet uitgesloten dat nr. 3405 (186) een 
Oost-Gallische kopie is.
Iconografie: De figuren dragen steeds een dot boven op het hoofd (motief 12)met daaronder losse lokken
die vooraan op de schouders vallen. De aedidula heeft een boogvormige gevel en liervormig motief op 
de archivolt (motief 77).
Verschillende iconografische kenmerken ondersteunen een datering op het einde van de tweede of begin
derde eeuw. Kapselmotief 12 blijkt niet voor te komen voor 130 n.C. en is typisch voor de Venusfiguren
van Pistillus uit de late tweede eeuw. Het motief van de aedicula (motief 77) komt pas voor na 180 n.C.

Datering uit context en stamevolutie: 168/180-220/(?)n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
180-220n.C.

Series: 185 en 186.

Stam 25: Venus (TM).

Datering uit context en stamevolutie: 150/180-225n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
180-225n.C.

Series: 190, 192 en 193.
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Evolutie: Nrs. 3186 (190), 3184 (192) en 154 (192) behoren tot eenzelfde generatie, te oordelen naar de
breedte, de omtrek van de boog en de positie van de figuur. Zij stammen af van een gemeenschappelijk 
prototype. Nr. 3185 (193) is 14 % kleiner dan nr. 3186 (190). De verhoudingen, de centrale figuur en de
contouren verraden de malverwantschap. Nieuw bij cat. nr. 3185 (193) zijn de kleinere naakte figuren 
die links en rechts voor de zuilen staan.
Chronologie: Cat. nr. 154 (192) uit Theux werd gevonden in de jongere sector van het 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. De vindplaats geeft een terminus ante quem rond 225 n.C. 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.
Atelier: De productieregio is Oost-Gallië. Een productieplaats kan op basis van ateliervondsten niet 
worden bepaald. Wel duidt de vondstspreiding van serie 192 op een mogelijke productie in Keulen. Cat.
nr. 3187 (190) kan niet verbonden worden met een gekende Keulse pasta (staal 11/2).
Pigment: Cat. nrs. 3183 (192) en 3184 (192) dragen sporen van beschildering of een engobe in de nis.
Ook cat. nr. 3186 (190) vertoont sporen van rode beschildering of engobe in de omranding van de 
schelp.
Iconografie: Het kapsel met sikkelvormige diadeem en vooraan twee losse lokken op de schouders 
(motief 37) en de armbanden (motief 60), zijn late kenmerken van het einde van de tweede eeuw en de 
derde eeuw. Motief 37 komt pas na 180 n.C. voor.
Bij de jongere serie 193 nemen de bijfiguren die voor de zuilen op een sokkel staan de houding aan die
kenmerkend is voor Venus: de rechter bijfiguur houdt de rechterhand op de buik, terwijl de 
linkerbijfiguur de rechterhand aan het haar brengt.

Stam 26: Fortuna en Minerva (Tiberius).

Evolutie: De mal cat. nr. 3586 (196/197/279/305) is 5 % kleiner dan de afdruk van de mal 3588 (196).
De verkleining tegenover de mallen 3586 (196/197/279/305) en 3587 (196/197/279/305) bedraagt
respectievelijk 14 % voor cat. nr. 3735 (279), 16 % voor cat. nr. 3733 (305), 20 % voor cat. nr. 3593 
(198), 22 % voor cat. nr. 3594 (199) en 25 % voor cat. nr. 3592 (197). De voorzijde van Fortuna cat. nr.
3592 (197) is sterk herwerkt tegenover cat. nr. 3588 (196). De verkleining bedraagt voor de
Fortunaseries in totaal 30 %. Minerva cat. nr. 3733 (305) is 23 % kleiner dan het hoofd nr. 3737 (279).
Cat. nr. 3736 (279) is opnieuw 23 % kleiner dan cat. nr. 3733 (305). De verkleining van de
Minervaseries bedraagt bijgevolg 46 %.
Chronologie: Cat. nrs. 3589 (196) en 3590 (196) uit Alise-Sainte-Reine werden gevonden in
stratigrafische laag op het tempelplein die tot stand kwam na de eerste eeuw (context 266). 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. Deze attribuutloze mallen zijn jonger dan de mal 
3588 (196) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre. Het is dus niet zeker dat Tiberius de maker is van het model 
dat aan de oorsprong ligt van de stam.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Het maldeel voor Fortuna nr. 3588 
(196) en de Minervastatuetten 3733 (305) en 3736 (279) zijn afkomstig van Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir. Deze exemplaren vertegenwoordigen zowel de aanvang als het eindpunt van de stam en
omvatten zowel exemplaren van Minerva als van Fortuna. Het staat vast dat dit atelier een belangrijk 
aandeel van de productie voor zijn rekening nam.
Een andere belangrijke producent is te situeren in de tweede eeuw in Toulon-sur-Allier met de coroplast
Tiberius. De maldelen 3586 (196/197/279/305) en 3587 (196/197/279/305) werden gevonden in 
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt. Deze basismallen zonder attributen tonen aan dat ook hier 
meerdere thema’s van de stam werden vervaardigd. Tot nu toe werden in Toulon enkel 
Minervastatuetten gevonden: cat. nrs. 3735 (279) en 3737 (279) zijn afkomstig uit Toulon-sur-Allier 
Champ Lary of La Forêt en 3734 (279) uit Toulon-sur-Allier Champ Lary. In de latere stamevolutie
verschijnt een voetstuk dat typisch is voor de producten van Pistillus (zie iconografie). Het gaat om de
Fortunastatuette 3594 (199) uit Autun die niet gesigneerd is. Vermoedelijk werden ook in Autun 
exemplaren van de stam vervaardigd.

Datering uit context en stamevolutie: 100-200/220n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
150-200/220n.C.

Series: 196, 197, 198, 199, 279 en 305.
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Fortunastatuette 3590 (196) uit Alise-Sainte-Reine kan door chemische analyse toegeschreven worden 
aan het Alliergebied.
Iconografie: Cat. nr. 3594 (199) is voorzien van een rond trapvormig voetstuk. Dit motief is typisch voor
het einde van de tweede eeuw, meer bepaald voor het repertorium van Pistillus en komt voor vanaf 
170/180 n.C. (motief 67). Het beeldje bevindt zich in de eindfase van de stamevolutie, zodat het eerste
ontwerp vanaf het midden van de tweede eeuw kan ontstaan zijn.
Productietechniek: De attribuutloze basismallen cat. nrs. 3586 (196/197/279/305) en 3587 
(196/197/279/305) konden gebruikt worden, zowel voor series van Fortuna als voor series van Minerva.
De attributen zoals hoorn, schild, patera en helm werden apart toegevoegd. Ook het voetstuk was niet 
inbegrepen in deze basismallen. De mal van Fortuna cat. nr. 3588 (196) is echter de grootste mal. De
afdruk van deze mal is 5 % groter dan de mal nr. 3586 (196/197/279/305) die niet voorzien is van 
attributen. Ook het hoofd van Minerva cat. nr. 3737 (279) is groter dan de mal nr. 3586 
(196/197/279/305). Van deze attribuutloze mallen moet daarom ook een oudere generatie hebben 
bestaan.

Stam 27: Venus.

Evolutie: Cat. nr. 3066 (72) is het hoofd van de stam. Nr. 3257 (67) vertoont een krimp van 4 % die
gepaard gaat met een verlaging van de linkerhand. Nr. 3141 (66) is 7 % kleiner dan nr. 3257 (67). De 
rechterarm is iets dichter bij de romp geplooid en het kleed verloopt schuin, waardoor het beeldje 
bovenaan breder is en onderaan sterk versmalt. Nr. 3256 (64) vertoont een krimp van 6 % tegenover nr. 
3141 (66). De keerzijde heeft dezelfde algemene contouren, dezelfde verhoudingen voor het kleed en de
kleedplooien en eenzelfde positie en vorm van de haarlokken etc.
Chronologie: 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). 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).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. De statuettes nrs. 3257 (67) en 3258 
(67) werden gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt (vindplaats). Van de jongere serie 
66 werd statuette nr. 3141 (66) gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir .
Iconografie: Het kapsel is voor alle series een haarrol met middenscheiding en geleed op de slapen 
(motief 4), maar bij serie 72 is de haarrol licht verhoogd (motief 5). Dit motief komt voor vanaf 140/150
n.C. De stam is op iconografische basis iets later te dateren dan stam 6, vermoedelijk in het derde kwart
van de tweede eeuw.

Datering uit context en stamevolutie: 96-192/220n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
140/150-192/220n.C.

Series: 66, 64, 67 en 72.

Stam 28: Fortuna.

Evolutie: Cat. nr. 3633 (217) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3634 (217) en cat. nr. 764 (218) vertonen
een krimp van 5 %. Ondanks de aanzienlijke verschillen, vooral aan de keerzijde, behoren deze
exemplaren tot eenzelfde generatie. De malverwantschap wordt ontegensprekelijk bewezen door de
verhoudingen en het plooienverloop van de voorzijde. De hoorn van cat. nr. 764 (218) is minder spits en
de onderrand van de mantel daalt in steiler af over de onderbenen. Het kleed is niet meer gegord onder 
de borst. Uit het stamverband en de herwerking van de plooienval blijkt dat serie 218 een herwerkte 
versie is van de oorspronkelijke serie 217.

Chronologie: 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). Cat. nr. 764 (218) uit Saint-Pierre 
Sberchamps werd gevonden in een kuil waarvan het graven door een Hadrianusmunt met sterke
gebruikssleet gedateerd wordt na het midden van de tweede eeuw. De archeologische datering van deze 
serie, doet vermoeden dat de stam zich ontwikkelde in de tweede helft van de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Tot nog toe zijn geen ateliervondsten
beschikbaar. Wel werden twee statuettes van serie 217 gevonden in sites waar een atelier werkzaam was:
cat. nr. 3633 (217) werd gevonden in Trier en cat. nr. 3635 (217) in Frankfurt-Heddernheim.

Datering uit context en stamevolutie: 140/150-260n.C.

Series: 217 en 218.
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Stam 29: Fortuna en Minerva.

Evolutie: Volgens de metingen van de keerzijden, behoren Fortuna 3609 (208) en 3612 (209) tot
eenzelfde generatie. De voorzijde van 3610 (209) is 9 % kleiner dan die van 3609 (208). Het
hoogteverlies werd kunstmatig opgevangen door de onderrand van het voetstuk sterk te verzwaren. Het
smalle, licht geplooide rechterbeen van serie 208, is breder bij serie 209, doordat de schuine plooien op 
het been gedeeltelijk over het dwars geplaatste roer lopen. Daardoor lijkt het roer vlakker tegen het been
te staan. De enkelvoudige knoop op de mantelrand is ontdubbeld. De opeenvolgende herwerkingen van
de generaties binnen serie 209 tonen duidelijk een toenemende schematisering aan van de plooien. Naast
strakke parallelle en V-vormige plooien, zijn de krullende knopen op de mantelrand kenmerkend. 
Fortuna 3609 (208) is 4 % kleiner dan Minerva cat. nr. 207 (275). Alle plooien van de keerzijde vertonen
een sterke overeenkomst: de mantelrand boven- en onderaan, de gebogen plooien op de rug etc. Het 
Minervabeeldje vertoont wel een inclinatie van 5 % naar de rechterzijde en de overeenkomsten gelden
enkel voor het lichaam, zonder de attributen als hoorn, roer en schild. Deze vaststellingen schijnen erop
te duiden dat een attribuutloze basisfiguur aan de grond lag van deze verschillende series. Ook de 
Minervaseries 275 en 276 zijn verwant. Minerva cat. nr. 3730 (276) is 9 % kleiner dan Minerva cat. nr.
3721 (275). Aan de voorzijde werd een gorgoneion toegevoegd en bevindt de mantelrand zich lager. 
Daaronder is het onderlichaam behouden. Aan de keerzijde is het schild korter en zijn de plooien op de
schouders herwerkt boven de nog vaag zichtbare schuine mantelrand. Ook tussen series 208 en 210 
bestaat een relatie. Nr. 3614 (210) heeft totaal andere verhoudingen dan 3609 (208) voor wat betreft de
attributen. De hoorn is breder en onderaan een stuk langer. Het roer staat volledig vlak tegen het
rechterbeen. De rechterschouder en -bovenarm zijn breder en in de overgang naar het hoofd lijkt de hals
lijkt te ontbreken. Ook het voetstuk is breder. Het lichaam daarentegen komt in alle verhoudingen 
overeen met serie 208. De positie van de V-hals, de borsten, de mantelranden, de knoop van de bovenste
mantelrand en de verticale plooien op de benen zijn gelijk. Ook het aantal plooien op de borst en hun 
oriëntatie komt overeen. Het lichaam van 3609 (208) en dat van 3614 (210) behoren tot eenzelfde
generatie. Deze vaststellingen bevestigen de hypothese voor wat betreft de productiemethode van deze 
stam. Vermoedelijk heeft een attribuutloos model bestaan, waaraan de attributen apart werden
toegevoegd om de modellen te vervaardigen voor de verschillende series Fortuna's en Minerva’s.
Externe verbanden: Iconografisch is er een verwantschap van serie 277 met de keerzijde van serie 275 
en de voorzijde van serie 276. Een malverwantschap kon niet worden bewezen.
Chronologie: Cat. nr. 897 (208) uit Hottenbach werd gevonden in een graf dat bijgezet werd tussen 50 en
110 n.C. (context 897). Het 4 % kleinere exemplaar nr. 3614 (210) uit Frankfurt-Heddernheim werd 
gevonden in een waterput uit de periode tussen 75/79 en 190 n.C. (context 471). Ook cat. nr. 3610 (209)
uit Frankfurt-Heddernheim kan op basis van de bezettingsperiode van de site gedateerd worden na 75/79
n.C. 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. Samengevat kan
gesteld worden dat het ontstaan van het eerste model zich situeert tussen 75/79 en 110 n.C. Een verdere 
ontwikkeling in het eerste kwart van de tweede eeuw ligt voor de hand.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 3729 (276) werd gevonden op het
atelier am Rudolfplatz te Keulen. Het is het jongste exemplaar van de stam. Cat. nrs. 171 (210), 174 
(210), 175 (210) werden petrografisch toegeschreven aan Keulen. Eén exemplaar stamt echter uit een 
ander atelier: cat. nr. 3614 (210) werd op basis van chemische analyse toegeschreven aan Frankfurt of
Trier. In het parallellisme tussen series 209 en 210 is de toenemende schematisering van de plooienval
opvallend. Mogelijk werden exemplaren van beide series in het Keulse atelier vervaardigd.
Pigment: Groengele dekkende pigmentresten (versieringstechniek 9) bij serie 209 en een donkerbruine
lineaire band tussen de haren en de diadeem (versieringstechniek 10) bij serie 210.
Iconografie: Iconografisch hangen de series sterk samen. Alle Fortunaseries zijn voorzien van een 
diadeem of kroon met drie tanden (motief 32). Zowel de Fortuna's als de Minerva’s zijn voorzien van 
een typische mantelknoop op de buik die vrijwel steeds ontdubbeld is. Wat betreft de hoorn van Fortuna
is een gelijktijdige ontwikkeling vast te stellen van de frontale hoornvulling (series 209 en 210) en de
omhooggerichte vulopening (serie 208). Hetzelfde geldt voor het roer dat zowel schuin als vlak tegen het
been kan geplaatst zijn. In de ontwikkeling van de iconografie van Minerva is het belangrijk om vast te 
stellen dat het gorgonenhoofd op de borst slechts in de allerlaatste fase werd toegevoegd (serie 276). Ook
op het vlak van de kapsels is een evolutie merkbaar. Het soepel golvende kapsel van de Fortuna van 
Hottenbach cat. nr. 3609 (208) met haren die samengebonden zijn in een kleine dot laag in de hals, wordt
geschematiseerd bij nr. 3610 (209) tot een krans van korte groefjes rond gans het gelaat en een lage 

Datering uit context en stamevolutie: 75-125n.C.

Series: 208, 209, 210, 275 en 276.
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haarrol rond het achterhoofd die uitmondt in de kleine dot in de hals. Dit schema wordt ook gevolgd bij
alle exemplaren van serie 210.
Opvallend is de tegenstelling tussen de souplesse van de Fortuna uit Hottenbach cat. nr. 3609 (208) en de
frontaliteit en massiviteit van de series 210 en 275, waarvan de grootste exemplaren een weinig groter 
zijn dan de Fortuna van Hottenbach. Hier stelt zich het probleem van het atelier. Zijn deze stilistisch zo 
verschillend uitgewerkte figuren afkomstig uit meerdere ateliers die werkten met dezelfde attribuutloze 
basisfiguur ? Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat vrijwel alle exemplaren van series 
210 en 275 stammen uit sterk vervaagde mallen, terwijl het exemplaar van serie 208 uit Hottenbach zeer
goed gedetailleerd is.
Hetzelfde probleem stelt zich bij stammen 79 en 104: hoe komt het dat enkele van de vervaagde en
vlakkere figuren lichtjes groter zijn dan de kwalitatief beste uitvoering, die naar ons gevoel het dichtst bij
het originele ontwerp ligt. Moeten wij ervan uitgaan dat er een groter archetype bestond, dat naargelang
de technische en artistieke mogelijkheden van het atelier aanleiding gaf tot het ontstaan van de
verschillende series ? Mogelijk ontstond de vervlakking door de pogingen om het hoogteverlies te
compenseren bij de afvorming (zie ook stam 104).
Productietechniek: De vergelijking van de verhoudingen tussen de series bracht aan het licht dat een 
model voor het lichaam zonder hoofd, voetstuk of attributen als basis gebruikt werd voor de productie 
van de verschillende Fortuna- en Minervaseries (zie stamverband). Attributen en voetstuk werden apart 
toegevoegd om nieuwe modellen te vervaardigen, ditmaal volledig afgewerkt.
Methode: Cat. nr. 3729 (276) en 3730 (276) stammen uit dezelfde mal. Toch werd een hoogteverschil 
van 2 % vastgesteld. Dit kan veroorzaakt worden door een reeks van factoren als de krimp bij het
drogen, het bakproces en fouten bij het meten en het callibreren van de maten.
Cat. nr. 3729 (276) en cat. nr. 3730 (276) 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 onomstotelijk dat dergelijke sporen op het oppervlak 
veroorzaakt worden door de mal.

Stam 30: Fortuna.

Evolutie: Cat. nr. 176 (213) en cat. nr. 3627 (215) behoren tot eenzelfde generatie.
Externe verbanden: Mogelijk is er een verband met serie 214 die in dezelfde periode gedateerd kan
worden. Cat. nr. 176 (213) is 5 % kleiner dan cat. nr. 180 (214). De vulling van de hoorn en het verloop
van de boven- en onderrand van de mantel verschillen. Malverwantschap is echter niet zeker.
Iconografisch is er een relatie met serie 209 van stam 29. Ook het kapsel volgt hetzelfde schema als dat
van serie 209 met een krans van korte groefjes rond het gelaat en een lage haarrol rond het achterhoofd,
die uitmondt in een kleine dot. In tegenstelling tot de figuren van stam 29 is de diadeem steeds
sikkelvormig.
Een sterk iconografisch verband bestaat ook met serie 214, maar ook hier kon malverwantschap niet 
worden aangetoond.
Chronologie: 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. 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. Samenvattend kan gesteld worden dat de stam zich
ontwikkelde van het tweede kwart van de tweede eeuw tot kort na het midden van de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er bleven geen ateliervondsten bewaard.
Cat. nr. 176 (213) werd door petrografische analyse toegeschreven aan Köln, Frankfurt of Trier.
Exemplaren van serie 213 werden gevonden in Frankfurt-Heddernheim en exemplaren van serie 213 en
214 werden gevonden in Trier, maar niet in atelierverband.
Pigment: Cat. nr. 176 (213) werd voorzien van een donkerbruine horizontale band op de onderrand van
het voetstuk (techniek 4) en bollen op de bovenrand (techniek 1).
Iconografie: De insnijding onder de rechterhand van cat. nr. 176 (213) gebeurde op dezelfde manier als
bij de series met het roer dwars op het been, waarbij het handvat van het roer uitgesneden werd (stam

Datering uit context en stamevolutie: 125-160n.C.

Series: 213 en 215.
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33). Dit zou erop kunnen wijzen dat het oorspronkelijke model voorzien was van een roer dat dwars of
schuin op het been stond.

Stam 31: Fortuna.

Evolutie: De verkleining van 3639 (220) bedraagt 15 % tegenover 186 (219). De algemene verhoudingen
bleven behouden, maar sommige details werden herwerkt. De hoorn is bij cat. nr. 3554 (220) minder
puntig en de schikking van de vruchten is vervaagd. De plooien rond het linkerbovenbeen lopen mooi
parallel en de keerzijde van nr. 3639 (220) is sterk vereenvoudigd.
Cat. nr. 186 (219) is 10 % kleiner dan nr. 3784 (310) van stam 48. De algemene opbouw van de
drapering is dezelfde aan voor en keerzijde, en de houding met het linkerspeelbeen is gelijk. Het detail
van de plooien is echter sterk herwerkt. Malverwantschap is voor de hand liggend, maar meer 
tussenschakels moeten hierover zekerheid brengen in de toekomst.
Chronologie: Een van de grootste exemplaren, cat. nr. 766 (219) uit Saint-Pierre Sberchamps, werd 
gevonden in een kuil waarvan het graven door een Hadrianusmunt met sterke gebruikssleet gedateerd 
wordt na het midden van de tweede eeuw. Cat. nr. 3639 (220) uit Frankfurt-Heddernheim werd 
gedateerd aan de hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422). 
Volgens de archeologische datering ontwikkelde de stam zich bijgevolg na het midden van de tweede 
eeuw.
Atelier: De stam ontwikkelde zich in Oost-Gallië. De oorsprong ligt vermoedelijk in Centraal-Gallië (zie
iconografie).
Iconografie: Het rechterbeen is steunbeen, terwijl het linkerbeen licht geplooid is. Kenmerkend zijn de
gebogen mantelplooien die rond de linkerknie wentelen (motief 53). Dit motief komt voor in de periode
140/150 tot 200/220 n.C. In de bovenrand van het ingesnoerd cilindrisch voetstuk van cat. nr. 3554 (220)
verschijnt een horizontale groef (motief 66).
De oorsprong van de stam ligt vermoedelijk gelijk met die van stam 48. De gelijkenis tussen Fortuna cat.
nr. 186 (219) en de staande vrouw met kind cat. nr. 3784 (310) is frappant (zie evolutie). De
Oost-Gallische exemplaren van stam 48 komen tot ontwikkeling in de tweede helft van de tweede eeuw.
Dit ligt volledig in de lijn van de archeologische datering van stam 31. Dit alles zou betekenen dat deze
Oost-Gallische Fortuna's van stam 31 afgeleid werden van Oost-Gallische staande vrouwen met kind, die
op hun beurt een Centraal-Gallische oorsprong hebben.

Datering uit context en stamevolutie: 140/150-(?)n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
140/150-200/220n.C.

Series: 219 en 220.

Stam 32: Fortuna.

Evolutie: Het grootste exemplaar is cat. nr. 166 (204). Cat. nr. 3605 (204) en 3606 (931) zijn 5 % kleiner
en behoren tot eenzelfde generatie. Met uitzondering van de insnoering onder de borst blijven alle 
plooien van de kledij vrijwel identiek, maar 3606 (931) heeft een ander hoofd en is sterk verhoogd ter
hoogte van de rechterarm en schouder. Ook de hoorn is verhoogd en leunt dichter aan bij het lichaam. De
afhangende manteltip is verkort en versmald. De hoogte van cat. nr. 3607 (206) is 6 % kleiner dan die
van nr. 3605 (204), maar de breedte is 9 % verkleind en het bovenlichaam is rechter. Dit komt vooral tot
uiting in de smallere onderbenen en de hoorn die dichter bij het bovenlichaam is gedrukt. Hieruit blijkt
dat het verlies in hoogte gedeeltelijk werd gecompenseerd door het rekken van de figuur. De verkleining
van cat. nr. 3629 (205) tegenover nr. 3606 (931) bedraagt 17 %. De houding, het algemene verloop van
de kledij en de positie van het roer en de hoorn blijven behouden, maar het detail is sterk vervaagd en de
vormen zijn vereenvoudigd. Het hoofd is verbreed en de rechterarm en -schouder zijn opnieuw 
verhoogd, zodat de hals vrijwel ontbreekt. De diadeem is rond en de hoorn minder puntig. Het voetstuk 
heeft slechts licht concave wanden.

Chronologie: 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). Het jongere exemplaar cat. nr. 3607 (206) uit het grafveld van
Wederath werd gevonden in een graf, aangelegd tussen 90 en 125 n.C. (context 833). 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).
Volgens het beeldvergelijkend onderzoek vangt de stam aan met serie 204, die overgaat in series 206 en
931 om tenslotte uit te monden in de vereenvoudigde vormgeving van serie 205. De archeologische 

Datering uit context en stamevolutie: 85/90-140/150n.C.

Series: 204, 205, 206 en 931.
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datering lijkt deze evolutie te bevestigen met een eerste ontwikkeling van serie 204 op het einde van de 
eerste eeuw, de overgang naar series 206 en 931 in het begin van de tweede eeuw en de laatste fase in de
eerste helft van de tweede eeuw. Op het vlak van de stijl gelijkt de ontwikkeling van de stam fel op die
van stam 29 .
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er bleven geen ateliervondsten bewaard.
Wel werden exemplaren van serie 204 gevonden in Trier, van serie 931 in Keulen en van serie 205 in 
Frankfurt-Heddernheim. Cat. nrs. 166 (204) en 762 (204) worden door petrografische analyse 
toegewezen aan Frankfurt of Trier.
Iconografie: De vulling van de hoorn is aan de keerzijde van nr. 3607 (206) sterk vervaagd en evolueert
naar een hoorn met de opening naar voor. Het voetstuk evolueert van een sterk ingesnoerd cilindrisch
voetstuk met scherpe boven- en onderrand naar een voetstuk met slechts licht concave wanden en een 
bolle boven- en onderrand.
Productietechniek: De stam toont duidelijk een stilistische evolutie van de natuurgetrouwe weergave van
serie 204 tot een schematische weergave van serie 205. Daarbij worden de vormen vereenvoudigd en 
afgerond: de rechterarm en schouder verhogen stelselmatig, de halslijn verdwijnt en het roer wordt niet 
langer schuin, maar vlak tegen het been geplaatst. De evolutie van een hoorn met opening bovenaan naar
een hoorn met de opening naar voor is mogelijk te zien als een groeiende tendens naar de frontaliteit,
waarbij het detail aan de keerzijde aan belang verliest.
Op technisch vlak toont stam 32 aan dat het hoogteverlies vaak gecompenseerd werd door het rekken
van de figuur, waardoor de verhoudingen plaatselijk kunnen wijzigen. Het vervangen of totaal herwerken
van de hoorn en het hoofd is een andere techniek die duidelijk naar voor komt in de stamevolutie van 
stam 32. In de praktijk betekent dit dat de herwerkingen zo ingrijpend kunnen zijn dat het verband tussen
twee series als 204 en 205 niet zou kunnen worden bewezen zonder de tussenschakel serie 931.

Stam 33: Fortuna.

Evolutie: Cat. nr. 3645 (222) en 3642 (221) behoren tot eenzelfde generatie. Het malverband blijkt uit de
sterke overeenkomst in de schouderlijn van de rechterzijde en het hoofd, en verder uit de positie en de
verhoudingen van het gelaat, de haarlijn, de borst en de bovenste mantelrand. De hoorn werd herwerkt en
dichter bij het hoofd gebracht bij serie 221. Ook het detail van het kleed werd gewijzigd.
Chronologie: Cat. nrs. 169 (221) en 512 (221) uit Longlier Respelt werden gevonden op het grafveld 
Moussière dat algemeen gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 123). 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). De datering ligt bijgevolg in de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. De vruchten die bovenaan uit de hoorn
van de exemplaren van serie 222 (stam 33) en 244 (stam 39) te voorschijn komen zijn op identieke
manier uitgesneden. Door dit technisch detail is het mogelijk de series aan eenzelfde atelier toe te
schrijven, misschien zelfs aan dezelfde ambachtsman. Geen enkel exemplaar werd tot nog toe gevonden
in een ateliercontext. Wel is cat. nr. 3644 (222) afkomstig van de Aachener Strasse in Keulen, waar ook
het atelier gelegen was. Petrografisch zijn minstens drie exemplaren serie 222 toe te schrijven aan 
Keulen: cat. nrs. 185 (222), 385 (222) en 765 (222). Ook stam 39 werd petrografisch aan Keulen 
toegeschreven.
Pigment: Anatomische details, attributen en kleedplooien van cat. nr. 3642 (221) werden door
beschildering geaccentueerd (versieringstechnieken 2, 16 en 17). Cat. nr. 385 (222) werd uitgevoerd in 
een oranje pasta met een zeer dunne witte engobe (versieringstechniek 12).
Iconografie: Het rechterbeen is steunbeen. Typisch zijn de gebogen mantelplooien rond de knie van het 
linkerspeelbeen (motief 53). Dit motief kan gedateerd worden tussen 140/150 en 200/220 n.C. Een ander
opvallend motief dat de verbinding vormt met stam 39 is de versiering van de cornucopia met onderaan
een verticale visgraat, aan de rand horizontale banden met schuine streepjes en bovenaan in de vulling 
uitgeholde vruchten (motief 63). Dit motief is zo specifiek dat het een sterk argument vormt voor een 
gelijktijdigheid van beide stammen.
Methode: Het verschil tussen de twee petrografische stalen van cat. nr. 185 (222) uit twee verschillende
vondstcontexten is te wijten aan bodeminloging.

Datering uit context en stamevolutie: 90/100-200/(?)n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
140/150-200/220n.C.

Series: 221 en 222.

Stam 34: Fortuna.

Series: 226, 227 en 236.

873



Evolutie: Cat. nr. 161 (227) vertoont een krimp van 8 % tegenover cat. nr. 3651 (226). De interne 
verhoudingen stemmen overeen, maar tegelijk werden ingrijpende wijzigingen aangebracht. De plooien
van de kledij werden schematisch en lineair herwerkt en de hoorn werd bovenaan verhoogd. De 
zijleuningen werden versmald en het voetstuk werd aanzienlijk verhoogd. Hierdoor kon het
hoogteverlies gecompenseerd worden.
Er bestaan sterke argumenten voor een malverband tussen cat. nr. 3651 (226) van stam 34 en cat. nr. 
3658 (236). De onderste helft van de beeldjes vertonen een gelijkenis die verder gaat de een louter
iconografisch verband. De vorm en proporties van de basis zijn gelijk, evenals de stand van de voeten en
de eromheen gebogen kleedrand. Het sterkste argument vormen de mantelplooien die van de benen 
afdalen in banden van verschillende breedte en met wisselend reliëf. De zwaarste plooien van dit
willekeurige schema lopen gelijk voor beide series. Ook de verhoudingen van de rugleuning van de zetel
zijn gelijk. Beide series kunnen gelijktijdig tot stand gekomen zijn. Cat. nr. 3658 (236) heeft dezelfde 
lichaamsverhoudingen als nr. 3651 (226). Samen met een verbreding van de hoorn werd een tweede
brede diadeem toegevoegd bij cat. nr. 3658 (236). De oorspronkelijke diadeem werd op die manier een 
tweede haarrol. Met abstractie van de tweede diadeem en de verbreding van de hoorn, hebben beide 
beeldjes vrijwel dezelfde afmeting.
Externe verbanden: De compositie en technische uitwerking van de diepe retouches aan de keerzijde van
nr. 161 (227) zijn sterk verwant met die van serie 932. De cornucopia is bedekt met schuine groeven en 
de rug met een neerwaarts visgraatmotief (motief 64). Malverwantschap kan niet worden aangetoond, 
hoewel ook de plooien vooraan op de onderbenen sterk gelijkend zijn. Wel is het gerechtvaardigd op 
basis van het zeer specifieke gemeenschappelijk iconografisch motief en de technische uitwerking ervan,
eenzelfde atelier en datering voorop te stellen.
Chronologie: 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). 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). Aan de hand van de archeologische contexten is het niet mogelijk de datering scherper te 
stellen dan de periode tussen 75/79 en 250 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Iconografie: Serie 226 vertoont typische kruisende banden of plooien op de borst, zoals de figuren van
stam 56 (motief 49). Het motief wordt gedateerd in de periode tussen 100/115 en 160 n.C. De kruisende
banden zijn verdwenen bij de jongere serie 161 (motief 49).
Het verband met stam 56 doet vermoeden dat de Fortuna's van stam 34 ontstaan zijn uit voorstellingen
van zittende vrouwen met een hond op de schoot, vrijwel gelijktijdig met andere series met een korf of
vruchten op de schoot.

Datering uit context en stamevolutie: 75/79-250n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
100/115-160n.C.

Stam 35: Fortuna en vrouw met vruchten.

Evolutie: Cat. nr. 264 (420) heeft dezelfde afmetingen als nr. 3654 (231). Beiden hebben een identiek
plooienverloop dat een zeer nauwe malverwantschap verraad. Cat. nr. 4018 (421) is 2 % kleiner dan nr. 
264 (420). Cat. nr. 157 (230) is 7% kleiner dan nr. 3654 (231).
Chronologie: De Fortuna met driepuntige diadeem cat. nr. 3654 (231) uit Saalburg wordt naar de 
bezettingsperiode van de castella algemeen gedateerd tussen 90/115 en 260 n.C. (context 755). De stam
vangt daarom met zekerheid aan na 90 n.C. en vermoedelijk na 115 n.C. De jongere serie 230 bevat 
nauwkeuriger gedateerde exemplaren. 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). Deze serie moet daarom gedateerd worden tussen 110 en 125 n.C. Serie 420 is later gedateerd. Cat.
nr. 264 (420) uit Arlon werd gevonden op het grafveld La Spetz in een graf dat naast een Hadrianusmunt
uit de periode 126/138 n.C., twee verschillende emailfibulae bevatte die thuishoren 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. nrs. 4008 (420) en 4018 (421) 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.
Samenvattend kan gesteld worden dat serie 420 met driepuntige diadeem ontstond in het begin van de

Datering uit context en stamevolutie: 115-125/150n.C.

Series: 230, 231, 420 en 421.
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tweede eeuw, aansluitend bij de staande exemplaren van stam 29, eveneens met driepuntige diadeem.
Een terminus post quem rond 115 is geleverd door de exemplaren uit Saalburg en Liberchies voor series
231 en 230. Series 420 en 421 zijn mogelijk jonger, hoewel de afmetingen van nr. 264 (420) en 3654 
(231) gelijk zijn. Een andere mogelijkheid is dat het beeldje van Arlon nr. 264 (420) een antiek voorwerp
was in de grafcontext waartoe het behoorde (context 6).
Atelier: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stam zijn in Oost-Gallië te situeren. Er zijn geen 
ateliervondsten bekend. Serie 420 werd vermoedelijk vervaardigd in twee ateliers: Cat. nr. 264 (420)
wordt op basis van petrografische analyse gesitueerd in Keulen en cat. nr. 4010 (420) wordt op basis van
chemische analyse toegewezen aan Frankfurt of Trier.
Iconografie: De stam verenigt de thema’s van Fortuna en de zittende vrouw met vruchten. De zittende
vrouwen met vruchten series 420 en 421 worden gekenmerkt door een kapsel met lange lokken die 
afhangen tot in de hals en een mutsvormig hoofddeksel (motief 38), waarop bij nr. 4018 (421)
tandvormige uitsparingen zichtbaar zijn (motief 33). Het mutsvormig hoofddeksel kan worden gedateerd
in de periode tussen 100 en 160 n.C. Ook de tandvormige diadeem in reliëf komt voor in de eerste helft 
van de tweede eeuw.
De Fortuna's van serie 231 en 230 hebben geen lange lokken. Fortuna 3654 (231) draagt een vrijstaande 
tandvormige diadeem, die bij nr. 157 (230) in reliëf werd uitgespaard in het kapsel (motief 32). Naar
analogie met cat. nr. 157 (230) kan gesteld worden dat de tandvormige uitsparingen bij het mutsvormige
kapsel van serie 421 in feite een voorgeplaatste tandvormige diadeem is. Uit dit alles blijkt tevens het 
gelijktijdig voorkomen van de vrijstaande tandvormige diadeem en het mutsvormig kapsel met 
voorgeplaatste tandvormige diadeem. Blijkbaar was de vrijstaande tandvormige diadeem voorbehouden
voor voorstellingen van Fortuna, die niet met de muts werd afgebeeld. Het niet vermengen van deze
kapselattributen weerspiegelt ook het inhoudelijke verschil tussen de voorstellingen.
Een ander opmerkelijk iconografisch motief is het gaatje in de haarrol boven het voorhoofd bij series 
231, 420 en 421. Ook dit motief komt voor in de periode tussen 90 en 150/160 n.C. (motief 78).
Series 420, 421 en 231 hebben een kruisende banden op de borst (motief 49). Het motief wordt bij 
zittende figuren gedateerd in de periode tussen 100/115 en 160 n.C. Bij de jongere serie 231 zijn de
banden verdwenen.
Functie: Het niet vermengen van de kapselattributen duidt erop dat de zittende voorstellingen met 
vruchten inhoudelijk verschillen van de voorstellingen met vruchten en hoorn. Hoewel beide figuren
vruchten dragen, moet de ontwerper twee onderscheiden godheden voor ogen hebben gehad bij het
maken van de modellen.

Stam 36: Fortuna.

Evolutie: Cat. nr. 3660 (233) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3659 (232) is 3 % kleiner dan nr. 3660 
(233). De contouren komen perfect overeen. Ook de positie van de insnoering van het kleed op de borst,
de mantelzoom onderaan en aan de rechtermouw, de positie van de handen, het hoofd en de vorm van de
hoorn zijn gelijk. De overige kleed- en mantelplooien werden aangepast en het voetstuk is korter.
Chronologie: 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). De ontwikkeling van de stam situeert zich bijgevolg in de periode tussen 90/100
en 125 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Iconografie: Serie 233 wordt gekenmerkt door een gaatje dat gegraveerd werd in de haarrol boven het
voorhoofd (motief 78). Het motief is kenmerkend voor de periode tussen 90 en 150/160 n.C.

Datering uit context en stamevolutie: 90/100-125n.C.

Series: 232 en 233.

Stam 37: Fortuna en Mercurius (Piso).

Evolutie: Het afgietsel van de mal cat. nr. 3583 (194) heeft vrijwel dezelfde afmetingen als cat. nr. 3584
(194) . Cat. nr. 3585 (194/529) is 9 % kleiner dan nr. 3584 (194). Cat. nr. 4207 (529) heeft dezelfde 
afmetingen als nr. 3585 (194/529), maar de onderbenen en de voeten zijn verlengd.
Chronologie: 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). Het jongere exemplaar cat. nr. 3585 (194) uit
Bregenz werd op basis van het bijgevonden aardewerk gedateerd tussen 80 en 110 n.C. (context 366). De

Datering uit context en stamevolutie: 80-110 en 150-200n.C.

Series: 194 en 529.
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terminus post quem rond 80 n.C. wordt bevestigd door cat. nr. 4209 (529) uit Yzeure Saint-Bonnet. Hier
werd tevens een exemplaar gevonden in een context uit de tweede helft van de tweede eeuw (context 
865).
Inscriptie: Maldeel 3583 (194) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir werd op de rugzijde in gravure 
gesigneerd door Piso die algemeen gedateerd werd tussen 80 en 200 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Maldeel 3583 (194) voor de productie
van Fortunabeeldjes werd gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Mercuriusstatuette nr. 4207
(529) werd gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Statuette nr. 4209 (529) werd gevonden in
Yzeure Saint-Bonnet . Beide series werden bijgevolg in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir vervaardigd.
Vermoedelijk ligt ook daar de oorsprong van het beeldje uit Bregenz dat de twee series combineert (cat.
nr. 3585). Statuette nr. 4209 (529) werd gevonden in Yzeure Saint-Bonnet. Mogelijk werd ook daar de
Mercurius serie geproduceerd. Volgens de evolutie van serie 529 behoren exemplaren van
Saint-Pourçain-sur-Besbre en Yzeure tot eenzelfde generatie.
Iconografie: Cat. nr. 3585 (529) verenigt de Fortuna serie 194 en de Mercurius serie 529 op eenzelfde
voetstuk.
Productietechniek: Fortuna en Mercurius elk vervaardigd uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd vierhoekig voetstuk: trapezium met geprofileerde onderrand.

Stam 38: Fortuna en vrouw met vruchten.

Evolutie: Cat. nr. 3669 (241) is 7% kleiner dan cat. nr. 3666 (242). Cat. nr. 4014 (423) is 3 % kleiner dan
cat. nr. 3666 (242). De positie van de voeten, de mantelrol op de schoot, de V-hals en en het kleedmotief
op de benen zijn gelijk, maar het hoofd is veranderd, het roer verdwenen en de basis is hoger bij nr. 4014
(423). Cat. nr. 1195 (424) is 3 % kleiner dan nr. 4014 (423). De keerzijde van cat. nr. 3665 (239) is 4 %
kleiner dan die van nr. 3666 (242). De positie van de licht schuine bovenrand van de zetel is identiek, 
maar de kleedplooien zijn niet dezelfde. De hoorn van nr. 3665 is smaller en hoger. De voorzijde van cat.
nr. 3669 (241) is 3 % kleiner dan die van nr. 3665 (239). Het kleedmotief op de benen is gelijk, maar de
positie van de handen is lager bij nr. 3665 en de basis is hoger. Hoofd, hoorn en schouderlijn verschillen.
Cat. nr. 3667 (240) heeft dezelfde afmetingen als nr. 3665 (239). Cat. nr. 812 (239) is 2 % kleiner dan nr.
3667 (240).
Externe verbanden: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stam lopen vermoedelijk gelijk met die van
stam 35 voor de series 242, 241, 423 en 424. Zij behoren tot het eerste kwart van de eerste eeuw. Series
239 en 240 zijn vermoedelijk iets later te dateren in het tweede kwart van de tweede eeuw (zie 
iconografie).
Chronologie: 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). Het oudste exemplaar van de stam 
is bijgevolg niet nauwkeurig gedateerd. 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). Dit exemplaar staat aan het eind van de ontwikkeling. Cat. nr. 812 (239)
uit Tongeren werd gevonden in een bewoningslaag van een houtbouw, gedateerd tussen 75 en 160/170 
(context 196). 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.
Atelier: De stam is ontstaan en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Cat. nrs. 4015 (423) en 4019 (423) werden op basis van chemische analyse toegeschreven aan Frankfurt
of Trier. Cat. nr. 4019 (423) onderscheidt zich petrografisch van de Keulse pasta en geldt als
referentiestaal voor de pasta die op basis van chemische analyse werd toegeschreven aan Frankfurt of
Trier. Het is in de eindfase van de stamevolutie te situeren. Cat. nr. 812 (239) kan petrografisch worden 
toegeschreven aan Keulen.
Het is niet onmogelijk dat de verschillende kapsels en diademen de weerspiegeling zijn van
verschillende interpretaties van het thema in twee of meerdere ateliers, waarvan één volgens het 
fysico-chemisch onderzoek van de pasta in de omgeving van Frankfurt of Trier wordt gesitueerd en één
op basis van petrografische analyse van de pasta in Keulen.
Pigment: De versieringstechniek van serie 239 bevestigt deze stelling. Cat. nr. 3665 (239) draagt een
donkere ruitvormige beschildering op de basis en de vlakken van de basis en de zetel zijn omlijnd
(versieringstechnieken 5 en 14). Anatomische details zoals de vingers werden met donkere verf
geaccentueerd (versieringstechniek 2). Pigmenten 5 en 14 zijn typisch voor Keulse producten, maar 
komen sporadisch ook voor in het Treveers gebied.

Datering uit context en stamevolutie: 100-140/150n.C.

Series: 239, 240, 241, 242, 423 en 424.
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Iconografie: De stam omvat drie productielijnen, waarvan twee met de voorstelling van Fortuna's en één
met de voorstelling van een zittende vrouw met vruchten. Afgezien van de attributen wordt elke 
productielijn gekenmerkt door een andere uitwerking van het hoofd en de diadeem.
Fortuna serie 242 met losstaande driepuntige diadeem (motief 32) en een dot laag in de hals staat aan het
hoofd van de stam. Kapsel en diadeem blijven behouden bij de jongere serie 241. Fortuna series 239 en
240 met een sikkelvormige diadeem en een dot hoger op het achterhoofd zijn vermoedelijk een jongere 
ontwikkeling. De zittende vrouw met vruchten, series 423 en 424, delen duidelijk hun oorsprong met 
serie 242. Zij draagt een mutsvormig hoofddeksel (motief 38) waar een tandvormige diadeem werd 
voorgeplaatst (motief 33). Het roer van Fortuna dat binnen de rechterzijleuning van de zetel stond, is bij
deze series versmolten met de zijleuning, die daardoor iets dikker is.
Uit deze evolutie blijkt dat het hoofd met losstaande driepuntige diadeem het oudst is. Het is verwant 
met het hoofd van de staande Fortuna's van stam 29. Het mutsvormig hoofddeksel met voorgeplaatste
tandvormige diadeem komt nooit voor bij Fortuna. Hoorn en roer werden bijgevolg weggewerkt bij de
series met dit hoofd. De voorstelling met alleen vruchten in de handen is daardoor inhoudelijk
verschillend van de Fortuna's. Het is niet uitgesloten dat beide voorstellingen gelijktijdig ontwikkelen. 
Fortuna series 239 en 240 met sikkelvormige diadeem verschillen inhoudelijk niet van die van de oudere
serie 242. De attributen zijn dezelfde, alleen het kapsel en de diadeem verschillen. Daarom is deze
ontwikkeling vermoedelijk jonger.
Functie: Het mutsvormig hoofddeksel met voorgeplaatste tandvormige diadeem komt nooit voor bij 
Fortuna. Hoorn en roer werden bijgevolg weggewerkt bij de series met dit hoofd. De voorstelling met 
alleen vruchten in de handen is daardoor inhoudelijk verschillend van de Fortuna's.

Stam 39: Fortuna.

Evolutie: Cat. nr. 156 (243) is 7% groter dan cat. nr. 3670 (244). Opvallend is het verschillend verloop
van de mantelplooien. Serie 244 is het oudste en staat daarom dichter bij het eerste model.
Externe verbanden: Het motief van de hoorn (motief 63) komt op identieke wijze voor bij de figuren van
stam 33. Het is zo specifiek dat het een sterk argument vormt voor een gelijke oorsprong van beide 
stammen en voor een gelijke ontwikkeling. Ook het schema van de plooien op de borst is stilistisch sterk
verwant met dat van serie 221 (stam 33), maar er is geen malverwantschap.
Door herwerking van het prototype is de logica van de plooienval verdwenen. Vooraan zijn de plooien 
van het kleed verbonden met de parallelle plooien van de mantel op de onderbenen. Een lichte knik ter
hoogte van de buik geeft mogelijk de bovenste mantelrand weer. Achteraan lopen de plooien die vanaf
de linkerschouder vertrekken, onder die van de rechterschouder door. Het schema van de plooien op de 
borst van serie 244 is stilistisch sterk verwant met dat van serie 221. Vermoedelijk stammen beide series
uit hetzelfde atelier, maar er is geen malverwantschap. Bij serie 244 loopt de mantelrand vanaf de 
linkerschouder omlaag. Dit kenmerk werd vermoedelijk toegevoegd in de loop van het
reproductieproces. Stam 39 kan omwille van deze stilistische en iconografische verwantschap met stam 
33 gedateerd worden in de tweede helft van de tweede eeuw.
Chronologie: Geen enkel van de exemplaren biedt een goede archeologische datering.
Atelier: Er zijn geen ateliervondsten bekend. Cat. nrs. 155 (244), 156 (244) en 3662 (244) kunnen
petrografisch aan Keulen worden toegeschreven.
De technische uitwerking van motief 63 verbindt stammen 33 en 39. De vruchten die bovenaan uit de
hoorn van de exemplaren van serie 222 (stam 33) en serie 244 (stam 39) te voorschijn komen zijn op 
identieke manier uitgesneden. Door dit technisch detail is het mogelijk de series aan eenzelfde atelier toe
te schrijven, misschien zelfs aan dezelfde ambachtsman. Ook stam 33 wordt petrografisch aan Keulen 
toegeschreven.
Pigment: Ook de versieringstechnieken verwijzen ondubbelzinnig naar Keulen. Cat. nr. 3662 (244) 
draagt sporen van donkere beschildering: de mond, het rechteroog, een band boven het voorhoofd en een
omlijning van de rechterzijleuning (motieven 1, 10 en 14).
Iconografie: De versiering van de cornucopia is kenmerkend. Onderaan op de hoorn werd een verticale
visgraat aangebracht. Onder de rand van de vulopening lopen horizontale banden met schuine streepjes 
en bovenaan stellen enkele rijen kleine holtes de vruchten voor (motief 63).

Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-200/220n.C.

Series: 243 en 244.

Stam 40: Fortuna (Servandus).

Series: 246, 247 en 248.
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Evolutie: Cat. nr. 1116 (246) en cat. nr. 3674 (247) behoren tot eenzelfde generatie. Cat. nr. 3676 (248)
is 7 % kleiner dan 3674 (247). De contouren blijven steeds gelijk, maar het hoofd en de hoorn zijn 
gescheiden bij series 248 en 246.
Externe verbanden: De toeschrijving van series 246 en 247 aan Servandus, situeert de ontwikkeling van
de stam in de tweede helft van de tweede eeuw, meer bepaald in de periode tussen 150/160 en 180/210. 
Serie 248 is een kopie van een tijdgenoot van Servandus of uit een latere periode (zie atelier).
Chronologie: Cat. nr. 3676 (246) uit Keulen werd gevonden op het atelier van de Rudolfplatz dat actief
was tussen 60/70 en 200/210 n.C.
Inscriptie: Statuette 3674 (247) uit Nijmegen en 3673 (246) uit Keulen werden op de rugleuning van de 
zetel in gravure gesigneerd door de Keulse coroplast Servandus, gedateerd tussen 155/160 en 180/210 
n.C. Een terminus post quem rond 155/160 n.C. kan bijgevolg gelden voor alle series van de stam.
Atelier: Cat. nr. 3675 (247) uit de omgeving van Frankfurt wordt door chemische analyse aan Keulen 
toegeschreven. Statuette nr. 3673 (246) is afkomstig van het atelier Köln am Rudolfplatz. De signaturen
van de Keulse coroplast Servandus op exemplaren van series 246 en 247 bevestigen de Keulse herkomst:
3674 (247) en 3673 (246). Tenslotte wordt ook de productie van cat. nr. 1116 (246) petrografisch in 
Keulen gesitueerd. De herkomst van serie 248 werd tot nog toe niet onderzocht. De indeling van de 
rugleuning van de zetel doet vermoeden dat het atelier niet hetzelfde is (zie iconografie).
Iconografie: Cat. nr. 3674 (247) leunt het dichtst aan bij het eerste model, waarbij het hoofd en de hoorn
tegen elkaar aansluiten. Zowel het origineel als het herwerkte cat. nr. 3673 (246), waarbij de hoorn
loskomt van het hoofd, zijn van de hand van Servandus.
Serie 248 werd achteraan op de rugleuning voorzien van een gegraveerd hoekig veld met kruisvormige
lijnen (motieven 54 en 55). Deze motieven werden vaak toegepast in de ateliers van het Moezelgebied in
de latere tweede eeuw en in de derde eeuw. Dit kan erop wijzen dat het beeldje in een ander atelier 
vervaardigd werd, mogelijk op een later tijdstip.

155/160-200/210n.C.

Stam 41: Fortuna (Alfius).

Evolutie: Cat. nr. 3683 (257) is 35 % kleiner dan cat. nr. 3691 (260). Het grootste deel van de interne
verhoudingen bleef bewaard, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Zo is er een goede 
overeenkomst tussen de kleedplooien, de positie van armen en benen, de bovenzijde van het voetbankje 
en de verhoudingen van de zetel. Toch werden ook ingrijpende wijzigingen aangebracht. Achteraan is de
vorm van de zetelpoten veranderd en vooraan werd een opschriftplaatje toegevoegd aan het voetbankje.
Het onderste deel van het voetstuk werd eveneens toegevoegd. De amor aan de rechterzijde werd 
veranderd in een roer.
Externe verbanden: Statuette nr. 3683 (257) werd gesigneerd door de Keulse coroplast Alfius. De
einddatum van het atelier am Rudolfplatz rond 200/210 daarom de bovengrens voor de datering van de 
stam.
Chronologie: 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 andere 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. Door het grote verkleiningspercentage van cat. nr. 3683 (257), moet 
dit exemplaar zeker na 180 n.C. gedateerd te worden.
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. Voor de datering van Alfius heeft dit belangrijke consequenties. Vermits het
gesigneerde beeldje in de stamevolutie heel wat jonger is dan cat. nr. 3685 (260) dat na 180 n.C. wordt
gedateerd, ligt ook de productieperiode van Alfius na 180 n.C.
Atelier: Voor de herkomst van serie 260 zijn geen gegevens beschikbaar. Serie 257 daarentegen werd in
Keulen vervaardigd: statuette 3683 (257) werd gesigneerd door de Keulse coroplast Alfius.
Iconografie: De haren werden in vlechtbanen recht omhooggebonden naar een openwaaiende dot boven

Datering uit context en stamevolutie: 150/180-200/210n.C.

Series: 257 en 260.
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op het hoofd (motief 25). Dit kapsel is ook te vinden bij nr. 3686 (259), een iconografisch verwante
Fortuna van Servandus.

Stam 42: Minerva.

Evolutie: Cat. nr. 3702 (266) is 9 % kleiner dan nr. 3699 (265). Nrs. 3704 (266) en 3700 (265) behoren
tot eenzelfde generatie.
Chronologie: Het oudste exemplaar 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 
(265) uit Karden wordt door munten gedateerd in de periode 14/37 n.C. of later. (context 534). Uit de 
evolutie van serie 265 blijkt dat de bijzetting uit Karden na 75 n.C. gedateerd moet worden. Het
exemplaar uit Frankfurt-Heddernheim is vermoedelijk één van de vroegste vondsten op de site. Cat. nr. 
3705 (266) uit Mainz wordt 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 stam te situeren tussen 
75 en 110 n.C., waarbij de overgang van serie 265 naar serie 266 rond 90 n.C. kan gesitueerd worden.
Atelier: Er zijn geen ateliervondsten bekend. Exemplaren buiten atelierverband werden gevonden in
Karden, Frankfurt-Heddernheim en in Trier. De verwantschap met serie 293 van stam 45 doet 
vermoeden dat serie 266 in Keulen vervaardigd werd.
Iconografie: In de overgang van serie 265 naar serie 266 werd een nieuw iconografisch element 
toegevoegd. Op de borst van serie 266 werd een gorgonenhoofd gegraveerd binnen een kader van kleine
cirkels, die mogelijk slangen voorstellen (motief 62). Dit motief en de technische uitwerking ervan, 
verbindt serie 266 met serie 293 van stam 45 (zie stam 45: productietechniek). Het ontstaan van het
motief kan gedateerd worden op het einde van de eerste eeuw, rond 90 n.C. (zie chronologie: overgang
van serie 265 naar 266).
Productietechniek: Zowel serie 265 als 266 werden vervaardigd uit twee gipsen maldelen met een 
geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.

Datering uit context en stamevolutie: 75-110n.C.

Series: 265 en 266.

Stam 43: Minerva.

Evolutie: Cat. nr. 3712 (268), is proportioneel 7 % kleiner dan cat. nr. 204 (267). De verhouding tussen 
hoogte en breedte bleven behouden. Het is rechtstreeks ontstaan uit serie 267, maar het hoofd werd 
gewijzigd. Er is geen malverband met cat. nr. 3717 (269). Dit is een nabootsing met andere proporties.
De afmetingen zijn groter dan die van cat. nr. 204 (267).
Chronologie: Alleen voor serie 267 zijn dateringen voorhanden. Cat. nr. 3710 (267) is afkomstig uit de 
depotvondst van Bingen die tot stand kwam tussen 140 en 150 n.C. en voornamelijk voorwerpen uit het
tweede kwart van de tweede eeuw bevatte (context 342). 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).
Samenvattend kan de datering van de stam vastgelegd worden tussen 125 en 175 n.C. Het exemplaar nr.
3710 (267) uit Bingen is één van de jongste exemplaren van serie 267. Het werd vermoedelijk nog 
geproduceerd voor 140 n.C. Het lokale exemplaar 3455 (267) uit Brive-la-Gaillarde dateert uit het derde
kwart van de tweede eeuw. Vermoedelijk is dit ook het geval voor de lokale exemplaren van serie 267 
uit Rennes en het exemplaar van serie 268.
Atelier: Alleen voor serie 267 is informatie voorhanden. Exemplaren werden gevonden in niet minder 
dan drie verschillende ateliers. Statuetten 3713 (267) tot 3716 (267), 5051 (267), 5057 (267) tot 5060 
(267) en 5064 (267) werden gevonden in Rennes rue Saint-Louis. Cat. nr. 5024 (267) werd gevonden in
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Cat. nr. 3455 (267) werd gevonden in Brive-la-Gaillarde rue 
Marie-Rose Guillot.
Petrografisch vertaalt zich dat in drie duidelijk afgescheiden groepen. Cat. nrs. 5064 en 5051 en 5057 

Datering uit context en stamevolutie: 125-175n.C. Algemene datering: 125-175n.C.

Series: 267 en 268.
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vormen een coherente petrografische groep die toegeschreven wordt aan Rennes. Cat. nr. 3455 behoort
petrografisch tot de pasta toegeschreven aan het atelier Brive rue Marie-Rose Guillot. Cat. nrs. 203, 204,
205 en 206 vormen een derde petrografische groep die toegeschreven wordt aan Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Iconografie: De hoge helmpluim en de wijde helm van serie 267 is vervangen door een nauwpassend
model zonder pluim bij serie 268.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd met behulp van twee kleien maldelen met 
geïntegreerd balkvormig voetstuk met geprofileerde onderrrand en twee omlopend horizontale groeven.
De helmkam van serie 267 werd steeds apart vervaardigd en opgezet met behulp van barbotine. Deze 
kenmerken zijn dus niet typisch voor één atelier. Wel is de onderrand van het voetstuk bij de oudste
exemplaren sterker in reliëf geprofileerd en werden de vingers van de linkerhand op het schild zeer lang
gegraveerd. Dit laatste kenmerk geldt ook voor het exemplaar van serie 268.

Stam 44: Minerva (M).

Evolutie: Cat. nr. 4941 (289) is 5 % kleiner dan cat. nr. 1171 (282). De plooienval vooraan en achteraan
en de contouren stemmen overeen. Voor andere series 283, 284, 285 en 288 blijft de overeenkomst
beperkt tot de algemene opbouw en de contouren. De detaillering van de plooienval vertoont geen 
gelijkenis meer. Alle exemplaren zijn kleiner dan die van series 282 en 289. De verkleining tegenover 
cat. nr. 1171 (282) bedraagt 13 % voor cat. nr. 4938 (284) en 6 % voor cat. nr. 1104 (283). Tegenover
cat. nr. 3746 (282) bedraagt de verkleining van cat. nrs. 3744 (285), 4940 (288) en 4315 (283)
respectievelijk 11, 15 en 20 %.
Externe verbanden: De jongere serie 285 werd vervaardigd door de coroplast die signeert met het initiaal
M. Deze coroplast kan dankzij de Venus series 99 en 100 gedateerd worden tussen 170/180 en 210/275.
De oudere series 282, 283 en 289 zijn daarom ten vroegste in de jaren 60 van de tweede eeuw te dateren.
Chronologie: Cat. nr. 1171 (282) uit Tongeren werd gevonden in een sector van het zuidwestelijk
grafveld die gebruikt werd tussen 50 en 200 n.C. Cat. nr. 1104 (283) uit Clavier Vervooz werd gevonden
in een nivelleringslaag met voorwerpen uit de tweede helft van de tweede eeuw.
Inscriptie: Statuette 3744 (285) werd op de voorzijde van de basis in reliëf gesigneerd door de coroplast
met het initiaal M, gedateerd in de periode tussen 165(Hofstade)/170 en 210/275 n.C. Vermits het
exemplaar zich over de helft van de stamevolutie bevindt, maar nog niet in de eindfase, maakt dit het
voortleven van de stam in het begin van de derde eeuw erg waarschijnlijk. De aanvang kan vermoedelijk
rond het midden van de tweede eeuw worden gesitueerd.
Atelier: Cat. nr. 1171 (282) wordt petrografisch toegeschreven aan Keulen. De oorsprong van de stam 
kan daarom veilig in Keulen worden gesitueerd. Exemplaren van series 283 en 285 werden eveneens
gevonden in Keulen, maar niet in atelierverband. Het jongere exemplaar cat. nr. 4940 (288) met 
afwijkend voetstuk en andere drapering, werd gevonden in Trier Altbachtal. Mogelijk gaat het om een 
lokaal product. Cat. nr. 3744 (285) werd gesigneerd door de coroplast met het initiaal M die werkzaam
was in Keulen of Trier.
Iconografie: Alle series dragen een gorgonenhoofd op de borst. Series 283, 284 en de jongste serie 283 
zijn voorzien van een maliënkolder onder de mantel. Cat. nr. 3744 (285) heeft een driepuntige helm,
waar de jongere exemplaren 4315 (283) en 4940 (288) een eenvoudige helm met één helmkam dragen. 
Cat. nr. 4941 (289) draagt een armband rond de rechterpols (motief 60).
Het voetstuk is steeds blokvormig, behalve bij de jongere serie 288 die een ingesnoerd cilindrisch
voetstuk heeft met een horizontale groef in de boven- en onderrand (motief 66). Een gelijkaardige
evolutie van het voetstuk werd zichtbaar in de evolutie van de Venusfiguren van stam 15. Het is een
sterke aanwijzing voor een verdere ontwikkeling in een ander atelier. Ook de houding wijzigt bij de 
figuren van serie 288. Het linkerbeen van cat. nr. 4940 (288) wordt speelbeen, waarbij de mantelplooien
zich rond de knie buigen (motief 53). De figuren zijn bovendien voorzien van een helm met vizier
(motief 40).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Voor series 282 en 283 kon
worden vastgesteld dat het om gipsen maldelen gaat. Exemplaren van series 282 en 284 hebben een 
breed gladgestreken naad. Het voetstuk is steeds in de mal geïntegreerd en kubusvormig, met 
uitzondering van het voetstuk van serie 288 dat ingesnoerd cilindervormig is. Vermoedelijk werd deze
serie vervaardigd in een ander atelier.

Datering uit context en stamevolutie: 150-200n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 150-220n.C.

Series: 282, 289, 283, 284, 285, 288 en 289.

Stam 45: Minerva.
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Evolutie: Cat. nr. 3755 (292) is 7 % kleiner dan cat. nr. 3762 (293).
Externe verbanden: Een verdere verfijning is mogelijk door het typische gorgoneion (motief 62) en de 
technische uitvoering ervan bij de jongere exemplaren van serie 293 (zie productietechniek). De 
gelijkenis met exemplaren van serie 266 (stam 42) is zo groot dat hierin het werk van eenzelfde atelier 
kan herkend worden. Serie 293 kan aanzien worden als de zittende versie van serie 266, die uiteindelijk
de staande versie heeft vervangen. De jongere exemplaren van serie 293 kunnen daardoor gedateerd
worden tussen 100 en 125 n.C., waar de oudere vermoedelijk nog op het einde van de eerste eeuw
werden vervaardigd.
Chronologie: 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). Dit beeldje is van
dezelfde generatie als nrs. 196 (293) en 198 (293) uit Tongeren. 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. 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. 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 (292) 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).
De datering van de stam ligt globaal in de periode tussen 90/100 en 150 n.C.
Atelier: Statuette 3758 (293) werd gevonden in het atelier am Rudolfplatz te Keulen. Cat. nr. 194 (293),
198 (293) en 199 (293) werden petrografisch toegeschreven aan Keulen. Alle exemplaren van serie 292 
zijn vervaardigd in witbakkende pasta, met uitzondering van nr. 200 (293), één van de oudste
exemplaren. Een Keulse productie van de jongere producten van de stam is bewezen door vondsten in 
het atelier en door petrografisch onderzoek, maar het is mogelijk dat de oorsprong van de serie in een
ander atelier gezocht moet worden. Een Triers atelier behoort daarbij tot de mogelijkheden. 
Roodbakkende pasta werd immers frequent gebruikt in Trier.
Pigment: Voor serie 292 kan het beschilderingspatroon op een Keulse productie wijzen: cat. nr. 4944 
(292) draagt een donker ruitenpatroon op de voorzijde en de zijkanten van de basis (versieringstechniek
6). Hetzelfde motief werd eveneens aangebracht bij nr. 3761 (293) op de voorzijde van de sokkel.
Iconografie: De exemplaren van serie 293 zijn voorzien van een gorgonenhoofd op de borst met een 
omkadering van kleine cirkels (motief 62). Het ontstaan van het gorgonenhoofd met het typische
raamwerk van cirkels wordt gedateerd rond 90 n.C. De exemplaren van serie 292 hebben geen 
gorgoneion en de plooien over de borst verlopen kruisvormig (motief 49). Volgens de stamevolutie is het
ontstaan van deze serie mogelijk later te situeren dan dat van serie 293.
Productietechniek: Zowel serie 292 als serie 293 werden vervaardigd met twee gipsen maldelen. Naden
werden breed gladgestreken. Bij het maken van een nieuwe mal, werden de details opnieuw gegraveerd.
Dit gebeurde niet rechtstreeks in de mal, maar op het model. Dit model was dan een vervaagde afdruk
van de oude mal. Deze werkwijze kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van typische malknobbeltjes
in de vers gegraveerde plooien van cat. nr. 194 (293).
Serie 293 vormt een coherent geheel. Toch legt de beeldvergelijking een grote diversiteit bloot. Cat. nrs.
3759 (293) en 3762 (293) hebben dezelfde afmetingen, maar zijn niet identiek. De positie en de
omraming van het gorgoneion door kleine cirkels zijn niet identiek. Cat. nr. 200 (293) is even hoog, maar
iets smaller. Het gorgoneion heeft ook bij dit exemplaar andere verhoudingen. De rugzijde van nr. 3659 
(293) staat 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. In totaal verschilt de uitwerking
van het Medusahoofd van serie 293 minstens 5 keer. Het werd telkens opnieuw in dezelfde stijl
aangebracht op eenzelfde basisfiguur of op de mal die werd afgevormd van deze figuur. Dit toont de 
intensiteit aan waarmee het detail telkens weer wordt hernieuwd en opgefrist, zonder dat aan de essentie
van het beeld wordt geraakt.

Datering uit context en stamevolutie: 90/100-150n.C.

Series: 292 en 293.

Stam 46: Fortuna en Minerva.

Datering uit context en stamevolutie: 90-260n.C.

Series: 249 en 298.
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Evolutie: Minerva 3775 (298) is het grootste exemplaar van de stam. Minerva cat. nr. 3773 (298) is 20 %
kleiner dan nr. 3775 (298) en 5 % kleiner dan Fortuna 165 (249).
Chronologie: Cat. nr. 3775 (298) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de bezettingsperiode van
de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend. Cat.
nrs. 3773 (298) en 3774 (298) werden gevonden te Frankfurt-Heddernheim, maar niet in atelierverband.
Alle exemplaren zijn vervaardigd in een witbakkende pasta.
Iconografie: Het kleed valt in soepele gebogen plooien op de schoot. Een dikke lap stof hangt in 
verticale plooien tussen de onderbenen omlaag. De haarlokken vallen vooraan links en rechts op de
schouders omlaag. De helm van Minerva serie 298 heeft een vizier (motief 40).
Productietechniek: Alle exemplaren zijn vervaardigd met twee maldelen. De naden werden breed
gladgestreken en de zijleuningen van de zetel ingesneden aan de bovenrand. Het lichaam van cat. nr. 
3773 (298) is 20 % kleiner dan cat. nr. 3775 (298) en 10 % kleiner dan cat. nr. 222 (298). Ter 
compensatie werd het voetstuk verhoogd. Het hoofd werd aangepast naargelang het beoogde thema, 
Fortuna of Minerva. In zijzicht is de werkwijze van de coroplast goed waarneembaar. De lange lokken
en het gelaat zijn gemeenschappelijk. Alleen het achterhoofd werd aangepast met helm of haarrol. Bij de
Minerva serie 298 werden de plooien op de borst aangepast aan de aanwezigheid van het gorgonenhoofd.

Stam 47: Minerva.

Evolutie: Cat. nr. 3778 (301) is 16 % kleiner dan cat. nr. 3776 (300).
Chronologie: 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).
Atelier: Cat. nr. 3776 (300) uit Frankfurt-Heddernheim is uitgevoerd in een oranje pasta met witte 
engobe (pigment 7). Op basis van deze techniek kan de productie in Trier worden gesitueerd. In de
plooien van de mantel bevinden zich bruine verfsporen. Cat. nr. 3778 (301) is uitgevoerd in witbakkende
pasta en heeft rode kleursporen op het oppervlak.
Iconografie: De helm is zowel bij de exemplaren van serie 300 als 301 voorzien van een vizier (motief
40). Cat. nr. 3778 (301) heeft een zetel met op de rugleuning een boogvormig gegraveerd veld met een 
liggend kruis (motieven 80 en 82). Deze typische gravering kan gedateerd worden in de periode tussen 
155/170 en 275 n.C.
Productietechniek: Alle figuren zijn vervaardigd uit twee maldelen. De naden werden breed
bijgestreken.

Datering uit context en stamevolutie: 75/79-260n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
155/170-260n.C.

Series: 300 en 301.

Stam 48: vrouw met kind en vrouw met vruchten.

Evolutie: Cat. nr. 3785 (307) is het grootste exemplaar van de stam. Nrs. 257 (937) en 3787 (311) zijn 
respectievelijk 10 en 15 % kleiner. Nr. 3784 (310) is 27 % kleiner dan nr. 3785 (307). Ondanks de
aanzienlijke verkleining blijven houding en proporties behouden. Cat. nr. 3786 (309) is 29 % kleiner dan
nr. 3785 (307). De verticale verhoudingen, de plooien en de positie van het kind stemmen overeen zodat
de malverwantschap vaststaat. De schuine opname van de foto van nr. 3786 (309) laat echter geen 
precieze vergelijking toe in de breedte. De plooien zijn door het grote generatieverschil afgevlakt en 
vereenvoudigd. Het boogvormige pakket plooien onder de linkerknie is breder. Cat. nr. 5038 (312) heeft
vrijwel dezelfde afmetingen als nr. 3784 (310), maar het voetstuk verschilt. Cat. nr. 3788 (312) is 5 % 
kleiner. Cat. nr. 258 (313) is eveneens 5 % kleiner dan nr. 3784 (310). Contouren en algemene proporties
van de voorzijde stemmen overeen, maar de plooien zijn zeer vaag geworden. De onderkant van de 
afhangende manteltip aan de linkerzijde is korter. De keerzijde vertoont dezelfde algemene opbouw van
de hoofdplooien, maar een schematisering van de kortere vlakvullende plooien. Cat. nr. 3783 (308) is 9
% kleiner dan nr. 3784 (310). Cat. nr. 4004 (418) is 4 % kleiner dan cat. nr. 3788 (312). Het 
onderlichaam heeft gelijke verhoudingen, maar het bovenlichaam van nr. 4004 (418) is schuin gedrukt
en gedeeltelijk herwerkt. Ook het hoofd is veranderd. Cat. nr. 4004 (418) is eveneens 4 % kleiner dan nr.
4006 (419).
Fortuna nr. 186 (219) van stam 31 is 10 % kleiner dan cat. nr. 3784 (310) van stam 48. De algemene 
opbouw van de drapering is dezelfde aan voor en keerzijde, en de houding met het linkerspeelbeen is 
gelijk. Het detail van de plooien is echter sterk herwerkt. Malverwantschap is voor de hand liggend, maar

Datering uit context en stamevolutie: 140/150-200/220n.C.

Series: 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 418, 419 en 937.
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meer tussenschakels moeten hierover zekerheid brengen in de toekomst.
Chronologie: Cat. nr. 3787 (311) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 n.C. volgens de
productieperiode van terracotta’s in het atelier van Le vieux Fresnes en de concrete vondstcontext
(context 501). Vermits het beeldje uit Gueugnon niet het jongste exemplaar is, kan de productie reeds
voor het midden van de tweede eeuw aanvangen. De volledige Oost-Gallische productielijn is in de 
stamevolutie duidelijk jonger dan het exemplaar van Gueugnon en situeert zich daarom na het midden 
van de tweede eeuw. Cat. nr. 3783 (308) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode van het
atelier am Rudolfplatz voor 200/210 n.C. (context 548). Jongere ontwikkelingen als series 418 en 419 
situeren zich daarom ten laatste in het begin van de derde eeuw.
Atelier: De Oost-Gallische exemplaren zijn sterk vertegenwoordigd. Volgens de stamevolutie zijn zij 
afgeleid van een vermoedelijk Centraal-Gallisch exemplaar 3785 (307), bewaard in het museum 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Statuette 3787 (311) werd gevonden in het atelier van Gueugnon Le 
vieux Fresnes. Het staat mee vooraan in de stamevolutie. Cat. nr. 257 (937)werd vermoedelijk 
vervaardigd met behulp van een gipsmal en zou daarom tot de vroegste Oost-Gallische exemplaren 
kunnen behoren. Nrs. 3784 (310) uit het atelier am Rudolfplatz in Keulen en 3786 (309) uit het atelier 
van Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir behoren vrijwel tot eenzelfde generatie. Mogelijk hebben beide
ateliers gelijktijdig het type van de staande vrouw met kind geproduceerd. Alle kleinere exemplaren van
de stam zijn van Oost-Gallische herkomst. Cat. nr. 258 (313) werd door petrografische analyse 
toegeschreven aan Keulen. Dit exemplaar werd bovendien beschilderd met armbanden volgens een 
versieringstechniek die gebruikt werd in Keulen (versieringstechniek 3). Cat. nr. 4006 (419) kan
mogelijk de Keulse chemische groep worden toegeschreven, maar met een iets hoger gehalte aan TiO2
en Al2O3.
Iconografie: De stam verenigt voorstellingen van staande vrouwen met een kind met die van staande 
vrouwen met vruchten. Alle exemplaren van de stam hebben dezelfde houding met het linkerbeen als
steunbeen. De gebogen mantelplooien buigen rond de knie van het linkerspeelbeen (motief 53). Op de 
borst zijn de kruisende banden kenmerkend (motief 48). Bij nr. 3787 (311) uit Gueugnon is duidelijk een
centrale sierknop zichtbaar midden op de kruising van de banden. Het voetstuk varieert van een 
afgeknotte piramide met geprofileerde onderrand bij serie 309 (motief 68) tot een balkvormig voetstuk 
met geprofileerde onder- en bovenrand bij serie 310 (motief 69) en een ingesnoerd cilindrisch voetstuk 
bij series 312 en 418.
Bij de oudste exemplaren ligt het kind met het rechterbeen horizontaal, terwijl het linkerbeen in een hoek
van 90° geplooid is en de linkerarm op de buik geplooid ligt. Het kind van de jongere Oost-Gallische 
exemplaren ligt met de benen schuin omhoog, terwijl de linker arm licht gebogen onder het lichaam ligt.
De voorstellingen met vruchten komen pas tot ontwikkeling aan het einde van de stamevolutie in de
Oost-Gallische productielijn. Zij zijn duidelijk jonger dan de voorstellingen met een kind in de armen. 
Uit de voorstellingen met kind, ontwikkelen zich vermoedelijk tevens een groep Fortuna's van stam 31 
(zie evolutie). Deze ontwikkeling gebeurt gelijktijdig met het ontstaan van de voorstellingen met 
vruchten.
Productietechniek: Alle figuren zijn vervaardigd uit twee maldelen. Bij serie 309 werd het voetstuk in
een aparte mal vervaardigd. Series 310, 312 en 418 hebben een voetstuk dat in de mal geïntegreerd werd.
Exemplaren van series 308, 310, 313, 418, 419 en 937 vertonen malknobbeltjes.

Stam 49: vrouw met kind.

Evolutie: De contouren van de keerzijde én het zijprofiel van cat. nr. 433 (315) zijn 6 % kleiner dan die
van cat. nr. 256 (314), maar de plooien zijn herwerkt en het voetstuk gewijzigd. De contouren van de
voorzijde van cat. nr. 3580 (315) komen exact overeen met die van nr. 256 (314) en zijn 11 % kleiner.
De plooien, het kind en het voetstuk zijn herwerkt. Het behoud van de unieke contouren van zowel de
voorzijde als de zijkant vormen een voldoende argument voor de malverwantschap van series 315 en 
314.
Chronologie: 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).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Een Keulse herkomst is voor cat. nr. 433 
(315) vanuit petrografisch standpunt uitgesloten.
Iconografie: Het voetstuk van de oudere serie 314 is een effen balkvormig voetstuk. De exemplaren van
de jongere serie 315 hebben een kubusvormig voetstuk met geprofileerde bovenrand.
Productietechniek: Zowel de exemplaren van serie 314 als die van serie 315 vertonen malknobbeltjes op
het oppervlak. Zij werden vervaardigd uit twee maldelen met geïntegreerd vierhoekig voetstuk. De naden

Datering uit context en stamevolutie: 50-275n.C.

Series: 314 en 315.
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van nr. 256 (314) werden breed gladgestreken en bijgesneden.

Stam 50: vrouw met kind (Vindex).

Evolutie: Cat. nr. 3801 (319) is 7 % kleiner dan cat. nr. 3800 (318). Het kapsel van het kind werd 
weggelaten en het gelaat staat frontaal naar de toeschouwer gericht. Cat. nr. 3792 (317), gesigneerd door
Vindex, is 10 % kleiner dan 3800 (318). De contouren, de voornaamste plooien en de houding van de
figuur komen overeen, maar het kind werd herwerkt.
Chronologie: Het oudste exemplaar van de stam, 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). 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). Volgens de stamevolutie moeten series 317 en 319 na het 
midden van de tweede eeuw worden gedateerd.
Inscriptie: Cat. nr. 3792 is op de keerzijde van de basis gesigneerd door Vindex.
Atelier: De stam is volledig Oost-Gallisch en voornamelijk Keuls. Statuette nr. 3800 (318) werd 
gevonden in het Keulse atelier An der Weyerstrasse. Statuette 3799 (317) werd gevonden in het Keulse 
atelier am Rudolfplatz. Statuette 3792 (317) werd gesigneerd door de Keulse coroplast Vindex. Ook de 
versieringstechnieken verwijzen naar Keulen: accentuering van anatomische details als de mond en de
vingers (pigment 2), geschilderde armbanden (pigment 3), diagonale lijnen op het voetstuk en omlijning
van de contouren van het voetstuk (pigmenten 6 en 14).
Iconografie: Alleen het kapsel van serie 317 is bewaard. Vlechtenrijen dalen vanaf een middenscheiding
af boven het voorhoofd en op het achterhoofd ligt een dot (motief 21). Het kapselmotief werd gebuikt 
door Vindex en kan gedateerd worden in de periode tussen 140/150 en 170/180 n.C.
Productietechniek: Alle series zijn vervaardigd uit twee maldelen en vertonen op het oppervlak 
malknobbeltjes. Het voetstuk van nr. 3792 (317) is geïntegreerd in de mal en de naad werd breed 
gladgestreken.

Datering uit context en stamevolutie: 150-180n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
150-170/180n.C.

Series: 317, 318 en 319.

Stam 51: vrouw met kind (Melausus en Fidelis).

Evolutie: Cat. nr. 3938 (364) vertoont dezelfde verhoudingen als 1167 (322), wat betreft de schuine
mantelrand, het gelaat, het kapsel en de positie van de borsten. Ook de grootte komt overeen.
Malverwantschap tussen deze staande en zittende series is daarom niet uitgesloten. Wel is de diadeem 
van 1167 (322) hoger en zijn de schouders smaller.
Externe verbanden: De productieperiode van Melausus en Fidelis is verder bepalend voor de datering die
daarom na 175 n.C. moet worden gesitueerd (zie coroplasten Melausus en Fidelis).
Chronologie: 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). 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). De archeologische datering ligt bijgevolg tussen 90 en 260 n.C.
Inscriptie: Statuette nr. 3558 (364) draagt op de rugleuning van de zetel in gravure de signaturen van
Melausus en Fidelis. Statuette nr. 3929 (364) werd in het midden van de rugleuning in gravure 
gesigneerd door Fidelis. Een terminus post quem in 180 n.C. kan gelden voor de ganse stam.
Atelier: De stam is volledig Oost-Gallisch. Statuetten nrs. 3558 (364) en 3929 (364) werden gesigneerd 
door de Trierse coroplast Fidelis. Cat. nrs. 1167 (322), 3558 (364), 3930 (364) en 3937 (364) zijn 
vervaardigd uit een witbakkende pasta. Cat. nrs. 3932 (364), 3933 (364) en 3935 (364) hebben een rode
kern en witte engobe (versieringstechniek 7). Deze laatste techniek is typisch voor Trierse producten.
Het witbakkend exemplaar cat. nr. 1167 (322) werd petrografisch toegeschreven aan een Trierse pasta,
gebruikt door Melausus en Fidelis. De ganse stam werd daarom vervaardigd in Trier.
Iconografie: Beide series delen een gemeenschappelijk kapselmotief. De haren zijn gescheiden boven 
het voorhoofd en vallen in twee losse lokken langs het gelaat tot op de schouders. Daarboven zit een lage
sikkelvormige diadeem. Achteraan zijn de haren samengebracht in een grote dot, laag in de hals (motief
23).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen en vertonen malknobbeltjes
op het oppervlak. De naden zijn breed gladgestreken. Cat. nr. 322 (1167) heeft een verschoven 

Datering uit context en stamevolutie: 90-250n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 180-250n.C.

Series: 322 en 364.
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binnennaad.
Functie: Het aantal vondsten uit heiligdommen is treffend. Cat. nr. 322 (1167) uit Bras is vermoedelijk 
afkomstig uit een kapel bij een woonkern. Van serie 364 werd een groot aantal beeldjes gevonden in de 
heiligdommen van Dhronecken en Hochscheid.

Stam 52: vrouw met kind.

Evolutie: Cat. nr. 237 (323) is het grootste exemplaar. Het heeft dezelfde afmetingen als de mal 3806 
(323). Cat. nrs. 3807 (323) en 3822 (327) zijn 7 % kleiner dan de mal 3806 (323). Cat. nr. 2832 (331) 
heeft dezelfde afmetingen als nr. 3807 (323), maar de linkerschouder is hoger, het onversierd voetstuk is
iets lager en het hoofd is gewijzigd. Cat. nr. 3820 (328) is 2 % kleiner dan nr. 3822 (327). De keerzijde 
van cat. nr. 3815 (326) is 3 % kleiner dan die van nr. 3807 (323). Cat. nr. 3816 (325) is opnieuw 3 %
kleiner dan nr. 3815 (326). Het kindermotief van cat. nr. 3824 (329) is vermoedelijk malverwant met dat
van 3806 (323) maar het is 28 % kleiner. De benen werden proportioneel licht verlengd en de schouders
werden zichtbaar sterk verhoogd. De onderste plooien op de schouders zijn nog origineel. Daarboven 
werden parallelle plooien bijgemaakt.
Externe verbanden: Toulon-sur-Allier is een belangrijk productiecentrum voor stammen 52, 53 en 54. In
zijn ontwikkeling is stam 52 te situeren voor stammen 53 en 54. De stijlbreuk en haarmode zijn zo 
verschillend dat het ondenkbaar is dat exemplaren van stam 52 gelijktijdig met figuren van stammen 53 
en 54 in hetzelfde atelier vervaardigd zouden zijn. De uiterste productiedatum moet daarom voor de 
aanvang van stam 53 vastgelegd worden rond 150/165 n.C.
Chronologie: 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). 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). Het exemplaar 
situeert zich vooraan in de stamevolutie. 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). 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). Fragment cat. nr. 1130 uit Velzeke dat eveneens tot
stam 52 behoort, maar niet met zekerheid bij één van de series kan worden ondergebracht, werd 
gevonden in de bovenste opvulling van een kuil, gedateerd op het einde van de tweede en eerste helft van
de derde eeuw (context 28). Op basis van series 323, 327 en 326 kan de ontwikkeling van de stam 
gesitueerd worden in de tweede eeuw, vermoedelijk pas vanaf de Hadriaanse periode. Het einde van de 
productie kan op basis van series 326 en 327 gesitueerd worden voor 170/180 n.C.
Atelier: De volledige stam ontwikkelt zich in Centraal-Gallië, met Toulon-sur-Allier als belangrijk 
productiecentrum voor drie series. Maldeel nr. 3806 (323) die mee aan de aanvang van de productie 
staat, werd gevonden in het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary. Cat. nrs. 237 (323), 248 (323) en
250 (323) worden op basis van petrografishe analyse eveneens toegeschreven aan dit atelier. Statuetten 
nrs. 3815 (326) en 3816 (325) werden gevonden in het atelier Toulon-sur-Allier Champ Lary of La 
Forêt. Tenslotte wordt cat. nr. 246 (326) op basis van petrografische analyse toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Iconografie: Series 323, 326, 327, 328 en 325 hebben een twee-lobbig kapsel met middenscheiding en
een kleine dot net boven de hals (motief 27). De lobben zijn bedekt met een spiraalmotief. Alleen serie 
331 wijkt af. Hier loopt een platte brede haarband bedekt met cirkeltjes rondom het hoofd. Dit kapsel 
komt verder niet meer voor. Steeds komen twee kindjes voor, die met de armpjes naar de borst grijpen. 
Op de benen van de godin lopen de plooien strak parallel en verticaal. Kapselmotief 27 is geïnspireerd 
op de Flavisch-Trajaanse haarmode en komt in terracotta voor van 100/117 tot 170/180 n.C.
Productietechniek: Alle exemplaren zijn vervaardigd uit twee maldelen. Een kleimal werd 
teruggevonden voor serie 323. Bij series 323, 326, 327 en 325 werd het voetstuk afgesloten met een 
apart gevormde afdekplaat. Daarom moest ook een luchtgat worden voorzien.
Functie: Afgezien van de fragmenten uit productiecentra, valt het hoge aantal exemplaren op uit
grafvelden en heiligdommen.

Datering uit context en stamevolutie: 100/117-170/180n.C.

Series: 323, 325, 326, 327, 328, 329 en 331.

Stam 53: vrouw met kind.

Series: 334, 335, 336 en 340.
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Evolutie: Cat. nr. 230 (334) is het grootste exemplaar. De onderzijde van cat. nr. 3862 (340) is 7 % 
kleiner dan die van nr. 230 (334). De plooien op de benen zijn identiek, maar de zetel is iets smaller en
de bovenste helft van de figuur werd verhoogd. De kinderen zijn rechter georiënteerd en de boogjes
erboven bevinden zich hoger. De schouders zijn hoger en smaller. De onderzijde van cat. nr. 3861 (335) 
is proportioneel 13 % kleiner dan die van nr. 230 (334) met behoud van de plooienval op de benen, maar
het voetstuk en de schouders werden verhoogd en de breedte ter hoogte van de rechterarm is 
toegenomen. Cat. nr. 3847 (336) is 18 % kleiner dan nr. 230 (334). De proportionele verkleining geldt 
ook voor het bovenlichaam met de typisch ronde boogjes boven de kinderen, de korte armen van de
vrouw en de positie van de boogjes boven de voeten. De plooien op de benen zijn gewijzigd en de
schouders zijn iets breder.
Chronologie: De oudste serie van de stam is goed gedateerd. 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).
Samenvattend kan gesteld dat de aanvang van de stam te situeren is tussen 150 n.C. en 165 n.C. Voor de
eindfase is de datering van serie 336 van belang. 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). De terminus ante quem van 170 n.C. ligt erg dicht bij de goed gedateerde
aanvangsperiode van de stam. Het is daarom mogelijk dat de eerste bezettingsfase van Hofstade nog 
verlaat moet worden.
Atelier: De stam ontwikkelt zich in Centraal-Gallië. De aanvang van de productie is te vinden in
Toulon-sur-Allier. Statuette nr. 3857 (334) uit Toulon-sur-Allier is afkomstig van het atelier La Forêt. 
Ook de verdere evolutie grijpt vermoedelijk plaats in dit atelier. Statuette nr. 3861 (335) werd gevonden 
in Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt. De eindfase is gesitueerd in Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Statuette nr. 3854 (336) werd gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Cat. nr. 231 (336) wordt
op basis van petrografische analyse toegeschreven aan Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure.
Iconografie: De stam toont een mooie sequentie van kapsels. De oudste serie 334 is voorzien van een 
kapsel met horizontaal lint en dot boven het voorhoofd en een vlechtband op het achterhoofd (motief 16).
Het is een nauwkeurige weergave van het kapsel van Faustina de Oudere. Het kapsel ontstond ten
vroegste in 138 n.C., maar komt in terracotta voor in de periode tussen 150/165 en 180/200 n.C. De
jongere serie 335 heeft een kapsel met een dot boven het voorhoofd en een vlechtband op het 
achterhoofd (motief 10). Bij de jongste serie 336 ontdubbelt de dot boven het voorhoofd tot twee 
knoppen, mogelijk een kapselontwerp van Pistillus (motief 8). Dit is een argument om de datering van de
stam te laten doorlopen tot na 180 n.C. Eenzelfde tendens tot ontdubbeling of verbreding van de dot is 
zichtbaar bij stam 55.
Productietechniek: Alle exemplaren zijn vervaardigd uit twee maldelen. Exemplaren van series 334, 335
en 336 werden onderaan gesloten met een apart gevormde afdekplaat. Een luchtgat werd voorzien. Het
luchtgat bevindt zich niet steeds op dezelfde plaats.
De hoge hals van de exemplaren van serie 334 heeft een conisch verloop. De verbinding van de hals met
lichaam en hoofd is niet vloeiend bij cat. nr. 230 (334). 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 (334) staat rechts op de hals. Het gaat dus om kenmerken van de mal. 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.
Volgens H. Vertet zou het verkleind hoofd van een buste geplaatst zijn op de massieve hals van nr. 3857
(334) (Vertet 1980, 205-222). Deze werkwijze is echter geenszins rechtstreeks van toepassing op dit
individueel beeldje.
Functie: Exemplaren van de series zijn gespreid over tempelsites, woonsites en graven.

Datering uit context en stamevolutie: 150/165-170(Hofstade)/180n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 150/165-180/190n.C.

Stam 54: vrouw met kind (Cossius en Priscus).

Evolutie: Cat. nr. 3844 (338) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 232 (337) is 3 % kleiner dan nr. 3844 
(338). De proporties en contouren zijn gelijk, maar cat. nr. 3844 is breder ter hoogte van de rechterarm 

Datering uit context en stamevolutie: 180-200/250n.C.

Series: 332, 333, 337, 338, 339, 348, 349, 350 en 351.
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en de plooien op het linkerbeen hebben een ander verloop. Cat. nr. 3842 (337) is 12 % kleiner dan nr. 
232 (337). Cat. nr. 3881 (348) heeft dezelfde grootte als 3842 (337). De contouren van voor- en keerzijde
en de positie van de V-hals, het rechterkind en de plooien erboven zijn gelijk, maar de linkerarm, het
kind en de plooien op de benen zijn herwerkt. Cat. nr. 3881 (348) is 15 % kleiner dan nr. 3844 (338). De
contouren van voorzijde zijn gelijk, met inbegrip van die van het hoofd dat sterker is voorovergebogen.
De plooienval en de kinderen zijn herwerkt. Van de keerzijde komen de contouren en de verdikte
zetelranden perfect overeen. Cat. nr. 3881 (348) is 10 % kleiner dan 3888 (349). Contouren en
verhoudingen van voor- en keerzijde zijn gelijk, maar het voetstuk van 3881 (348) is verhoogd. Cat. nr. 
3886 (350) is 18 % kleiner dan nr. 3844 (338). Het hoofd van het linkerkind en de plooien erboven zijn 
behouden, maar de rechterarm en de plooien op het rechterbeen zijn herwerkt. De keerzijde van het
hoofd van nr. 3886 (350) is 13 % kleiner dan dat van nr. 3888 (349). Cat. nr. 3885 (351) is 15 % kleiner
dan nr. 3886 (350). Het hoofd is naar rechts gebogen en de zetel versmalt ter hoogte van de benen. Cat.
nr. 3838 (333) is 7 % kleiner dan 3844 (338). Contouren en algemene proporties zijn gelijk. De voorzijde
van het hoofd van cat. nr. 3838 (333) is identiek en van dezelfde grootte als dat van nr. 3839 (339). De
proporties van het lichaam verschillen fundamenteel. Enkel het hoofd is malverwant. Cat. nr. 3835 (332)
is 9 % kleiner dan nr. 3838 (333). De positie van armen, handen, V-hals, de zetel, de voeten, de onderste
mantelrand en de hoofdjes van de kindjes is gelijk. Het hoofd is verwisseld en de plooien op de benen
zijn herwerkt. De totale verkleining van de stam bedraagt 33 %.
Chronologie: Cat. nrs. 1128 (338) en 232 (337) uit Velzeke werden 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 vondsten van het einde van de tweede eeuw. 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). Cat. nr. 3886 (350) uit
Pförring-Forchheim werd gevonden in een crematiegraf van het einde van de tweede eeuw (context 714).
Voor de jongste serie blijft de datering iets algemener. 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.
De series 338 en 337 die aan de basis van de stam liggen hebben 180 n.C. als terminus post quem. De 
terminus ante quem ligt rond 200 n.C. voor serie 350 en rond 250 n.C. voor serie 351.
Inscriptie: De rugzijde van het maldeel 3853 (338) draagt in gravure de signatuur van Priscus. Maldeel 
3878 (348) draagt op de rugzijde in gravure de naam van Cossius. Maldeel 3877 (348) werd gesigneerd
op de rugzijde met een blad van 6 cm. Uit de stamevolutie blijkt dat de producten van Cossius jonger 
zijn dan die van Priscus.
Atelier: De volledige stam ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Van serie 338 die aan het begin van de
ontwikkeling staat zijn geen ateliervondsten bekend. De verdere evolutie is duidelijk te situeren in 
Toulon-sur-Allier. Maldelen nrs. 3877 (348) en 3878 (348) en statuetten nr. 3880 (348), 3881 (348),
3842 
La Forêt. Verder werden cat. nrs. 235 (337) en 234 (348) toegeschreven aan Toulon-sur-Allier Champ 
Lary.
In de laatste fase van de evolutie wordt de productie overgenomen in Gueugnon. Statuette nr. 3887 (351)
werd gevonden in Gueugnon Le vieux Fresnes.
Iconografie: Bij de meeste series van de stam zijn de haren samengebonden in een dot boven het
voorhoofd en een vlechtband op het achterhoofd (motief 10). De evolutie van stam 53 toonde aan dat dit
kapsel de haarmode van Faustina de Oudere opvolgde (zie stam 53). Zowel de oudste serie 338 als de 
jongste serie 351 dragen ditzelfde kapsel. Enkele varianten komen voor in de loop van de ontwikkeling.
Bij enkele oudere series 337, 333 en 339 ontbreekt de vlechtband (motief 13). De dot is eerder een rol
met twee knopvormige uiteinden bij serie 337 en werd volledig vervangen door een kleine diadeem bij
series 333 en 339.
Iconografisch is een evolutie merkbaar van twee kindjes aan de borst naar één kind aan de rechterzijde
en tenslotte één kind aan de linkerzijde. Vermoedelijk voltrok zich deze evolutie onder invloed van het 
groeiend succes van de producten van Pistillus (zie stam 55). Een algemene tendens is als volgt samen te
vatten: In navolging van de grote nutrices met twee kindjes van stam 52, die ontstonden in de Trajaanse 
tijd, werd een kleinere versie ontworpen, ten vroegste in de laatste regeringsjaren van Antoninus Pius na
150 n.C. (stam 53: serie 334). Dit ontwerp werd opgevolgd door serie 338, geproduceerd door Priscus 
dat nog de oorspronkelijke iconografie met twee kindjes respecteerde. In de loop van de
stamontwikkeling van stam 53 ontstaan nieuwe ontwerpen met één kind, vermoedelijk onder invloed van
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de vernieuwende ontwerpen van Pistillus. Dit iconografisch scenario vormt een sterk argument om de
productielijnen van de nutrices met verticaal vlechtwerk van stam 54 en de ontwerpen van Pistillus met 
horizontaal vlechtwerk van stam 55 chronologisch tenminste gedeeltelijk te laten overlappen. Ook het
gemeenschappelijk kapselmotief 10 wijst in die richting. De oudere series van stam 54, series 338 en 
337, kunnen het werk van Pistillus voorafgaan en chronologisch dichter aansluiten bij serie 334 (stam
53) met het kapsel van Faustina de Oudere.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Van series 338 en 348 
bleven maldelen in kleipasta bewaard. Exemplaren van series 332, 337, 338, 339 en 348 werden 
onderaan gesloten met een apart gevormde afdekplaat. De beeldjes werden voorzien van één of meerdere
luchtgaten. Cat. nr. 3836 (332) heeft een luchtgat onderaan in de linkerzijleuning en achteraan in het 
kapsel. Het aparte luchtgat in het kapsel is uitzonderlijk, maar vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat
de hals vaak massief was.
Serie 350 is geretoucheerd 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 afvorming 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.

Stam 55: vrouw met kind en Fortuna (Pistillus en Postika).

Evolutie: De afdruk van de mal cat. nr. 3889 (352) is het grootste exemplaar van de stam. Cat. nr. 3894 
(353) is 10 % kleiner. De verhouding van de zetelbreedte, de positie van de voeten en van de plooien op
de benen zijn gelijk, maar het bovenlichaam is herwerkt. Het kind bevind zich nog wel in dezelfde 
oriëntatie en op dezelfde positie. Het bovenlichaam en kind van cat. nr. 3894 (353) is duidelijk 
malverwant met dat van het 6 % kleinere exemplaar cat. nr. 3902 (354). Ook het hoofd is gewijzigd. Cat.
nr. 3912 (358) heeft een voorzijde met identieke contouren als cat. nr. 3894 (353). De ronde 
halsuitsnijding en de V-vormige plooien eronder, de plooien op de linkerschouder, de positie en vorm
van de zijleuningen en de positie van de voeten met de mantelboogjes erboven. De rest van de voorzijde
is echter sterk gewijzigd. Ook de keerzijde heeft dezelfde contouren, een gelijke verhouding van de 3 
vlakken van het vlechtwerk en van de inscriptie op de basis. De keerzijde van cat. nr. 3902 (354) is
identiek aan die van cat. 3903 (355), maar 4 % kleiner. Het vlechtwerk is vluchtiger geretoucheerd bij 
cat. 3903 (355), maar de proporties van de drie vlakken zijn gelijk en vooral de inscriptie op de basis is
identiek. De keerzijde van cat. nr. 3902 (354) is tevens 5 % kleiner dan die van 3649 (255). De
verhouding van de indeling van de vlakken en het verloop van het vlechtwerk zijn gelijk. Cat. nr. 3903 
(355) is 3 % kleiner dan cat. nr. 3905 (355), maar heeft iets hogere schouders. Dezelfde schouderhoogte
is te vinden bij cat. nr. 3908 (356) dat 2,5 % kleiner is dan cat. nr. 3903 (355). Het hoofd is gewijzigd en
de plooien op de schouders en op de linkerarm zijn herwerkt. Cat. nr. 3909 (357) heeft dezelfde
verhoudingen en contouren als cat. nr. 3905 (355). De keerzijde van cat. nr. 3871 (344) is 11 % kleiner 
en identiek aan die van 3909 (357). Ook de positie en de vorm van de inscriptie is gelijk. De keerzijde
van cat. nr. 3871 (344) is 4 % kleiner dan die van cat. nr. 226 (342). De keerzijde van cat. nr. 3909 (357)
is 7 % kleiner dan die van het bovendeel van cat. 3893 (936). Dit laatste exemplaar werd sterk verhoogd.
Een vierde pand met vlechtwerk werd in een duidelijk andere stijl aangezet aan de onderzijde. Hierdoor
zijn de benen aan de voorzijde verlengd en werden de plooien herwerkt. Dit verklaart waarom het
exemplaar totaal andere verhoudingen heeft dan cat. nr. 3889 (352), waarmee het sterk verwant is. De
vorm en oriëntatie van de armen en het busselkind zijn gelijk. Het is een mooi voorbeeld van verlenging,
waarbij het jongere exemplaar een aanzienlijk stuk groter wordt dan zijn oudere malverwante 
voorganger.
Chronologie: Cat. nr. 3890 (352) uit Passau werd gevonden in een brandlaag die tot stand kwam in de 
jaren 259/260 n.C. (context 712). Cat. nrs. 3893 (936), 3899 (353), 3900 (353) en 3909 (357) uit 
Gueugnon worden gedateerd tussen 150 en 250 n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het
atelier van Le vieux Fresnes en de concrete vondstcontext (contexten 501, 502 en 504). Cat. nr. 3906 
(355), 3901 (353) en 3911 (358) 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. Cat. nr. 3894 (353) uit Regensburg werd gevonden op het grafveld van 

Datering uit context en stamevolutie: 180-220n.C.

Series: 255, 342, 344, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 en 936.
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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. Cat. nr. 3863 (342) uit Avenches werd gevonden in een 
puinlaag van insula 16, die gedateerd wordt vanaf de late tweede eeuw (context 316).
Het is aannemelijk dat de ganse ontwikkeling zich afspeelt na 180 n.C. Dit valt af te leiden uit de
datering van de oudere series 353 en 355 en de jongere series 358 en 342. Een terminus ante quem rond
220 n.C. wordt geleverd door cat. nr. 3913 (358) uit Toulon-sur-Allier waar terracotta’s geproduceerd
werden tot 200/220 n.C. (context 787) en door cat. nrs. 226 (342) en 227 (342) uit Harelbeke die
gevonden werden in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot ca. 220 n.C.
(context 74).
Inscriptie: Maldeel 3889 (352) draagt op de rugzijde de naamstempel van Pistillus en maldeel 3870 
(344) werd op de rugzijde in gravure gesigneerd door Pistillus. Statuetten 3890 (352), 3891 (352), 3871 
(344), 3872 (344), 3894 (353), 3895 (353), 3896 (353), 3897 (353), 3898 (353), 3902 (354), 3903 (355),
3905 (355), 3907 (356), 3908 (356), 3909 (357), 228 (358) en 3911 (358) tot 3917 (358) werden op de
keerzijde van de basis in gravure gesigneerd door Pistillus. Halverwege de ontwikkeling van de stam
verschijnen twee andere coroplasten die werk van Pistillus geheel of gedeeltelijk overnemen. Statuette 
3892 (352) werd op de keerzijde van de basis in gravure gesigneerd door Marcellus. Het beeldje behoort
tot een serie, waarvan zowel een maldeel als een aantal statuetten de naam van Pistillus dragen. De vorm
werd volledig gekopieerd, maar de naam van de auteur veranderd. Statuette 3649 (255) draagt de naam
Postika. Het is een volledige transformatie van het thema naar een zittende Fortuna, die op de plaats van
de kindjes, twee cornucopiae draagt. Alleen de rugleuning werd duidelijk overgenomen van een serie 
van Pistillus.
Atelier: Maldeel nr. 3889 (352) werd gevonden in Autun Faubourg d’Arroux. De aanvang van de stam is
daarom in Autun, de uitvalsbasis van Pistillus, te situeren. De afmetingen liggen erg kort bij het verwante
exemplaar 3893 (936) uit Gueugnon. De rugleuning van 3893 (936) is rechtstreeks afgevormd van een 
beeldje dat gesigneerd werd door Pistillus. Het werd in het atelier van Gueugnon Le vieux Fresnes 
geproduceerd en aangepast door het verlengen van de onderzijde (zie techniek). In de verdere evolutie
van de stam blijven beide productiecentra belangrijk. Maldeel nr. 3870 (344) werd gevonden in Autun. 
Cat. nrs. 3906 (355) en 3911 (358) uit Alise-Sainte-Reine werden op grond van chemische analyse 
toegeschreven aan Autun. Statuetten nrs. 3909 (357), 3899 (353) en 3900 (353) werden gevonden in het
atelier van Gueugnon Le vieux Fresnes. Eén van de jongste exemplaren van de stam werd gevonden in 
Toulon-sur-Allier: statuette nr. 3913 (358) werd gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary of La 
Forêt. Het werd echter in de literatuur toegeschreven aan Autun op basis van chemische analyse 
(Rouvier-Jeanlin 1986, 71: alleen herkomstinterpretatie, geen analyseresultaten). Als productiecentra van
de stam kunnen daarom enkel Autun en Gueugnon Le vieux Fresnes worden weerhouden.
Iconografie: De stam combineert voorstellingen van nutrices met één of twee kinderen en een 
voorstelling van Fortuna.
Bij series 936, 357, 353 en 344 zijn de haren samengebonden in een enkele dot boven het voorhoofd en 
een vlechtband op het achterhoofd (motief 10). Het kapsel werd toegepast zowel bij het oudste als bij het
jongste exemplaar van de stam, hoewel duidelijk een tendens tot vervaging en verbreding van de dot kan
waargenomen worden. Hetzelfde kapsel komt eveneens voor gedurende de volledige ontwikkeling van 
stam 54. Bij de jongere series 342 en 358 ontdubbelt de dot boven het voorhoofd tot twee knoppen 
(motief 8). Dit is ook het geval bij de jongere serie 336 van stam 53. Mogelijk is dit kapsel een ontwerp
van Pistillus. Series 355, 354 en 356 wijken af van het “standaardkapsel”. Cat. nr. 3908 (356) draagt een
korte kapmantel met een kap die het kapsel grotendeels bedekt. Series 355 en 354 hebben een kapsel met
middenscheiding en korte loshangende lokken achteraan in de hals. Boven op het hoofd ligt een platte
muts die licht verhoogt boven het voorhoofd. De muts en het gesluierd hoofd zijn recentere varianten. De
muts wordt bij transformatie naar Fortuna serie 255 door de coroplast Postika, veranderd tot een echte
kroon.
De relatieve opeenvolging van de exemplaren binnen de stam is nergens zo duidelijk als voor stam 55.
Vijfmaal kunnen twee series met een verschillende voorzijde verbonden worden met elkaar door een 
vrijwel identieke keerzijde die in drie gevallen bovendien een identieke inscriptie draagt (zie evolutie).
De iconografische ontwikkeling is dan ook uitermate interessant omdat daardoor drie iconografisch sterk
verschillende ontwerpen voor de voorzijde met elkaar verbonden worden. Het zijn de mallen voor de
keerzijde die de verbinding vormen tussen deze totaal verschillende voorstellingen. Aan het begin van de
stam staan twee series met één wikkelkind aan de rechterborst (series 352 en 936). Deze voorstelling 
evolueert snel tot een vrijbewegend kind dat op de rechterknie zit. Daarnaast bestaat een ontwerp met 
twee wikkelkinderen (series 342 en 344) dat voortgaat op de oudere tradities van stammen 52 en 53 en 
dat parallel evolueert met de voorstellingen met één kind. Het ontwerp met twee wikkelkindjes is minder
gevarieerd. Het kleiner aantal exemplaren duidt erop dat het ook minder succesvol was.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Van series 352 en 344 
bleven maldelen in kleipasta bewaard. Exemplaren van series 352, 353, 354 en 342 werden onderaan 
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gesloten met een apart gevormde afdekplaat. De beeldjes werden voorzien van een luchtgat.
Het ontwerp van Pistillus met één wikkelkind werd zeer snel overgenomen in de werkplaats van 
Gueugnon Le vieux Fresnes. Vreemd genoeg werd het daar als te klein ervaren. Het werd dan ook aan de
onderzijde aanzienlijk verlengd. In de keerzijde is nog de originele mal van Pistillus duidelijk
herkenbaar. De indeling van de drie bovenste geledingen van het vlechtwerk is identiek aan die van cat.
nr. 3909 (357), dat onderaan op de basis de signatuur van Pistillus draagt. De gladde ruimte met de
signatuur heeft bij nr. 3893 (936) plaats gemaakt voor een vierde geleding van het vlechtwerk. In deze
retouche kan duidelijk een andere hand herkend worden dan in het vlechtwerk erboven. Onderaan werd 
een smalle basis toegevoegd. Het is niet duidelijk wat de eerste bedoeling was van de coroplast, het 
verlengen van de afmetingen van het beeldje of het verwijderen van de signatuur van Pistillus.
Het onderling verwisselen van malhelften wordt niet alleen bewezen door de beeldvergelijking. Ook de 
signaturen van Pistillus verraden deze praktijk. Statuette nr. 228 (358) heeft een dubbele 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.
Functie: De stam illustreert de transformatie van een nutrix naar een Fortuna met de gekende iconografie
van de rieten zetel en de houding van een gevulde hoorn en een beker op de plaats van de busselkindjes.
Deze omvorming is ondenkbaar wanneer de nutrices als sterfelijke vrouwen zouden worden beschouwd 
(von Gonzenbach 1995, 201-202). Het zou voor de coroplast en de consument niet aanvaardbaar zijn om
een algemeen verspreide en gekende iconografie van sterfelijke vrouwen over te dragen aan een 
goddelijke voorstelling met cornucopiae.

Stam 56: vrouw met hond, vrouw met vruchten, Fortuna en Cybele.

Evolutie: Cat. nr. 3952 (373) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 260 (373) heeft dezelfde grootte, maar de
rechterarm en schouder zijn verlaagd. Ook de plooien op de schouders zijn herwerkt. Cat. nr. 3956 (372)
is 7 % kleiner dan nr. 3952 (373). Het onderlichaam heeft dezelfde proporties. Ook de hond bevindt zich
op dezelfde plaats. Het hoofd van cat. nr. 3956 (372) is groter. Cat. nr. 4032 (428) heeft dezelfde 
contouren en lichaamsverhoudingen als nr. 3956 (372). Ook details als de plooien op de mouwen en in 
de hals komen overeen. De contouren van de keerzijde zijn gelijk, maar de bovenrand van de zetelrug is
niet op dezelfde hoogte afgelijnd. De basis van 4032 (428) is korter. Cat. nr. 4032 (428) is 3 % kleiner 
dan nr. 160 (430). Cat. nr. 4073 (459) is 8 % kleiner dan cat. nr. 4032 (428). Aan de voorzijde zijn de
plooien op de borst en de buik gelijk. De plooien op de benen zijn herwerkt, maar de zetel en de groef
onder de voeten bleven bewaard. Op de keerzijde zijn de contouren en de hoogte van de rugleuning
gelijk, evenals de typische licht gebogen halsuitsnijding van de kledij. Cat. nr. 4029 (429) heeft dezelfde
afmetingen als nr. 4032 (428). Cat. nr. 4075 (941) is 2 % kleiner dan nr. 4029 (429). Contouren, stand
van de voeten en de algemene vlakken van de kleedplooien zijn gelijk. Cat. nr. 4026 (431) is 7 % kleiner
dan nr. 4029 (429). De verhoudingen van het bovenlichaam van nr. 4026 zijn gelijk, maar ter hoogte van
het onderlichaam is de zetel smaller. Cat. nr. 4020 (422) is malverwant met nr. 3952 (373), maar de maat
is niet bekend.
Externe verbanden: De ontwikkeling naar Cybele 4073 (459) grijpt plaats in de tweede helft van de
tweede eeuw. Iconografisch sluiten houding en kledij van serie 373 aan bij die van series 420 en 421 van
stam 35 (zie iconografie). Het wekt dan ook geen verwondering dat stam 56 ook chronologisch aansluit
bij stam 35.
Er zijn sterke argumenten voor een malverband met stam 34 (zie stam 34: evolutie). Deze Fortuna's
ontwikkelen vermoedelijk gelijktijdig met de zittende voorstellingen met vruchten of korf uit de oudere
zittende voorstellingen met hond.
Chronologie: Cat. nr. 3953 (373) en 3954 (373) zijn 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. 260 (373) uit Theux werd gevonden in de oudere
sector van het  grafveld Sur les Minières in Juslenville (context 177). Het exemplaar uit Theux staat mee
aan het begin van de stamevolutie. Cat. nr. 3957 (372) uit Bingen werd gevonden in een graf, aangelegd
tussen 140 en 150 n.C. Cat. nr. 3956 (372) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een graf met 
een Hadrianusmunt en keramiek uit de periode Hadrianus-Antoninus Pius, tussen 117 en 161 n.C. 
(context 487). Het ontstaan van serie 373 en 372 kan in het tweede kwart van de tweede eeuw worden 
geplaatst. Met serie 429 naderen we vermoedelijk de tweede helft van de tweede eeuw: cat. nr. 4029 

Datering uit context en stamevolutie: 125-160n.C.

Series: 372, 373, 422, 428, 429, 430, 431, 459 en 941.
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(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.
Samenvattend kan gesteld worden dat de stam ontstond in het tweede kwart van de tweede eeuw en zich
verder ontwikkelde tot kort na het midden van de tweede eeuw. De ontwikkeling naar Cybele 4073 (459)
grijpt vermoedelijk plaats in de tweede helft van de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 261 (373) kan echter op basis van
petrografisch onderzoek aan Trier worden toegeschreven. Cat. nr. 3956 (372) werd op basis van 
chemische analyse toegeschreven aan Frankfurt of Trier. Statuette nr. 4020 (422) uit Bad Bertrich werd 
gevonden in het atelier am Heinzenberge. Serie 941 en de ontwikkeling naar Cybele, kan petrografisch in
Trier worden gesitueerd: cat. nr. 266 (941) wordt petrografisch toegeschreven aan Trier en cat. 453 (941)
aan het gebied van de Treveri. Serie 428 werd mogelijk vervaardigd in twee ateliers of in een atelier 
waar zowel roodbakkende als witbakkende statuetten vervaardigd werden: cat. nr. 4031 (428) werd 
gemaakt uit roodbruine pasta, 4032 (428) werd gemaakt witte pasta.
Pigment: Verschillende exemplaren van serie 373 zijn versierd met beschilderingstechnieken die in 
Keulen gangbaar waren: ruitvormige beschildering van de voozijde van de basis (versieringstechniek 5),
stervormige beschildering van de zijleuning zetel (versieringsmotief 13), omlijning van de randen van de
basis en de leuningen (versieringtechniek 14), een geschilderde band tussen haren en de muts
(versieringstechniek 10) en de accentuering van anatomische details als de mond (versieringstechniek 2).
Iconografie: De stam onthult de evolutie van vier verschillende thema’s: zittende vrouw met hond,
zittende vrouw met vruchten, Fortuna en Cybele. De voorstellingen met hond van serie 373 liggen aan de
basis van de stam. Zij dragen een mutsvormig hoofddeksel zoals de voorstellingen van series 420 en 421
van stam 35 en serie 423 en 424 van stam 38 (motief 38). Met series 420 en 421 van stam 35 hebben zij
ook de kruisende banden op de borst gemeen (motief 49). Er is echter geen malverwantschap. Serie 422 
is voorzien van een gegraveerd gaatje in de haarrol boven het voorhoofd, een motief dat al voorkomt 
vanaf het einde van de eerste eeuw (motief 78). Het mutsvormige kapsel evolueert naar een eenvoudige
haarrol rond het hoofd bij serie 372 en een diadeem bij de series 428 en 429.
Een nieuw iconografisch element is de zetel met frontaal gelede zijleuningen (motief 71). Deze komt 
voor het eerst voor bij serie 430 met vruchten en zal in alle latere ontwikkelingen behouden blijven.
Cybele nrs. 4075 (941) en 4073 (459) duiken op aan het eind van de ontwikkeling van de stam. Dit is een
belangrijke iconografische vaststelling in verband met de ontwikkeling van de thema’s. Vermoedelijk 
komt het thema van Cybele voor het eerst op in de jaren 50 van de tweede eeuw. De Cybele serie 459 is
voorzien van een vlakke muurkroon met drie bogen, waarvan de middelste hoger is (motief 43).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Malknobbeltjes konden 
worden vastgesteld voor series 236, 372, 373, 428 en 431.

Stam 57: vrouw met hond.

Evolutie: Cat. nr. 3971 (388) is 6 % kleiner dan cat. nr. 3973 (389). De verhoudingen van de 
kleedplooien en de positie van de hond zijn gelijk, maar het hoofd is verschillend en de bovenste hoeken
van de zetel van nr. 3972 zijn smaller. Cat. nr. 3974 (390) is 8 % kleiner dan nr. 3973 (389). Beide
exemplaren hebben dezelfde contouren. De positie van de onderste verticale kleedplooien, de hond, de
handen en de attributen zijn gelijk, maar de bovenste zetelhoeken van nr. 3974 zijn hoger. De 
kleedplooien op de benen zijn veranderd en de diadeem is hoger.
Chronologie: 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). 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 of derde eeuw (context 323). Cat. nr. 3974 (390) 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). Deze vondsten laten niet toe de datering
nauwkeuriger te bepalen dan de tweede en derde eeuw n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Maldelen nrs. 3969 (388), 3970 (388) en
3971 (388) uit Bad Bertrich werden gevonden in het atelier am  Heinzenberge. Deze maldelen werden in
een roodbakkende pasta vervaardigd, maar statuette nr. 3972 (388) werd uitgevoerd in witbakkende
pasta. Niet alle serie werden in Bad Bertrich vervaardigd. Cat. nr. 3974 (390) werd vervaardigd in een 
roodbakkende pasta met witte engobe (versieringtechniek 7). Kleiknobbeltjes op het oppervlak wijzen 
ook op een andere productietechniek met behulp van gipsmallen.

Datering uit context en stamevolutie: 100-300n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
150/180-260n.C.

Series: 388, 389 en 390.
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Iconografie: De zittende vrouwen met hond series 389 en 390 dragen een sikkelvormige diadeem met 
drie sierknoppen, een motief dat vermoedelijk voor het eerst gebruikt werd door Vindex (motief 35). 
Iconografisch moeten beide series daarom na na het midden van de tweede eeuw worden geplaatst. Serie
388 werd voorzien van een nieuw hoofd. Bij serie 390 bleef het hoofd van serie 389 behouden, maar 
werden de plooien op de benen gewijzigd. In het nieuwe kleedpatroon dalen de plooien af vanaf de
linkerknie. Alle exemplaren zijn gezeten in een zetel met een hoge hoekige rugleuning tot boven de
schouders (motief 74). Het motief van de hoge hoekige rugleuning dateert de stamontwikkeling in de 
periode tussen 150/180 en 260 n.C. Het kapselmotief van series 389 en 390 met de losse lokken langs het
gelaat en de dot laag op het achterhoofd hoort thuis in dezelfde periode (motief 23).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Serie 388 werd vervaardigd
met behulp van kleimallen. Serie 390 vertoont malknobbeltjes op het oppervlak, wat duidt op het gebruik
van gipsmallen.

Stam 58: vrouw met hond.

Evolutie: Cat. nr. 3978 (398) en nr. 3977 (391) hebben dezelfde afmetingen. De contouren van het
lichaam, de zetel, de basis en de speciale stand van de voeten zijn gelijk, maar het gelaat van nr. 3977 
(391) is groter, de diadeem is verdwenen en de kleedplooien zijn herwerkt. De hond heeft dezelfde 
positie, maar is licht verkleind. Cat. nr. 3984 (396) is 4 % kleiner dan cat. nr. 3978 (398). De contouren,
de lichaamsverhoudingen, de speciale stand van de voeten en de positie van de hond zijn gelijk. De 
plooien zijn het sterkst herwerkt op de borst. De bovenhoeken van de zetel zijn lager bij nr. 3984 (396).
Ook de diadeem en de basis zijn lager en de lange vlechten op de schouders zijn verdwenen.
Chronologie: Cat. nrs. 3978 (398) en 3977 (391) 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). De vondsten uit Dhronecken illustreren de vaak lange omlooptijd van
statuetten in heiligdommen. Cat. nr. 3985 (396) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de 
bezettingsperiode van de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Over de ateliers is geen informatie
voorhanden. Cat. nr. 3984 (396) werd gevonden in Trier, maar niet in atelierverband. Alle exemplaren 
werden vervaardigd in witbakkende pasta.
Iconografie: Alle exemplaren zijn gezeten in een zetel met een hoge hoekige rugleuning tot boven de
schouders (motief 74). Het wordt gedateerd in de periode 150/180-260 n.C. Ook het kapselmotief met de
lange lokken langs het gelaat en de dot op het achterhoofd hoort thuis in deze periode (motief 23).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd in twee maldelen. Exemplaren van series 391 
en 396 vertonen malknobbeltjes op het oppervlak. De naad werd breed gladgestreken.

Datering uit context en stamevolutie: 90-260n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
150/180-260n.C.

Series: 391, 396 en 398.

Stam 59: vrouw met hond.

Evolutie: Cat. nrs. 270 (393), 271 (397) en 3975 (395) hebben gelijke afmetingen. Cat. nr. 270 (393) 
heeft dezelfde contouren en lichaamsvorm als nr. 271 (397), maar dit laatste exemplaar heeft sterk
verlaagde zetelhoeken en een hogere basis. Cat. nr. 271 (397) heeft dezelfde lichaamsverhoudingen als
nr. 3975 (395). De positie van de hond, de attributen en de plooien zijn gelijk, maar de retouchering van
nr. 271 (397) is schematischer en de zetel is smaller over de ganse lengte. Ook de bovenhoeken van de
zetel zijn lager, de basis is smaller en langer en het hoofd is groter. Cat. nr. 3976 (394) is 2 % kleiner dan
nr. 3975 (395). De plooien op de borst zijn identiek. Op de benen zijn ze licht herwerkt en de
bovenhoeken van de zetel zijn lager. Cat. nr. 3986 (392) is 13 % kleiner dan cat. nrs. 270 (393) en 271 
(397). De verhoudingen zijn gelijk. De contouren van het lichaam, de positie van de hond, de handen de
voeten, de V-hals, de plooien op de benen, het gelaat en de lange lokken zijn gelijk aan die van nr. 271 
(397), maar de plooien op de borst verschillen en het kapsel is lager. De plooien op de borst stemmen
wel overeen met die van nr. 270 (393). De zetel is breder zoals die van nr. 3975 (395).
Chronologie: Cat. nrs. 3975 (395) en 3976 (394) 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). Cat. nr. 271 (397) uit Bovigny dat mee aan het hoofd staat van de stam 
werd gevonden op een grafveld dat in gebruik was in de tweede helft van de tweede en de eerste helft

Datering uit context en stamevolutie: 150-250n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
150/180-250n.C.

Series: 392, 393, 394, 395 en 397.
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van de derde eeuw (context 26). Serie 397 levert op die manier een terminus post quem voor de aanvang
van de stam na 150 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nrs. 270 (393) en 271 (397) behoren
petrografisch tot een Trierse pasta, gebruikt door Melausus en Fidelis. Serie 392 kan op basis van de 
baktechniek en engobe aan Trier worden toegeschreven: cat. nr. 3987 (392) werd vervaardigd in 
roodbakkende pasta met witte engobe (versieringstechniek 7).
Pigment: Cat. nr. cat. nr. 271 (397) werd op een bijzondere manier beschilderd: zwarte verf duidt de
spleetvormige ogen aan en de wenkbrauwen werden weergegeven in de vorm van een lange 
ononderbroken lijn die een hoek vormt boven elk oog (versieringstechnieken 2 en 21).
Iconografie: Vermoedelijk staat nr. 270 (393) het dichtst bij het origineel ontwerp. Dit blijkt uit de 
verzorgde plooien die overigens goed bewaard bleven bij het jongere exemplaar 3986 (392). Alle
exemplaren zijn gezeten in een zetel met een hoge hoekige rugleuning tot boven de schouders (motief
74). De typische zetel dateert de voorstellingen in de periode tussen 150/180 en 260 n.C. Het kapsel van
serie 392 bestaat uit lange lokken langs het gelaat en een dot op de hals (motief 23). Het hoort thuis in 
dezelfde periode. De lage sikkelvormige diadeem werd bij serie 394 vervangen door een muurkroon met
drie afgeronde punten. De kroon komt bijna op identieke wijze voor bij cat. nr. 3947 (376). Mogelijk is 
de kroon verwant met motief 43, maar de bogen zijn kleiner en lager.
De typische zetel dateert de voorstellingen in de periode tussen 150/180 en 260 n.C.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd in twee maldelen. Cat. nr. 3975 (395) vertoont
malknobbeltjes op het oppervlak. De naden werden breed gladgestreken bij de exemplaren van series 
392, 393 en 397.

Stam 60: vrouw met hond (Melausus en Fidelis, R).

Evolutie: Cat. nr. 772 (403) is 4 % kleiner dan nr. 3982 (399). De halsuitsnijding, de schuine plooien op
de borst, de mouwen, de gravure van de basis, de insnoering van het kleed onder de borst en het aantal 
plooien op de onderbenen zijn gelijk, maar nr. 772 (403) is vervormd op het rechterbeen en heeft vooral
aan de linkerzijde een smallere zetel en basis. Cat. nr. 3979 (400) is 5 % kleiner dan nr. 3982 (399). De
contouren en de verhoudingen van de hond, de plooien op de onderbenen, de breedte van de basis, de
insnoering van het kleed onder de borst en de positie van de handen en de voeten zijn gelijk, maar de 
plooien op de borst zijn herwerkt en de bovenhoeken van de zetel van nr. 3979 (400) zijn verlaagd en 
minder breed aan de rechterzijde. Cat. nr. 3981 (401) heeft dezelfde afmetingen als nr. 3979 (400). De 
plooien op de borst zijn vrijwel identiek, maar de insnoering onder de borst is iets hoger bij nr. 3981 
(401), de diadeem is lager, de basis korter en de plooien op de benen zijn herwerkt. Cat. nr. 3980 (402) is
3 % kleiner dan nr. 3979 (400). De positie van de hond en de voornaamste plooien op de borst zijn 
gelijk, evenals de contouren van de figuur, de zetel en de basis. De onderste plooien op de benen werden
herwerkt. Cat. nr. 4033 (435) is 13 % kleiner dan nr. 3979 (400). Contouren en lichaamsverhoudingen 
zijn gelijk. Cat. nr. 398 dat tot nog toe niet aan een serie kon worden toegewezen draagt een inscriptie
die verwant is met Nr. 772 (403). Het rechthoekig kader en de aanvangsletters van de drie eerste lijnen 
komen precies overeen. Daaronder werd de inscriptie herwerkt. Cat. nr. 398 is 8 % kleiner dan nr. 772 
(403).
Chronologie: 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), 4931 (399), 3979 
(400) en 4033 (435) 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).
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). 
Dit goed gedateerd exemplaar staat vooraan in de stamevolutie. Cat. nr. 772 (403) uit Saint-Pierre 
Sberchamps bevestigd deze late datering. Het werd gevonden in een kuil waarvan het graven door een 
Hadrianusmunt met sterke gebruikssleet gedateerd wordt na het midden van de tweede eeuw. Cat. nr. 
771 (401) uit Braives biedt een terminus post quem voor de aanvang van de stam na 180 n.C. en een 
terminus ante quem rond 220 n.C. Vermits het één van de oudste exemplaren is, kan de verdere 
ontwikkeling van de stam nog na 220 n.C. doorlopen. De exemplaren uit de heiligdommen van 
Dhronecken Hochwald en Trier Altbachtal illustreren de lange omlooptijd.
Inscriptie: Cat. nrs. 772 (403), 3982 (399), 3983 (399) 4931 (399) en cat. nr. 398 werden op de
rugleuning van de zetel in gravure gesigneerd door Melausus en Fidelis. Deze series staan vooraan in de

Datering uit context en stamevolutie: 180-240n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
180/190-240n.C.

Series: 399, 400, 401, 402, 403 en 435.
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stamevolutie. Cat. nr. 3979 (400) werd op de rugzijde voorzien van een reliëfletter R. De coroplast die
signeerde met de letter R nam het ontwerp van Melausus en Fidelis over.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië, met Trier als belangrijk productiecentrum.
Het eerste ontwerp en de oudste ontwikkelingen met serie 399 en 403 zijn van de hand van de Trierse 
coroplasten Melausus en Fidelis. Chemische analyse wees uit dat cat. nr. 4931 (399) vervaardigd werd in
een grondstof uit de omgeving van Trier. Cat. nr. 772 (403) is een petrografisch referentiestaal voor de 
Trierse pasta, toegeschreven aan Melausus en Fidelis. Cat. nrs. 3980 (402) en 4033 (435) werden
uitgevoerd in een roodbakkende pasta met witte engobe, een techniek die in Trier gangbaar was 
(versieringsmotief 7). Vermoedelijk werd ook de tussenliggende serie 400 van de hand van de 
R-coroplast in Trier geproduceerd.
Iconografie: Op één na zijn alle series zittende vrouwen met een hond op de schoot. De serie met de
vruchten op de schoot (serie 435) is duidelijk een jongere ontwikkeling uit de eindfase van de stam.
De plooienval op de borst valt soepel bij de exemplaren van Melausus en Fidelis (series 399 en 403). Bij
de andere exemplaren werden de halsuitsnijding en de kleedplooien op de borst trechtervormig herwerkt.
Hiertoe behoort ook cat. nr. 3979 (400) van de coroplast die signeert met de letter R. Dit exemplaar heeft
een rugleuning met schubbenmotief dat in oorsprong afkomstig is van een zetel met vlechtwerk (motief
73). Het kapsel bestaat steeds uit losse haren langs het gelaat en een dot laag op het achterhoofd (motief
23). Alle exemplaren zijn gezeten in een zetel met een hoge hoekige rugleuning tot boven de schouders 
(motief 67). Series 399 en 403 hebben een gegraveerd rechthoekig veld vooraan op de sokkel (motief
81). Dit motief was gebruikelijk in de periode tussen 180/190 en 275 n.C.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Exemplaren van series 399,
401 en 403 vertonen malknobbeltjes. De naad werd breed gladgestreken bij alle series. Bij cat. nr. 772 
(403) werd de onderkant van de basis binnenin in de hoeken en aan de randen bijgesneden om de
stabiliteit te verzekeren.

Stam 61: vrouw met hond.

Evolutie: Cat. nr. 3998 (415) is 4 % kleiner dan cat. nr. 272 (416). De breedte van het onderlichaam en
de basis zijn gelijk. De plooien op de onderbenen, de positie van de hond, de vruchten en de voornaamste
plooien op de borst komen overeen, maar nr. 3998 heeft meer vruchten op de schoot en heeft een breder
bovenlichaam.
Chronologie: Cat. nr. 3998 (415) 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). Deze archeologische datering laat slechts toe de serie te dateren in de ruime marge tussen
20 en 378 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 272 (416) werd petrografisch 
toegeschreven aan een Trierse pasta. Alle exemplaren werden vervaardigd in witbakkende pasta.
Iconografie: De plooienval van het kleed evolueert van soepele, diep gegraveerde plooien bij cat. nr. 272
(416) naar een meer schematische en rechtlijnige plooienval bij cat. nr. 3998 (415). Alle exemplaren zijn
gezeten in een zetel met een hoge hoekige rugleuning tot boven de schouders (motief 74). Het kapsel 
bestaat steeds uit losse haren langs het gelaat en een dot laag op het achterhoofd (motief 23). Zetel- en
kapselmotief dateren de stam iconografisch in de periode tussen 150/180 en 260 n.C.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Cat. nr. 3998 (415) vertoont
malknobbeltjes op het oppervlak.

Datering uit context en stamevolutie: 20/364-378n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
150/180-260n.C.

Series: 415 en 416.

Stam 62: vrouw met hond (Servandus).

Evolutie: Cat. nr. 3944 (369) is 16 % kleiner dan cat. nr. 3941 (368). De verhouding van het hoofd, de 
handen, de hond en zowel het aantal als de positie van de kleedplooien zijn gelijk, maar de lange lokken
ontbreken bij nr. 3944 (369) en daardoor zijn de contouren duidelijker ingesneden ter hoogte van de hals.
Chronologie: 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). Statuette nr. 3941 (368) wordt door de inscriptie
op de rugleuning gedateerd onder het consulaat van Macrinus en Celsus in het jaar 164 n.C. 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 of na de actieve periode van het atelier (context 551). Het

Datering uit context en stamevolutie: 164-200/210n.C. Algemene datering: 164-200/210n.C.

Series: 368 en 369.
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hoogteverlies tussen series 368 en 369 impliceert een reeks ontbrekende schakels. Een datering voor 
serie 369 op het einde van de tweede eeuw is daarom niet onmogelijk.
Inscriptie: Statuette nr. 3941 (368) werd op de rugleuning in gravure gesigneerd door Servandus en
gedateerd onder het consulaat van Macrinus en Celsus.
Atelier: De stam is ontstaan in Keulen in het atelier van Servandus. Statuette nr. 3940 (368) werd 
gevonden in het Keulse atelier am Rudolfplatz en statuette nr. 3941 (368) werd gesigneerd door
Servandus. Cat. nr. 3943 (369) werd eveneens gevonden in Keulen, maar niet in atelierverband.
Iconografie: Serie 368 is getooid met een halssnoer (motief 61) en een lunula . Deze zijn verdwenen bij 
serie 369. De zetel is bij beide series voorzien van frontaal gelede zijleuningen (motief 71).
Het kapsel serie 368, gesigneerd door Servandus, is mooi gedetailleerd. Vanaf een middenscheiding valt
het haar in losse lokken langs het gelaat tot op de schouders. Op het achterhoofd zijn de haren
samengetrokken tot een dot, laag op het achterhoofd. Het is mogelijk dat dit kapsel de oorsprong is van
de kapsels van de zittende vrouwen met hond uit het Moezelgebied (motief 23).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen en vertonen malknobbeltjes
op het oppervlak. De naden zijn breed gladgesteken. Serie 369 heeft een geringe profieldikte.

Stam 64: vrouw met hond en Fortuna (CEN).

Evolutie: Tussen cat. nr. 4000 (412) en cat. nr. 3656 (234) bestaat een opvallende motiefverwantschap. 
Nochtans zijn de verhoudingen van de plooien op de onderbenen, op de rug en die van de rugleuning niet
dezelfde. Malverwantschap blijkt wel duidelijk uit de overeenkomst van de plooien op de borst, in de
hals en op de rechterarm. De afmetingen van dit malverwant gedeelte is gelijk voor beide exemplaren,
maar de onderzijde van nr. 3656 (324) is breder.
Chronologie: Cat. nr. 3656 (234) uit Ulmen, werd gevonden in een depot van terracotta’s dat werd 
begraven in de eerste helft van de vierde eeuw (context 813). De beeldjes zijn vermoedelijk heel wat
ouder.
Inscriptie: Cat. nrs. 3999 (412) en 4000(412) werden op de rugleuning in gravure gesigneerd met de
letters CEN.
Atelier: De stam ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 3656 (234) werd door petrografische analyse
toegeschreven aan het gebied van de Treveri.
Iconografie: Beide series werden werden vervaardigd vanuit eenzelfde basisfiguur. Opvallend is dat de 
verandering van de attributen gepaard ging met een verandering van kapsel en hoofddeksel. Fortuna cat.
nr. 3656 (234) heeft een kapsel met diadeem en haarrol. De zittende vrouw met hond cat. nr. 4000 (412)
draagt een muurkroon en opvallende brede lange lokken die vooraan langs het gelaat tot op de schouders
vallen. De gladde zetel van Fortuna heeft frontaal zwak gelede zijleuningen (motief 71). Dit kenmerk is
verdwenen bij de zittende vrouw met hond. Het wordt algemeen gedateerd in de periode tussen 125 en
260 n.C.
Productietechniek: De exemplaren van series 234 en 412 werden vervaardigd uit twee maldelen. Op het
oppervlak bevinden zich malknobbeltjes en de naden zijn breed geglad.
Functie: Naast de attributen moest ook het hoofddeksel en het kapsel veranderd worden. Dit fenomeen
bewijst dat de ontwerper van de voorstellingen duidelijk twee inhoudelijk verschillende figuren heeft 
willen weergeven.

Datering uit context en stamevolutie: (?)/306-340n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
125-260/340n.C.

Series: 234 en 412.

Stam 66: vrouw met vruchten, vrouw met hond, vrouw met kind.

Evolutie: Cat. nr. 3948 (377) is 5 % kleiner dan cat. nr. 774 (426). De verhoudingen en de plooien op de
onderbenen zijn gelijk. Op de rugzijde stemmen alleen de contouren overeen. Cat. nr. 4028 (437) heeft 
dezelfde afmetingen als nr. 3948 (377). De contouren, de positie van de markante haarlokken op de 
schouders, de karakteristieke omlijning van de borsten en de vorm van de drie doorhangende plooien 
tussen de benen zijn gelijk, maar de rest is sterk herwerkt. Voor de keerzijde geldt alleen 
motiefverwantschap. De positie van de bovenrand van de rugleuning is niet dezelfde. Cat. nr. 3926 (367)
is 7 % kleiner dan cat. nr. 3948 (377). De basis is bovendien lager.

Datering uit context en stamevolutie: (?)-180n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
150/170-180n.C.

Series: 367, 377, 426 en 437.
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Chronologie: Cat. nrs. 3948 (377) en 4028 (437) 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). Het jongste exemplaar cat. nr. 3926 (367) werd gevonden in een graf aan
de Porta Nigra. De graven zijn 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). Het graf
biedt een terminus ante quem voor alle voorstellingen van de stam, vermits alle andere series in de
stamevolutie ouder zijn.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 3926 (367) werd gevonden in 
Trier, maar niet in atelierverband.
Pigment: Cat. nr. 3948 (377) werd beschilderd met rode lijnen dwars over het lichaam van de hond 
(versieringstechniek 11). Deze techniek werd gebruikt in Trier. Rode beschildering werd tevens 
vastgesteld aan de handen, de boord van de mouwen en de boord van de halsuitsnijding 
(versieringsmotief 11). Verder werd een ruitvormige beschildering aangebracht op de voorzijde van de
basis (versieringstechniek 5). Accentuering van de kleedplooien, maar vooral de ruitvormige
beschildering van de basis zijn technieken die vooral toegepast werden in Keulen. Iconografisch duiden
de gearceerde boogvormige velden op de rugleuning van de zetel bij series 367, 377 en 437 op een 
Trierse herkomst (zie iconografie). Deze vaststellingen bewijzen dat de ruitvormige beschildering van de
voorzijde van de basis sporadisch in Trier werd overgenomen van de Keulse ateliers. De rode kleur van
de Trierse beschildering verschilt van de meestal donkerbruine beschildering van de Keulse beeldjes.
Iconografie: De stam verenigt voorstellingen van zittende vrouwen met hond op de schoot, zittende 
vrouwen met een kind op de schoot en zittende vrouwen met vruchten. De slechte staat van cat. nr. 774 
(426) laat niet toe met zekerheid te stellen of op de schoot oorspronkelijk een hond werd afgebeeld die
door verwering niet meer zichtbaar is. De voorstellingen met hond (serie 377) en vruchten (serie 437) 
behoren tot eenzelfde generatie. Serie 367 met kind is jonger. Kapsel en diadeem verschillen voor de
voorstellingen met hond en kind enerzijds en de voorstelling met vruchten anderzijds. Exemplaren van
serie 367, 377 en 437 zijn voorzien van een boogvormig gegraveerd veld op de rugleuning, dat bij serie 
377 opgevuld werd met een kruismotief (motieven 80 en 82). Deze motieven zijn typisch voor producten
uit het Moezelgebied in de periode tussen 155/170 en 275 n.C. De muurkroon met drie bogen van series
367 en 377 kan gedateerd worden tussen 150 en 190 n.C. (motief 43).
De typische soepel doorhangende plooien tussen de knieën en omgekeerd V-vormige plooien op de
onderbenen komen ook voor in de periode na 180 n.C. Hieruit kunnen wij besluiten dat deze
voorstellingen niet lang voor 180 n.C. kunnen zijn ontstaan. Ook het kapselmotief van serie 437 kan niet
ver voor 180 n.C. gedateerd worden (zie motief 23).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Bij serie 367, 377 en 426 
bevinden zich malknobbeltjes op het oppervlak. De naad is breed gladgestreken bij exemplaren van serie
367, 426 en 437.

Stam 67: vrouw met vruchten, vrouw met hond en Fortuna (spakenwiel).

Evolutie: Cat. nr. 3989 (405) heeft dezelfde verhoudingen en breedte als cat. nr. 3990 (406) maar de
schouders werden sterk verhoogd en de plooien op het bovendeel van de borst verschillen. De positie en
vorm van de hond en de verhoudingen van de plooien op de buik en de benen zijn gelijk. Cat. nr. 3994 
(914) heeft dezelfde afmetingen en contouren als cat. nr. 3990 (406). De onderrand van de overslag van
het kleed op de borst, de twee bovenste doorhangende plooien op de benen en de positie van de hond zijn
gelijk, maar de rest van de plooienval en het hoofd verschillen. De keerzijde van cat. nr. 3994 (914) is 1
% kleiner dan die van 4037 (434). De ronding en breedte van de rugleuning is gelijk en het
plooienverlooop op de rechterschouder en -arm is vrijwel identiek. De plooien op de linkerschouder en 
-arm zijn licht herwerkt. Cat. nr. 4037 (434) is 4 % kleiner dan cat. nr. 4023 (427). De overeenkomst van
de plooienval is vrijwel volledig, maar nr. 4023 (427) heeft een iets langere basis en de ronding van de
rugleuning wijkt licht af.
Cat. nr. 3678 (251) heeft dezelfde afmetingen en verhoudingen als cat. nr. 3989 (405). De plooienval aan
de voorzijde is vrijwel volledig gelijk, maar een hoorn werd toegevoegd aan de linkerkant. Cat. nr. 3993
(408) heeft dezelfde hoogteverhoudingen als cat. nr. 3678 (251). De plooien op de borst en de benen zijn
gelijk, maar ze verschillen op de bovenarmen. De rechterzetelrand is breder bij cat. nr. 3993 (408). Cat. 
nr. 3992 (407) is 3 % kleiner dan cat. nr. 3993 (408). De contouren en de plooien op de borst en onder de
hond zijn gelijk, maar het voetstuk van 3992 (407) is hoger. Cat. nr. 3949 (378) heeft dezelfde 
afmetingen en contouren als cat. nr. 3992 (407). De positie van de hond en de plooien op de benen zijn 
gelijk, maar de plooienval op de borst verschilt en het voetstuk is hoger.

Datering uit context en stamevolutie: 200-275n.C.

Series: 251, 378, 405, 406, 407, 408, 427, 433, 434 en 914.
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Mogelijk is er een verwantschap tussen serie 433 en serie 405. Cat. nr. 3989 (405) is 8 % kleiner dan cat.
nr. 276 (433). De rechterschouderlijn en de contouren van de onderbenen zijn gelijk, maar de zetel is
volledig weggesneden bij het sterk versmalde nr. 3989. De positie van de voeten en de handen en de
scheidingslijn tussen armen en romp zijn gelijk. Aan de keerzijde is de omlijning en de hoogte van de 
ronde rugleuning gelijk, evenals de plooien op de linkerschouder en -arm. Op de rechterschouder zijn de
plooien herwerkt. De romp en de zetel onder de ellebogen zijn versmald. Het is niet uitgesloten dat serie
276 mee aan de oorsprong staat van de stam.
Chronologie: Cat. nr. 3989 (405) 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. 3991 (406) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de bezettingsperiode van
de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867). Cat. nrs. 4036 (433) en 3992 (407) uit Trier Altbachtal 
werden 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. Deze exemplaren
vertegenwoordigen het begin en eindpunt van de stamontwikkeling. De ontwikkeling van de stam kan op
die basis gesitueerd worden tussen 200 en 275 n.C.
Atelier: De volledige stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nrs. 3992 (407), 3993 (408)
en 4036 (433) werden gevonden in Trier, maar niet in atelierverband. Petrografisch kan cat. nr. 5098 
(251) in het gebied van de Treveri worden gesitueerd. Het icoon van het spakenwiel situeert cat. nrs. 
3678 (251), 5098 (251), 3998 (405), 3990 (406) en 3991 (406) eveneens in het gebied van de Treveri.
Pigment: Cat. nr. 3991 (406) vertoont zwakke sporen van roodbruine beschildering. Cat. nr. 3993 (408)
heeft een donkerbruine beschildering op de diadeem, de plooien van het kleed en een ruitenpatroon op de
voorzijde van de basis (versieringstechnieken 5 en 16). Beide versieringstechnieken zijn gangbaar in
Keulse ateliers. Omwille van de late datering is het weinig waarschijnlijk dat het exemplaar in Keulen 
werd geproduceerd. Blijkbaar werden de versieringtechnieken in andere ateliers, vermoedelijk Trier,
overgenomen.
Iconografie: De stam verenigt voorstellingen van zittende vrouwen met hond, zittende vrouwen met 
vruchten en Fortuna.
 Series 433 en 406 dragen een kapsel met middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals. 
Een lage haarrol loopt rond het hoofd en mondt uit in een kleine dot in de hals. Op het hoofd staat een 
kleine sikkelvormige diadeem. Bij serie 914 verdwijnt de haarrol en ligt de dot meer op het achterhoofd 
(motief 23). Een brede sikkelvormige diadeem werd toegevoegd bij serie 408. Op het einde van de 
stamontwikkeling werd een muurkroon toegevoegd met twee hogere torens op de zijkanten bij serie 378.
Al deze kapselvarianten en hoofdtooien komen voor bij de zittende voorstellingen met een hond op de
schoot.
Statuette 3678 (251), 5098 (251) en 3989 (405) dragen op de rugleuning van de zetel in gravure een 
spakenwiel met tien spaken. Op de rugleuning van nrs. 3990 (406) en 3991 (406) werd een spakenwiel 
gegraveerd met vier spaken. Mogelijk is het spakenwiel een keurmerk van een atelier (zie inscriptie: 
icoon spakenwiel).
Op de rugleuning van series 378 en 407 werd een boogvormig gegraveerd veld aangebracht (motief 80).
De V-vormige gegraveerde arcering van de top van de rugleuning boven het spakenwiel van series 251 
en 405 werd hernomen in het boogvormig gegraveerd veld op de rugleuning van serie 407 (motief 72). 
Dit unieke motief benadrukt de samenhang tussen deze series. Het boogvormig veld van serie 378 werd
opgevuld met kruisvormige lijnen (motief 82).
Series 427 en 434 die vooraan in de stamevolutie staan hebben een typisch patroon voor de plooienval op
de borst met boogvormige plooien op de bovenarmen met een raakpunt in het midden van de borst 
(motief 55). Chronologisch biedt dit motief een terminus post quem rond 160 n.C.
De horizontale arcering van de voorzijde van de zetelleuningen van nr. 3993 (408) is mogelijk ontleend
aan het vlechtwerk van de rieten zetel zoals die van de Centraal-Gallische nutrices van Pistillus, die
actief was tussen 170/180 en 220 n.C.
Productietechniek: Het is opvallende dat een groot deel van de series zonder hoogteverlies van de 
malverwante delen met elkaar in verband staat. Series 405, 406, 914, 251 en 408 illustreren de grote
variatie die mogelijk is binnen eenzelfde generatie.
Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Exemplaren van series 251, 378, 405, 406, 407,
408, 427, 433 en 914 vertonen malknobbeltjes op het oppervlak. De naden van series 251, 378, 405, 427,
433, 434 en 914 werden breed geglad.

Stam 68: vrouw met hond en vrouw met vruchten.

Series: 370, 371 en 432.

897



Evolutie: Cat. nr. 273 (370) is het grootste exemplaar van stam 68. Cat. nr. 773 (371) is 3 % kleiner dan
nr. 273 (370). Cat. nr. 4024 (432) is 4 % kleiner dan nr. 773 (371).
Chronologie: Cat. nrs. 273 (370) en 773 (371) uit Liberchies werden 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. Cat. nr. 4024 (460) uit Frankfurt-Heddernheim werd 
gevonden in een waterput uit de periode tussen 190 en 260 n.C. Vermits het exemplaar jonger is dan de 
anderen, kan de stam theoretisch kort voor 190 ontstaan zijn. De vondst uit Frankfurt-Heddernheim 
levert tevens een duidelijke terminus ante quem rond 260 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nrs. 773 (371) en 4024 (432) worden
op basis van petrografisch onderzoek toegeschreven aan Trier. Cat. nr. 4024 (432) werd bovendien op 
basis van chemische analyse aan de omgeving van Trier toegewezen. Alle exemplaren werden
vervaardigd in witbakkende pasta.
Pigment: Cat. nrs. 273 (370) en 773 (371) werden voorzien van een roodbruine beschildering. Sommige
details als de vingers, de mond, de rand van de mouwen en de oren van de hond werden door de
beschildering benadrukt (versieringsmotieven 2 en 17). Nieuwe details werden door beschildering
toegevoegd, zoals de drievoudige geleding van de voorzijde van de zijleuningen van de zetel en het lint
dat de dubbele dot samenbindt op het hoofd. Boven de onderrand van het kleed, net onder de bovenrand
van de basis en net boven de onderrand werden lange horizontale lijnen getrokken (versieringsmotief 
11). Cat. nr. 4024 (432) vertoont een helderrode beschildering aan de handen en dwars over het kleed 
onder de borsten (versieringsmotieven 2 en 11). Vooral versieringsmotief 11 werd toegepast in Trierse
ateliers.
Iconografie: Het kapsel met de dubbele dot boven het voorhoofd en de vlechtband op het achterhoofd
werd ontleend aan de Centraal-Gallische figuren van Pistillus (motief 8). Een terminus post quem voor
de stam ligt dan ook rond 180 n.C. Ook vorm van de zetel met een rugleuning met schubbenmotief 
verraad de Centraal-Gallische inspiratie (motief 73). De brede platte dot in de hals refereert naar de
Severische haarmode (motief 11). De stamontwikkeling kan daardoor op iconografische gronden 
gedateerd worden in de periode tussen 200 en 260 n.C.
Bij cat. nr. 273 (370) en 773 (371) werd door beschildering een iconografisch motief toegevoegd dat niet
in de mal aanwezig was: aan de voozijde van de zetelleuningen werd een drievoudige geleding
aangebracht (motief 71).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd in twee maldelen en vertonen malknobbeltjes
op het oppervlak. De naden zijn breed geglad. Bij cat. series 370 en 371 zijn de naden onder de 
ellebogen ook ingesneden. De binnenhoeken van cat. nr. 773 (371) werden ingesneden. De onderrand 
van de basis is bij alle exemplaren geglad. Typisch is de geringe profieldikte.

200-260n.C.

Stam 69: vrouw met hond en vrouw met vruchten (Vindex en VR).

Evolutie: De hoogte van cat. nr. 304 (442) is 2 % kleiner dan die van 3997 (411), maar de breedte van 
beide exemplaren is gelijk. Dit komt omdat de zijleuningen van de zetel bij nr. 3997 (411) vrijwel 
volledig ontbreken. De plooien op de onderbenen, de vruchten op de schoot, de positie van de lunula, de
handen en de voeten stemmen volledig overeen. De basis van cat. nr. 3997 (411) is hoger. Het hoofd en
de rugzijde verschillen. De profieldikte van cat. nr. 304 (442) is groter. Cat. nr. 4047 (443) is 3 % kleiner
dan nr. 304 (442). De contouren, de verhoudingen en de meeste kleedplooien zijn gelijk. Cat. nr. 4048 
(444) is 3 % kleiner dan nr. 4047 (443) en 7 % kleiner dan nr. 304 (442). De contouren en algemene 
verhoudingen zijn gelijk, maar de plooienval is licht herwerkt. Cat. nr. 4045 (442) is 9 % kleiner dan nr.
3041 (442).
Chronologie: 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 Ambressin werd gedateerd aan de hand van de bewoningsfase tussen 140 en 275 (context
2). De datering van serie 444 oriënteert zo de archeologische datering van de stam tussen 140 en 260 
n.C. Vermits het een van de jongere exemplaren in de stamevolutie is, kan de productie theoretisch ook 
kort voor 140 n.C. aanvangen.
Inscriptie: Cat. nr. 3997 (411) werd op de rugzijde in reliëf gesigneerd door Vindex, gedateerd in de

Datering uit context en stamevolutie: 130/140-260n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
140/150-200/210n.C.

Series: 411, 442, 443 en 444.
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periode tussen 140/150 en 180 n.C. Het beeldje staat aan de aanvang van de stam. Cat. nr. 4050 (444)
werd op de rugleuning van de zetel in reliëf gesigneerd met de letters VR. Deze corplast, die
vermoedelijk ook in Keulen werkte, staat aan het eind van de stamevolutie. De eindfase kan na de 
actieve periode van Vindex gesitueerd worden, maar voor de eindfase van het atelier am Rudolfplatz in
Keulen rond 200/210.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië, meer bepaald in Keulen. Het oudste
exemplaar nr. 3997 (411) werd gesigneerd door de Keulse coroplast Vindex. Cat. nr. 304 (442) werd op
basis van petrografische analyse toegeschreven aan Keulen.
Pigment: Cat. nr. 304 (442) is versierd met donkerbruine ruitvormige beschildering op de voorzijde van
de basis (versieringsmotief 5). Een sint-andrieskruis op de rechterkant van basis en zijleuning 
(versieringsmotief 6). Een omlijning van de zetelomtrek en de basis is bewaard op de linker- en
rechterzijkant (versieringsmotief 14). De V-hals werd donkerbruin ingekleurd (versieringsmotief 17). 
Cat. nr. 4048 (444) vertoont donkere sporen van beschildering aan het halssnoer en in de plooien van het
kleed (versieringsmotief 16). Zowel de motieven als de gebruikte donkerbruine verfstof werden 
aangewend in Keulse ateliers.
Iconografie: Het geringe hoogteverschil tussen cat. nrs. 3997 (411) en 304 (442) maakt het onzeker welk
van beiden het dichtst bij het eerste model staat. Vermoedelijk is het de zittende vrouw met hond van
Vindex nr. 3997 (411). Het beeldje is in profiel minder dik, maar het kleed is sterker gedetailleerd op de
zijkanten.
De haren van serie 411 zijn samengebonden tot vanaf een middenscheiding afdalende vlechtenrijen 
boven het voorhoofd en een dot op het achterhoofd (motief 21). Dit kapselmotief dat typisch is voor
Vindex wordt gedateerd tussen 140/150 en 170/180 n.C. Bij alle andere series is de hond op de schoot 
vervangen door vruchten en het kapsel door de Ubische hoed (motief 39). Deze vormt een tweede 
belangrijk iconografisch dateringscriterium. De hoed wordt algemeen gedateerd in de periode 
140/150-250 n.C. De stam kan daarom ten vroegste kort voor deze datum aanvangen met het exemplaar
van Vindex nr. 3997 (411) dat nog niet van dit hoofddeksel is voorzien. Alle series hebben een gladde 
zetel met frontaal gelede zijleuningen (motief 71) en een kleed met zigzag-vormige tot 8-vormige 
plooien tussen de benen (motief 56). In de loop van de stamontwikkeling wordt de plooienval 
vereenvoudigd, meer bepaald bij serie 443. De mantelplooien op de bovenarmen lopen concentrisch en
boogvormig met een raakpunt in het midden van de borst (motief 55). Deze tendens naar
vereenvoudiging kan in de stamevolutie gedateerd worden na 160 n.C.
De serie met de hond boven op de schoot met vruchten staat aan het begin van de stamontwikkeling. De
hond verdwijnt en alleen de vruchten blijven.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen en vertonen malknobbeltjes
op het oppervlak. De naden zijn steeds breed geglad. De onderrand van de basis werd geglad bij
exemplaren van series 442 en 443.

Stam 70: vrouw met vruchten.

Evolutie: Cat. nr. 4041 (445) is 5 % kleiner dan nr. 4042 (449). De contouren zijn vrijwel gelijk, maar de
basis van nr. 4041 (445) is verhoogd en de zetel licht versmald. De positie van de vingers, de voeten, de
positie van de rugleuning en het algemene plooienverloop op de onderbenen en op de rug zijn gelijk,
maar het plooienverloop op de voorzijde van het bovenlichaam verschilt. Cat. nr. 4042 (449) en nr. 4044
(449) hebben vrijwel dezelfde afmetingen. Cat. nr. 4043 (449) is 10 % kleiner dan nr. 4042 (449). Cat.
nr. 4055 (450) is 3 % kleiner dan cat. nr. 4042 (449). Verhoudingen en contouren van voor- en keerzijde
zijn gelijk, maar de plooien op de armen verlopen eerder zoals bij cat. nr. 4041 (445). 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).
Chronologie: Cat. nrs. 4044 (449) en 4056 (450) uit ‘s-Gravenhage behoren 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 stamevolutie jonger is dan
nr. 4056 (450) van dezelfde serie, moet de datering van de waterput minstens verruimd tot de tweede 
helft van de tweede eeuw. De terminus post quem rond 180 zowel voor serie 449 als voor serie 450 is 
overtuigend.
Atelier: Cat. nr. 4042 (449) werd gevonden in Keulen, maar niet in atelierverband.
Pigment: Het jongste exemplaar cat. nr. 4043 (449) is versierd met roodbruine beschildering (Munsell
reddish brown 5YR 5/3 en 5 YR 5/4 tot light reddish brown 5 YR 6/3) tussen de vingers en op de

Datering uit context en stamevolutie: 180-200/250n.C. Algemene datering: 180-200/250n.C.

Series: 445, 449 en 450.
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vruchten (versieringsmotieven 2 en 16). Drie horizontale ribbels delen de voorzijde van de zijleuningen
in drie en de voorzijde van de basis is omlijnd. Binnen dit kader bevindt zich een ruitenpatroon 
(versieringsmotieven 5 en 14). Sporen van roodbruine verf bleven bewaard in de plooien van het kleed 
en op de linkerzijde en de bovenkant van de rugleuning. Ook cat. nr. 4057 (450) draagt resten van bruine
beschildering. De versieringsmotieven doen een productie in Keulen vermoeden.
Iconografie: Alle series dragen de typische Ubische kledij, met een op de borst gespelde mantel en een 
Ubische hoed (motief 39). Series 445 en 449 hebben een gladde zetel met frontaal gelede zijleuningen 
(motief 71). Bij series 445 en 450 werden de kleedplooien herwerkt tot boogvormige plooien op de 
bovenarmen met een raakpunt in het midden van de borst (motief 55). Dit motief kan na 160 n.C.
gesitueerd worden. Vroeg in de stamontwikkeling bij serie 450, werd een kleine nevenfiguur
toegevoegd. Over de betekenis van de figuur is geen eensgezindheid (Schauerte 1985, 345: bijfiguur als
schenker; Van Boekel 1989 (Scheveningseweg), 20: nevenfiguur geïnterpreteerd als soldaat met zwaard
of boog in de hand, een zwaardriem om de borst en een muts of helm met helmkam. Deze soldaat op 
apart voetstuk zou de schenker zijn; Lange 1994, 261-262 Serie 168: bijfiguur met cucullus of
kapmantel, rechterhand steunend op een staafachtig voorwerp en linkerhand op de buik).
Productietechniek: Ale exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen met kleiknobbeltjes op het
oppervlak. De naden zijn breed gladgestreken bij series 449 en 450. Ook de onderzijde van de basis is 
geglad en de binnenhoeken werden ingesneden.

Stam 71: vrouw met vruchten (Fabricius en Ianetus).

Evolutie: Cat. nr. 4052 (447) is 4 % kleiner dan nr. 4053 (447). De middenfiguur van cat. nr. 4054 (448)
heeft dezelfde contouren en afmetingen als die van 4052 (447). Zij zijn malverwant, maar de onderste 
mantelrand en de voeten zijn lager uitgesneden bij nr. 4054 (448). De bovenste horizontale balk van het
voetstuk werd hierbij verdund. De buitenste figuren van nr. 4054 (448) werden zeer sterk versmald en 
herwerkt. Ook aan de keerzijde is het rechthoekige kader van de rugleuning even hoog, maar veel 
smaller. De basis werd een stuk ingekort.
Externe verbanden: Ook de productie van serie 4052 (447) in Keulen biedt een terminus ante quem rond
200/220 n.C. (zie coroplast).
Chronologie: 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. Cat. nr. 4054 (448) werd op de rugleuning in reliëf gesigneerd door Ianetus. Deze was
werkzaam in het Moezelgebied in de periode tussen 190 en 250/300 n.C. Uit de stamevolutie blijkt dat
het ontwerp van Fabricius werd gekopieerd door Ianetus. Het is theoretisch mogelijk dat Fabricius reeds
kort voor deze periode actief was. De chronologische begrenzing van het atelier am Rudolfplatz biedt 
voor Fabricius een terminus ante quem rond 200/210 n.C. Voor de stamevolutie betekend dit een 
datering tussen 180 en 220/250 n.C. rekening houdend met het feit dat het ontwerp nog ontstond in 
Keulen rond 190 of kort ervoor en mogelijk elders in het Moezelgebied doorleefde.
Atelier: Statuette nr. 4052 (447) werd gesigneerd door de Keulse coroplast Fabricius met de vermelding
van Keulen (CCAA) als atelier. De stam ontstond in Keulen, in het atelier van Fabricius. Cat. nr. 4054 
(448) werd gesigneerd door Ianetus, die mogelijk werkzaam was in Trier of achtereenvolgens in Keulen
en het Moezelgebied. De serie van Ianetus is een onhandig bewerkte kopie van die van Fabricius.
Iconografie: Beide series hebben boogvormige plooien op de bovenarmen met een raakpunt in het
midden van de borst (motief 55). Dit motief ontstond rond 160 n.C. De buitenste figuren van de triade 
zijn getooid met een Ubische hoed (motief 39). De matronen van serie 447 zijn duidelijk getooid met een
halssnoer (motief 61) en lunula.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. De naden werden steeds 
breed geglad. Cat. nr. 4052 (447) heeft een gesloten onderzijde en vijf kleine luchtgaten. Cat. nr. 4053 
(447) heeft een open onderzijde.

Datering uit context en stamevolutie: 100-200n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
180-220/250n.C.

Series: 477 en 448.

Stam 72: Cybele en vrouw met vruchten.

Datering uit context en stamevolutie: 75/79-260n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
160-260n.C.

Series: 453, 454 en 988.
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van de torens van de muurkroon en de neervallende sluierpanden aan de voorzijde zijn gelijk. Hetzelfde
geldt voor de positie van de haarkruin en de contouren aan de keerzijde. De sluier werd bij nr. 4062 
(453) bovenaan vlak afgesneden en de plooienval van de kledij werd volledig herwerkt. De attributen 
zijn veranderd. Nr. 4071 (454) is 6 % kleiner dan nr. 4062 (453). Contouren en verhoudingen zijn gelijk.
De plooienval verloopt vrijwel hetzelfde voor het hoofd en de kroon, maar de lange vlechten zijn 
herwerkt. Op de rugzijde zijn de plooien van nr. 4071 (454) zo sterk herwerkt dat de bovenrand van de
rugleuning verdwenen is.
Externe verbanden: Het hoofd van series 453 en 454 gelijkt zeer sterk op dat van serie 456 (stam 73). 
Ook het kleine gelaat en de platte lintvormige haarvlechten bedekt met horizontale groefjes zijn 
hetzelfde. Alleen het aantal “kantelen” van de kroon verschilt.
Chronologie: Cat. nrs. 4062 (453) en 4063 (453) uit Frankfurt-Heddernheim werden gedateerd aan de
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (contexten 422 en 477). De terminus
ante quem ligt bijgevolg in het jaar 260 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nrs. 4062 en 4063 werden gevonden 
in Frankfurt-Heddernheim, maar niet in atelierverband. Er zijn geen directe aanwijzingen voor de 
lokalisatie van de ateliers. Alle exemplaren zijn vervaardigd in witbakkende pasta.
Pigment: Cat. nr. 4063 (453) is wit met plaatselijk roze verkleuring. Cat. nr. 4062 (453) heeft een bruine
beschildering in de vakken tussen de torens van de muurkroon, in de hals en in sommige kleedplooien.
Iconografie: Serie 988 staat duidelijk dichter bij het oorspronkelijke model dan serie 453, waarvan de 
plooienval sterk gestileerd werd en de sluier op de kroon horizontaal werd afgesneden. De neervallende 
tippen van de sluier werden omgevormd tot platte, brede haarvlechten.
Serie 988 vertoont de korte boogvormige plooien op de bovenarmen van motief 54, dat voorkomt vanaf
160 n.C. Het motief biedt een iconografische terminus post quem voor de stamevolutie. Het hoofd met 
de vlakke muurkroon met “kantelen” van serie 453 (motief 42) is ontwikkeld uit de vlakke muurkroon 
met muurwerk tussen drie torens en sluier van serie 988. Het is duidelijk dat het “kantelen-effect” 
ontstond door het wegsnijden van de sluier.
In de overgang van serie 988 naar serie 453 is niet alleen de sluier van de muurkroon weggenomen. Ook
de attributen zijn veranderd. De paterae van Cybele werden vervangen door een ronde vrucht en een aar.
De enigszins gewijzigde muurkroon gaat zo over van de Cybelevoorstellingen naar een inhoudelijk
verschillende voorstelling van een zittende vrouw met vruchten.
Productietechniek: Alle exemplaren zijn vervaardigd uit twee maldelen. Op het oppervlak bleven 
malknobbeltjes bewaard. De naden werden breed gladgestreken.

Stam 73: vrouw met vruchten en vrouw met vogel.

Evolutie: Cat. nr. 4038 (464) is 11 % kleiner dan nr. 278 (456). De keerzijde heeft dezelfde contouren 
met typisch uitstekende linkeram en dezelfde positie van de rugleuning, maar de rugleuning van nr. 4038
(464) is iets versmald bovenaan links. De voorzijde heeft hetzelfde hoofd met kroon en dezelfde positie
van de haarlokken. Het plooienverloop is herwerkt volgens hetzelfde motief, maar de rechteronderarm is
verlegd.
Mogelijk is er een verband met stam 72. Cat. nr. 278 (456) is vergelijkbaar met nr. 4071 (454) maar de
schouders zijn zeer sterk verlaagd. Met het gelaat op gelijke positie is het plooienverloop op de borst 
vergelijkbaar. Het malverband is echter onzeker.
Chronologie: Er kan geen datering bepaald worden op basis van archeologische contexten.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 278 (456) kan petrografisch 
worden toegeschreven aan het gebied van de Treveri.
Iconografie: Het hoofd met de vlakke muurkroon met “kantelen” (motief 42) gelijkt zeer sterk op dat
van stam 72. De kledij heeft typische boogvormige plooien op de bovenarmen met een raakpunt in het 
midden van de borst (motief 55). Dit motief is geïnspireerd op de Ubische kledij van de matronen. Het
verschijnt voor het eerst in de loop van de ontwikkeling van stam 69 na 160 n.C. De plooien volgen
dezelfde golfbeweging op de benen, wat eveneens verwijst naar de plooienval van de Ubische mantel. 
Een malverwantschap met stam 72 kan in de huidige stand van het onderzoek niet worden aangetoond, 
maar is niet uitgesloten.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. De naad werd breed geglad.
Cat. nr. 278 (456) vertoont malknobbeltjes op het oppervlak.

Datering gecorrigeerd met iconografie: 160-275n.C.

Series: 456 en 464.

Stam 74: Cybele en vrouw met vruchten.
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Evolutie: Cat. nr. 3569 (455) is het grootste exemplaar van stam 74. Cat. nr. 4065 (455) is 4 % kleiner 
dan nr. 3569 (455). Cat. nr. 4022 (425) is 14 % kleiner dan nr. 4065 (455). De contouren van de 
voorzijde zijn gelijk voor de vrouwenfiguur en de zetel. De positie van de handen, de voeten, de 
haarlokken en de armbreedte zijn gelijk. De plooien werden herwerkt volgens hetzelfde motief.
Chronologie: 
am Heinzenberge in de tweede of derde eeuw (context 323). Cat. nr. 3569 (455) werd gevonden in het
heiligdom van Hochscheid dat gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C. (context 521). Archeologisch ligt
de datering van de stam bijgevolg tussen 100 en 275 n.C.
Atelier: De ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 4065 (455) werd gevonden in Trier, 
maar niet in atelierverband. De muurkroon die herinnert aan de Trierse architectuur plaatst de productie
van serie 455 in deze stad. De tweede en laatste fase in de stamontwikkeling is gesitueerd in het atelier 
van Bad Bertrich: maldeel nr. 4021 (425) werd gevonden in het atelier Bad Bertrich Heinzenberge. De 
herinnering aan de oorspronkelijke productieplaats werd weggevaagd door het verwijderen van de 
muurkroon.
Iconografie: Motiefverwantschap is er met serie 915. De plooienval werd in vooraanzicht op dezelfde 
manier uitgewerkt. De verhoudingen stemmen echter niet overeen.
Bij serie 455 heeft de vrouw een aar in de rechterhand en een patera in de linker. Op het hoofd staat een
muurkroon van het type “porta nigra” (motief 41). Dit motief verbindt de serie architectonisch met Trier
en biedt een terminus post quem rond 180 n.C. Bij de serie 425 uit Bad Bertrich heeft de vrouw eveneens
een aar in de rechterhand, maar een vrucht in de linker. Op het hoofd staat een sikkelvormige diadeem.
Lange lokken vallen vooraan links en rechts van het gelaat omlaag, zoals bij serie 455. Door het
wegnemen van de muurkroon heeft deze serie niet meer het karakter van een Cybele. Mogelijk wilde de
coroplast uit Bad Bertrich de verwijzing naar Trier in zijn kopie doen verdwijnen.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Serie 455 werd vervaardigd
met behulp van gipsen maldelen: cat. nr. 3569 (455) vertoont malknobbeltjes op het oppervlak. Serie 425
werd vervaardigd met maldelen uit klei.

Datering uit context en stamevolutie: 100-275n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-275n.C.

Series: 425 en 455.

Stam 75: Fortuna en Juno (Vindex).

Evolutie: Cat. nr. 193 (306) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 4120 (477) is 5 % kleiner dan nr. 193 
(306). Alle verhoudingen stemmen overeen van het hoofd tot en met de basis, maar nr. 4120 (477) is 
proportioneel aanzienlijk breder, vooral ter hoogte van de rechterarm en -schouder. Hieruit blijkt dat
eenzelfde basisfiguur werd gebruikt en dat de armen en de attributen apart werden aangezet. Cat. nr. 
3595 (200) is 2 % kleiner dan nr. 4120 (477). Van de voorzijde zijn de plooien op de benen en ter hoogte
van de V-hals gelijk. Het middendeel werd herwerkt en het afhangend mantelpand onder de linkerarm
werd toegevoegd. Aan de keerzijde zijn enkel de plooien op het onderlichaam gelijk.
Chronologie: Cat. nr. 193 (306) uit Tongeren werd gevonden in een sector van het zuidwestelijk grafveld
die gebruikt werd tussen 50 en 200 n.C. (context 202).
Inscriptie: Het atelier van Vindex in Keulen ligt naar alle waarschijnlijkheid aan de oorsprong van de 
stam: statuette 3636 (306) uit Melick is aan de keerzijde van de basis vermoedelijk gesigneerd door de 
Keulse coroplast Vindex, gedateerd in de periode tussen 140/150 en 180 n.C. De aanvangsperiode van 
het atelier van Vindex is meteen een terminus post quem voor de stamontwikkeling.
Atelier: Serie 306 werd geproduceerd in Keulen: cat. nr. 193 (306) wordt petrografisch toegeschreven
aan Keulen en statuette 3636 (306) werd vermoedelijk gesigneerd door de Keulse coroplast Vindex. 
Vermits de andere series variaties zijn van dezelfde basisfiguur waaraan attributen werden toegevoegd, is
het mogelijk dat zij aan hetzelfde atelier kunnen worden toegeschreven.
Pigment: Ook de beschildering wijst in de richting van Keulen: cat. nr. 3636 (306) draagt een 
meerkleurige beschildering. Op de keerzijde van de basis werd een grijsbruin kruis geschilderd. Op de
linkerzijde een kruis en een verticale afboording (versieringsmotieven 6 en 14). Licht rode verf bleef 
bewaard op het kleed, de hand, het roer en het voetstuk. Cat. nr. 3637 (306) met bruine beschildering op
de basis: vooraan een stervorm uitgevoerd in dubbele lijnen en op de zijkanten kruispatronen 
(versieringsmotieven 13 en 5).
Iconografie: Iconografisch worden drie verschillende thema’s weergegeven: Fortuna met hoorn en roer,
een staande vrouw die een ring toont en een staande vrouw met een patera. Alle figuren zijn gedrapeerd

Datering uit context en stamevolutie: 50-200n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 140/150-200n.C.

Series: 200, 306 en 477.
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met een kleed en een mantel die het achterhoofd bedekt. Alleen bij serie 200 is de insnoering van het
kleed onder de borst zichtaar.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen en vertonen malknobbeltjes
op het oppervlak. De naad werd steeds breed gladgestreken. Uit de vergelijking tussen de drie series 
blijkt dat een attribuutloze en armloze basisfiguur aan de oorsprong stond van de verschillende creaties.

Stam 76: Juno en Parca (M).

Evolutie: Cat. nr. 4105 (481) is 3 % kleiner dan cat. nr. 4104 (480). De contouren en de positie van de
plooien op het onderlichaam, de handen, de voeten en de attributen zijn gelijk, maar het gelaat en de
plooien op het bovenlichaam zijn herwerkt. Van de keerzijde blijven enkel de contouren en de positie 
van de schuine mantelrand bewaard. De basis van 4105 (481) is korter. Cat. nr. 301 (476) en nr. 4114 
(476) zijn respectievelijk 5 en 9 % kleiner dan nr. 4104 (480). Bij cat. nr. 301 (476) bleven de positie van
de handen, de armen, de schuine mantelrand op de buik, de mantelrand die afhangt van de
linkerschouder, de boogvormige plooien rond de linkerhand en de V-hals bewaard, maar het hoofd is
kleiner en de schouders zijn smaller. Bij nr. 4114 (476) bleven de plooien die van onder de V-hals
boogvormig rond de borsten draaien en de lusvormige plooien op de buik bewaard, maar het
bovenlichaam is sterk naar links gedrukt.
Externe verbanden: Serie 481 werd gesigneerd door de coroplast met het initiaal M die zeker na 180 n.C.
werkzaam was. Mogelijk was deze coroplast reeds voor 170 n.C. actief, of is hij niet de ontwerper van 
het eerste model. Serie 481 zou dan een jongere herwerking zijn. In het andere geval moet de datering 
van de eerste bezettingsfase van Hofstade worden verlaat.
Chronologie: 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 een context met voorwerpen uit de eerste bezettingsfase van het heiligdom op de
Steenberg, gedateerd tussen 40 en 170 n.C. (context 85).
Inscriptie: Statuette nr. 4105 (481) draagt op de voorzijde van de basis een reliëfletter M. De coroplast
die signeert met de letter M was vermoedelijk werkzaam in Keulen en Trier in de periode tussen 
165(Hofstade)/170 en 210/275 n.C. Cat. nr. 301 (476) uit Hofstade bevindt zich in de stamontwikkeling
niet in de laatste fase, waardoor de datering van de stam nog na 170 n.C. kan doorlopen.
Atelier: De stam is ontstaan in Oost-Gallië, vermoedelijk in Keulen. Cat. nr. 301 (476) wordt op basis 
van petrografische analyse toegeschreven aan een Keuls atelier. Cat. nr. 4116 (476) wordt op basis van 
chemische analyse eveneens toegeschreven aan Keulen. Ondanks de duidelijke malverwanschap is er een
stijlverschil vast te stellen tussen het worstvormig plooienverloop van serie 480 enerzijds en de meer 
natuurlijke plooienval van serie 476 anderzijds. Vermoedelijk is dit de afspiegeling van twee 
verschillende ateliers. De coroplast die signeert met de letter M is de auteur van serie 481. Deze was
werkzaam in Keulen of Trier.
Iconografie: Alle figuren hebben een verhuld hoofd. Series 480 en 481 dragen een spinrokken in de
linkerhand. Vermoedelijk is dit ook het geval voor serie 476, maar geen van de exemplaren bleef 
volledig genoeg bewaard om hierover zekerheid te hebben. Serie 480 heeft korte boogvormige plooien 
ter hoogte van de borsten met een raakpunt tussen de borsten (motief 54). Het motief wordt gedateerd in
de periode van 160 tot 200/210 n.C.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen met geïntegreerd vierhoekig
voetstuk. Series 476 en 480 vertonen malknobbeltjes op het oppervlak. De naad is steeds breed
gladgestreken.
Functie: Cat. nr. 4113 (476) draagt een steentje ingesloten in het hoofd.

Datering uit context en stamevolutie: 75/79-170(Hofstade)n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
165(Hofstade)-170(Hofstade)/180n.C.

Series: 476, 480 en 481.

Stam 77: Parca (LAS).

Evolutie: Cat. nr. 4124 (483) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 4123 (482) is 11 % kleiner dan nr. 4124 
(483) en 1 % kleiner dan nr. 4935 (483). De schouders van nr. 4123 (482) zijn verlaagd.
Chronologie: 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).

Datering uit context en stamevolutie: 20/364-378n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
(?)/150-220n.C. Algemene datering: 20/364-378n.C.

Series: 482 en 483.
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Inscriptie: Cat. nrs. 4123 (482) en 4935 (483) werden op de bovenste helft van de rugleuning in gravure
gesigneerd door LAS. Dit atelier wordt gesitueerd in de periode tussen (?)/150 en 220 n.C.
Atelier: Cat. nrs. 4124 (483) en 4125 (483) zijn vervaardigd in roodbakkende pasta met witte engobe
(versieringstechniek 7). Deze techniek was gangbaar in de ateliers van Trier. Series 482 en 483 werden
beiden vervaardigd door de coroplast die signeert met de letters LAS en die werkzaam was in Treveers 
gebied. Het gesigneerde exemplaar cat. nr. 4935 (483) werd vervaardigd in roodbakkende pasta, maar 
een witte engobe is niet aangebracht of is verdwenen. Cat. nr. 4123 (482) werd vervaardigd in 
witbakkende pasta en draagt eveneens de signatuur LAS. Mogelijk was de coroplast werkzaam in Trier
waar naast roodbakkende ook witbakkende pasta werd verwerkt.
Iconografie: De stam combineert voorstellingen van een zittende vrouw met een open boekrol en
voorstellingen met spinrokken en spinklos. Vermoedelijk evolueerde zij gelijktijdig vanuit eenzelfde
eerste model. Inhoudelijk zijn de voorstellingen niet verschillend. Op de boekrol van cat. nr. 4935 (483)
en in de leesrichting vanuit het standpunt van de godin staat het woord FAT[VM] gegraveerd (Merten
1998, 120, 127). Deze lotsbeschikking maakt duidelijk dat hier een schikgodin werd voorgesteld. Serie 
482 met spinrokken stelt eveneens een schikgodin voor. Ook het spinnen van de levensdraad bepaalt het
lot. Opvallend is dat ondanks de verandering van de attributen, het kapsel niet gewijzigd werd. Beide
series dragen een hoog halfrond haarstuk met drie sierknoppen, een motief dat niet voorkomt buiten het
stamverband van stam 77 en dat vermoedelijk werd ontworpen door de coroplast die signeert met de 
letters LAS (motief 31).
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. De naad is steeds breed 
gladgestreken.

Stam 78: Diana (Alfius en Servandus).

Evolutie: Cat. nr. 4129 (485) is 3 % kleiner dan cat. nr. 4130 (484). De contouren van het lichaam, de
typische vorm en de positie van het schild en de horizontale indeling van de kledij zijn gelijk, maar de
plooien op de borst en de overslag van het kleed zijn herwerkt en het hoofd is veranderd. Cat. nr. 4127 
(486) is 9 % kleiner dan nr. 4129 (485). De kleedplooien komen exact overeen, maar de benen zijn sterk
verlengd bij nr. 4127 (486). Het is ook mogelijk dat het kleed werd verkort, vermits het gekrulde uiteinde
van het schild zich iets lager bevindt tegenover de onderste rand van het kleed. Cat. nr. 4127 (486) is 10
% kleiner dan cat. nr. 4959, gesigneerd door Alfius. De verhoudingen van de benen, de hoogte van de
riemen van het schoeisel en de palmstronk tussen de benen komen goed overeen, maar het fragment is te
klein om zekerheid te hebben over de relatie tussen beide beeldjes.
Chronologie: Cat. nr. 4929 (484) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd naar de bezettingsperiode
van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 477). 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). De 
archeologische datering blijft hierdoor algemeen gesitueerd tussen 75/79 en 200/210 n.C.
Inscriptie: Statuetten nrs. 4128 (484), 4126 (486) en 4127 (486) werden op de keerzijde van de basis in 
gravure gesigneerd door Servandus. Indien de relatie van serie 486 met het voetstuk cat. nr. 4959 correct
is, moeten Alfius en Servandus elkaar chronologisch gedeeltelijk overlappen. Mogelijk zijn de eindfase 
van de werkzaamheden van Servandus en de beginfase van Alfius gelijktijdig. Vermits cat. nr. 4128 
(484) van Servandus aan het begin van de stamontwikkeling staat en cat. nr. 4127 (486) van Servandus 
aan het einde, is de datering van het atelier van Servandus bepalend voor de ganse stamontwikkeling.
Atelier: De stam is ontstaan in Oost-Gallië, meer bepaald in het atelier van Servandus am Rudolfplatz te
Keulen: cat. nrs. 4128 (484), 4126 (486) en 4127 (486) werden gesigneerd door de Keulse coroplast 
Servandus. Cat. nr. 4127 (486) werd bovendien gevonden in het Keulse atelier am Rudolfplatz . Cat. nr.
4929 (484) werd op basis van chemische analyse toegeschreven aan Keulen.
Pigment: Cat. nr. 4130 (484) draagt sporen van zwarte verf op het lichaam en heeft een zwarte lijn op de
linkeronderrand van de basis (versieringstechniek 4).
Iconografie: De gelijkenis tussen de hoofden van cat. nr. 4130 (484) van stam 78 en cat. nr. 3673 (246)
van stam 40 is treffend. Beide beeldjes werden gesigneerd door Servandus (zie ook over de
gelaatskenmerken van de beeldjes van Servandus: Van Boekel 1987, 246, 293, 311, 338, 359). De 
diadeem en het achterhoofd verschillen, maar het gelaat en de haren er rond zijn onmiskenbaar van 
dezelfde hand. Binnen het repertoire van Servandus lopen beide creaties vermoedelijk gelijktijdig.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen. Het voetstuk is geïntegreerd
in de mal bij series 484 en 486. Exemplaren van series 484 en 485 vertonen malknobbeltjes op het
oppervlak. De naad werd breed geglad en bijgesneden bij serie 486.

Datering uit context en stamevolutie: 75/79-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
155/160-180/210n.C.

Series: 484, 485 en 486.
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Stam 79: Diana en Minerva.

Evolutie: Cat. nr. 307 (491) is 5 % kleiner dan nr. 308 (492) en 309 (491) en 4 % kleiner dan cat. nr. 
4133 (489). Tegenover cat. nr. 4133 (489) zijn de meeste verhoudingen bij nr. 307 (491) bewaard 
gebleven. Het gekruiste been met de enkelband, de positie van de handen en de oriëntatie van de vingers,
de kleedplooien op het rechterbeen, de typische schuine halsopening, de mouwen en de positie van de
overslag van het kleed zijn gelijk, maar de plooien van nr. 4133 (489) zijn minder schematisch dan die
van de series 492 en 491, de schouders zijn hoger en het hoofd is veranderd. Cat. nr. 3550 (494) is 2 %
kleiner dan nr. 308 (492). Cat. nr. 4140 (490) heeft dezelfde afmetingen als nr. 3550 (494). Cat. nr. 4150
(494) is 4 % kleiner dan nr. 3550 (494) en 5 % kleiner dan nr. 310 (494). Cat. nr. 4745 (286) is 4 % 
kleiner dan nr. 4133 (489) en heeft dezelfde afmetingen als nr. 307 (491). De bovenste helft is nog 
zichtbaar malverwant met nr. 307 (491), zowel de voorzijde als de keerzijde, maar de onderzijde is sterk
herwerkt aan de voorzijde en vooral aan de linkerzijde van de keerzijde. De positie van het gekruiste
been verschilt. De onderzijde is bovendien smaller aan de kant van het schild en ook korter dan die van 
nrs. 307 (491) en 4133 (489).
Chronologie: 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). 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). Dit exemplaar situeert zich op het 
einde van de stamontwikkeling. De langlopende serie 489 moet daarom bijna geheel voor 111 n.C.
gedateerd worden. 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. Het exemplaar uit Bingen dat zich halfweg de stamontwikkeling situeert kan
daarom als één van de oudste vondsten uit het depot gelden. Dit geldt ook voor cat. nr. 310 (494) uit 
Longlier Respelt waar het grafveld Moussière algemeen gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 
123). Dit exemplaar staat aan het begin van de stamontwikkeling.
Samenvattend kan de stam gedateerd worden tussen 90 en 110 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich volledig in Oost-Gallië. Alle exemplaren werden
vervaardigd in witbakkende pasta. Diana nr. 308 (492) wordt petrografisch toegeschreven aan Keulen. 
Naast Keulen staat ook de omgeving van de Treveri aan de basis van de ontwikkeling: Diana nr. 310 
(494) wordt petrografisch toegeschreven aan het gebied van de Treveri. Mogelijk in een later stadium
werd in Trier de serie van Minerva ontwikkeld: cat. nr. 422 (286) wordt petrografisch toegeschreven aan
Trier.
Pigment: Ook de beschildering wijst op een herkomst uit Keulen: de bovenrand van het voetstuk van cat.
nr. 308 (492) werd bruin geschilderd (versieringstechniek 4). Ook voor serie 491 wijst de beschildering 
op een Keulse herkomst: de boven- en onderrand van het voetstuk van cat. nr. 307 (491) zijn donkerbruin
afgelijnd (versieringstechniek 4). Daartussen werd rondom een ruitenpatroon aangebracht met lange 
diagonale lijnen die elkaar in het midden kruisen (versieringstechniek 5).
Cat. nr. 4150 (494) werd ook donker beschilderd met twee armbanden op de linkerarm, een omlopende 
lijn op de onderkant van de basis en vijf ronde bollen verdeeld over de bovenrand van de basis 
(versieringstechnieken 1, 4 en 3).
Iconografie: Iconografisch verbindt de stam voorstellingen van Diana en Minerva. Het ontstaan van de
Diana series 489, 490, 491, 492 en 494 situeert zich min of meer binnen dezelfde generatie.
Vermoedelijk zijn het verschillende versies die vrijwel gelijktijdig teruggaan op eenzelfde eerste model.
Het is niet uitgesloten dat Minerva serie 286 later is ontstaan.
Series 286, 489, 491 en 492 dragen een kleed met naar rechts buigende halsopening (motief 58).
Opvallend is dat de schematische plooienval van serie 492, niet jonger lijkt te zijn dan de meer 
natuurlijke plooienval van serie 489. Dit zou erop kunnen wijzen dat een groter, goed gedetailleerd 
archetype in onze stamevolutie nog ontbreekt. De realiteit kan echter ook ingewikkelder zijn. De grotere
vlakke en vage exemplaren die aan het begin van de stamevolutie staan kunnen ook het gevolg zijn van
afvorming, waarbij het hoogteverlies gecompenseerd werd door verzwaring van de wand van het
gebruikte model, bijvoorbeeld door onderdompeling in vloeibare pasta. Het gevolg is dan een 
vervlakking en vervaging van het detail. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij stammen 29 en 104.
Productietechniek: Alle exemplaren zijn vervaardigd uit twee maldelen. Het ingesnoerd cilindrisch
voetstuk is geïntegreerd in de mal. Het oppervlak vertoont bij alle series malknobbeltjes. De naad werd 
steeds breed geglad en vaak bijgesneden.

Datering uit context en stamevolutie: 90-110n.C.

Series: 286, 489, 490, 491, 492 en 494.
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Stam 80: Victoria.

Evolutie: Cat. nr. 4149 (495) is 5 % kleiner dan cat. nr. 4148 (496).
Chronologie: 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). Cat. nr. 4149 (495) uit Autun werd 
gevonden in een kuil uit de eerste eeuw (context 304). De stam kan bijgevolg gedateerd worden tussen 
50 en 100 n.C.
Atelier: De stam is ontstaan in Centraal-Gallië. Cat. nr. 4149 (495) werd gevonden in Autun, maar niet in
atelierverband.
Pigment: Cat. nr. 4149 (495) draagt een meerkleurige beschildering van plantenextracten. Anatomische
details als de mond en de ogen en de attributen werden geaccentueerd door deze beschildering 
(versieringstechnieken 2 en 16).
Iconografie: Victoria werd vervaardigd met wisselende attributen. De palmtwijg is een vast element,
maar de globe van cat. nr. 4148 (496) werd verwisseld voor een patera bij cat. nr. 4149 (495). De
driepuntige diadeem (motief 32) werd bij het jongere exemplaar 4149 (495) vervangen door een 
sikkelvormige diadeem.
Productietechniek: Het lichaam van beide series werd vervaardigd uit twee maldelen. Attributen als 
palm, patera en globe werden apart vervaardigd. De voeten van cat. nr. 4149 (495) zijn gescheiden. Ook
het voetstuk is bijgevolg apart vervaardigd.

Datering uit context en stamevolutie: 50-100n.C. Algemene datering: 50-100n.C.

Series: 495 en 496.

Stam 81: Victoria.

Evolutie: Cat. nr. 4145 (498) is 4 % kleiner dan cat. nr. 4146 (497).
Chronologie: Een archeologische datering kan in dit stadium van het onderzoek niet worden bepaald.
Atelier: De stam is ontstaan in Oost-Gallië.
Iconografie: De attributen van Vicoria werden aangepast. Een zegekrans in de hooggeheven rechterhand
werd toegevoegd bij cat. nr. 4145 (498). De palmtak verhuisde naar de linkerarm en de globe bleef 
ongewijzigd.
Productietechniek: Beide series werden vervaardigd uit twee maldelen. Nr. 4145 (498) vertoont
malknobbeltjes op het oppervlak.

Series: 479 en 498.

Stam 82: Mercurius.

Evolutie: Cat. nrs. 4199 (518) en 4200 (518) staan aan het hoofd van de stam. Beide exemplaren hebben
dezelfde afmetingen. Cat. nr. 4195 (530) is 7 % kleiner dan nrs. 4199 (518) en 4200 (518). De 
lichaamsverhoudingen en de positie van de caduceus zijn gelijk, maar de houding van de rechterarm
verschilt. Cat. nr. 4922 (520) heeft dezelfde afmetingen als nr. 4195 (530) maar de linkerhand van nr. 
4922 is groter. De afmetingen en verhoudingen van de keerzijde van nr. 4196 (519) komen overeen met
die van nr. 4195 (530), maar de voorzijde is sterk herwerkt.
Chronologie: 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).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië, meer bepaald in het atelier van
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuetten 4200 (518) en 4195 (530) werden gevonden in het atelier
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Mogelijk werd de jongere serie 520 in Brive-la-Gaillarde 
geproduceerd: statuette 4922 (520) werd gevonden in het ancien marais de la Corrèze in 
Brive-la-Gaillarde, waar ook malfragmenten voor de productie van terracottabeeldjes werden
teruggevonden.

Datering uit context en stamevolutie: 100-170/220n.C. Algemene datering: 100-170/220n.C.

Series: 518, 519, 520 en 530.

Stam 83: Mercurius (Servandus).

Datering uit context en stamevolutie: 100-200/210n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
155/160-180/210n.C.

Series: 524 en 525.
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Chronologie: 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).
Inscriptie: Cat. nr. 4202 (525) werd op de keerzijde van de pijler in gravure gesigneerd door Servandus.
Vermits cat. nrs. 4201 (524) en 4202 (525) tot eenzelfde productiegeneratie behoren, is de datering van 
Servandus richtinggevend voor de stam.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië, meer bepaald in Keulen: Statuette nr. 4205
(524) werd gevonden in het atelier am Rudolfplatz te Keulen en cat. nr. 4202 (525) werd gesigneerd door
de Keulse coroplast Servandus met vermelding van CCAA.
Iconografie: Exemplaren van serie 524 hebben een tongvormige manteltip op de naakte schouder (motief
59). Dit motief komt voor na 155/160 n.C.

Stam 84: Mercurius (...icus, Vivus).

Evolutie: De hoogtematen van cat. nr. 333 (947), 1198 (948), 4179 (526) en 332 (949) verschillen niet.
Wel staan de dieren die de rots flankeren verder opzij bij nr. 333 (947). Ook de de romp van Mercurius is
bij dit exemplaar in profiel het dikst. Bij 1198 (948) steken de ram en de haan iets minder ver opzij, 
zodat de onderzijde smaller is. Bij nr. 4179 (526) is ook de romp 4 % smaller dan bij nr. 333 (947). Cat.
nr. 332 (949) heeft dezelfde hoogte als nr. 333(947), gemeenten van de zetelrand achteraan tot de
bovenkant van het hoofd. In profiel is het beeldje echter aanzienlijk smaller ter hoogte van de borst en de
rug verloopt rechter. Van alle exemplaren van stam 84 heeft de borst van Mercurius cat. 332 (949) het
dunste profiel. Cat. nr. 334 (948) is 3 % kleiner dan nr. 1198 (948) en cat. nr. 4197 (947) is 5 % kleiner 
dan nr. 334 (948), gemeten op de rechterzijde.
Het is moeilijk uit te maken welke serie het dichtst bij het originele ontwerp staat. Cat. nr. 333 (947) lijkt
door het grotere volume van het profiel en door de scherpe uitstekende zetelrand dichter bij het archetype
te staan, maar sommige details bleven bij de andere series beter bewaard. Zo is het reliëf van de plooien
van de afhangende manteltip achter de kop van de haan, dat nog duidelijk aanwezig is bij serie 948,
verdwenen bij cat. nr. 333 (947). Ook de ronde manteltip op de linkerschouder is bij nr. 333 (947) 
smaller dan bij alle andere series.
Chronologie: 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. 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). Cat. nr. 332 
(949) uit Martelange is afkomstig uit een tumulus met Centraal- en Oost-Gallische terra sigillata uit de
tweede eeuw (context 125). Cat. nr. 4182 (526) uit Dieburg is afkomstig uit een graf van de eerste helft
van de derde eeuw n.C. (context 400).
Uit de combinatie van de gegevens uit Martelange en Dieburg, kan worden besloten tot een datering 
tussen 125/200 en 250 n.C.
Inscriptie: Mercurius cat. nr. 333 (947) uit Hoesselt draagt achteraan op de bovenrand van de
stoelvormige rots in gravure de onvolledige inscriptie [.]ICVS.FIICIT. Eronder staat in reliëfletters te
lezen OPP. Cat. nrs. 334 (948) en 1198 (948) dragen achteraan op de bovenrand van de stoelvormige rots
in gravure de letters CA. De Mercurius cat. nr. 1198 (948) uit Tongeren draagt op de rand van de rots 
achteraan de inscriptie: V I [..] I I  CA. De ontbrekende letters zijn mogelijk VS. De naam VIVS is niet 
bekend als coroplast.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nrs. 1198 (948) en 334 (948) dragen
achteraan op de bovenrand van de stoelvormige rots in gravure de inscriptie CA. Vermoedelijk is dit een
gedeelte van de afkorting voor het antieke Keulen “CCAA”. Cat. nr. 4179 (526) werd gevonden in
Keulen, maar niet in atelier verband. Twee series kunnen petrografisch worden toegeschreven aan een
Keulse pasta: cat. nr. 334 (948) en cat. nr. 333 (947) worden toegeschreven Keulen. Cat. nr. 332 (949) 
wordt petrografisch toegeschreven aan het gebied van de Treveri.
Pigment: Ook de versieringstechniek van één van de exemplaren van serie 948 verwijst naar Keulen: cat.
nr. 1198 (948) draagt een donkerbruine beschildering die de attributen benadrukt: de vleugels van de 
petasus en de dieper gelegen holtes van de caduceus (versieringstechniek 16). Dezelfde donkerbruine
verf bleef bewaard op het rechteroog van de haan, op de rechterzijde van de onderrand van de basis en 
op de rechterbovenarm in de vorm van twee armbanden (versieringstechnieken 2, 3 en 4).
Iconografie: Alle exemplaren hebben een tongvormige manteltip op naakte schouder (motief 59). Dit 
motief komt in Oost-Gallië voornamelijk voor bij voorstellingen van Mercurius, Bacchus en Apollo van
de hand van Servandus. Bij enkele Oost-Gallische nabootsingen van Centraal-Gallische nutrices komt

Datering uit context en stamevolutie: 125/200-250n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
155/160-250n.C.

Series: 526, 947, 948 en 949.

907



het motief eveneens voor. In al deze gevallen wijst de datering op de tweede helft van de tweede eeuw of
later.
Productietechniek: Alle series werden vervaardigd uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerde rotsvormige basis. Exemplaren van serie 526, 947 en 948 vertonen duidelijk
malknobbeltjes, afkomstig van het gebruik van een gipsmal.

Stam 85: Mercurius.

Evolutie: Cat. nr. 4186 (528) heeft vrijwel dezelfde afmetingen als nr. 4185 (527), maar nr. 4186 (528) is
smaller ter hoogte van de caduceus en de onderste band van de rotsbasis ontbreekt.
Chronologie: 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). Op die
basis kan de stamevolutie gesitueerd worden tussen 170 en 260 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië in het atelier van Trier Trier-Süd. Cat. nr. 
4185 (527) werd gevonden in het Trierse atelier Trier-Süd. Cat. nr. 4198 (528) werd door chemische en
petrografische analyse toegeschreven Frankfurt of Trier.
Pigment: Cat. nr. 4186 (528 is licht grijs met beschildering of engobe op het oppervlak: vooraan volledig
rood beschilderd. Aan de binnenzijde spatten in dezelfde kleur (2,5 YR 5/8). De kleurstof schijnt
ingewerkt tot halfweg het breukvlak (versieringstechniek 19).
Productietechniek: Gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak bij exemplaren van serie 527 en 528.
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis. Voetstuk van serie 528 is 
onderaan gesloten met een apart gevormde afdekplaat. Breed gladgestreken naden.

Datering uit context en stamevolutie: 170-260n.C.

Series: 527 en 528.

Stam 86: Apollo.

Evolutie: Cat. nr. 4217 (533) is 7 % kleiner dan nr. 4218 (944).
Chronologie: De datering van de stam kan in de huidige onderzoeksstand niet op basis van 
archeologische gegevens worden bepaald.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië.
Iconografie: Het kapsel van cat. nr. 4218 (944) gelijkt sterk op dat van de Venusfiguren van 
Iopillo/Ioppillo/Ioppios (motief 7).
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Cat. nr. 4218 (944) met luchtgat aan de
keerzijde ter hoogte van de linkerhand. Cat. nr. 4217 (533) met apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak met geprofileerde onderrand.

Series: 533 en 944.

Stam 87: Apollo en Bacchus (Servandus).

Evolutie: Cat. nr. 4214 (532) heeft dezelfde afmetingen als nr. 1200 (946). Cat. nr. 4219 (534) is 7 %
kleiner dan nr. 4214 (532). Aan de voorzijde zijn de positie van de rechterhand en het gekruiste 
linkerbeen, de vorm van de romp en heup, de positie van het geslacht en het verloop van de bovenste 
mantelrand gelijk, maar de plooien zijn herwerkt en de vorm en positie van het opkijkend dier verschilt.
Aan de keerzijde is het plooienverloop op het onderlichaam duidelijk malverwant. De contouren ter 
hoogte van de armen en de verwisselde attributen zijn niet gelijk. De afstamming is niet rechtstreeks,
maar beide series delen duidelijk een gemeenschappelijk eerste model.
Chronologie: Cat. nr. 4213 (532) 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). Cat. nr. 4212 (532) 
uit Keulen werd gevonden in een graf uit de Jacobstrasse waarvan de bijzetting door een muntvondst
gedateerd wordt in het derde kwart van de tweede eeuw. Een fragment van 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. De dateringsargumenten van serie 532 en
de toeschrijving van de stam aan Servandus, dwingen de datering van de context van cat. nr. 1183 (946) 
te herzien. De stam kan volgens de grafvondsten van serie 532 gedateerd worden in het derde kwart van

Datering uit context en stamevolutie: 160/180-192/200(?)n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
160/170-180/210n.C.

Series: 532, 534 en 946.
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de tweede eeuw.
Inscriptie: Bacchus nr. 4214 (532) en Apollo nr. 4219 (534) werden op de keerzijde van de basis 
gesigneerd door Servandus. Exemplaren van de gesigneerde series beslaan de hele stamevolutie. De 
datering van het atelier van Servandus is daarom richtinggevend voor de datering van de stam. Volgens 
de archeologische datering behoren de beeldjes vermoedelijk tot het latere werk van de coroplast.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië, meer bepaald in het atelier van Servandus
in Keulen. Cat. nrs. 4219 (534) en 4214 (532) werden gesigneerd door de Keulse coroplast Servandus. 
Cat. nr. 4214 (532) vermeld bovendien de afkorting CCAA en de precieze locatie FORVM
HORDIARIVM. Cat. nr. 4216 (532) uit Frankfurt-Heddernheim werd door chemische analyse 
toegeschreven aan Keulen.
Pigment: Cat. nrs. 4216 (532) en nr. 4214 (532) dragen de resten van een bruin ruitenpatroon op de
voorzijde van de basis (versieringstechniek 5). Cat. nr. 4220 (534) draagt een rode beschildering: rond de
rechterbovenarm werden twee rode armbanden geschilderd (versieringstechniek 3) en 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 (versieringstechnieken 2 en 17).  Al deze technieken 
waren gebruikelijk in Keulen. Cat. nr. 1200 (946) draagt resten van zwart pigment in de haren en bruine
verf op de hond (versieringstechnieken 23 en 20).
Iconografie: De stam verenigt voorstellingen van Bacchus en Apollo, afgeleid van eenzelfde eerste 
model. Vermoedelijk was Servandus de ontwerper van dit model. De figuur leunt steeds met gekruiste
benen tegen een pijler (motief 83) en heeft een tongvormige manteltip op de naakte schouder (motief
59).
Productietechniek: Gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.

Stam 88: man met tonnen.

Evolutie: Cat. nr. 4231 (537) is 8 % kleiner dan nr. 338 (540).
Chronologie: Cat. nr. 4229 (540) uit Rheinzabern werd gevonden in een graf dat bijgezet werd in de 
tweede helft van de tweede eeuw (context 735). In het graf bevonden zich ook oudere voorwerpen.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Cat. nr. 4231 (537) is afkomstig van
het atelier uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir.
Iconografie: Beide figuren dragen een broek met lange pijpen of braca (motief 44).
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. Cat. nr.
4231 (537) met luchtgat aan de keerzijde achter de linkerpols.

Datering uit context en stamevolutie: 80/150-200n.C. Algemene datering: 80/150-200n.C.

Series: 537 en 540.

Stam 89: ruiter met kapmantel (Roxtanus (?)).

Evolutie: Cat. nr. 4274 (566) is 5 % kleiner dan nr. 4276 (567), maar de kop van het paard van nr. 4276
werd sterk herwerkt. De snuit is scherper, het oog lager en de manen werden onderaan verbreed. Cat. nr.
4276 (567) is daarom niet het eerste model. Cat. nr. 4279 (569) is 10 % kleiner dan nr. 4274 (566).
Chronologie: 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). 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. Twee 
grafvondsten van twee verschillende series zijn eensluidend: de stam ontwikkelde zich duidelijk op het
einde van de tweede eeuw.
Inscriptie: Cat. nr. 4274 (566) draagt boven de linkervoorpoot, in gravure op een palmtak de letters ROX
en boven de linkerachterpoot, in gravure onder een klimopblad de letters TAN/S. Boven de doorboring
van de linkervoorpoot staat te lezen (?)NTVS. Volgens H. Lange is hierin de naam van de coroplast
Roxtanus te herkennen (Lange 1994, 291, 292 Serie 261-262).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 786 (566) werd zowel door 
chemische als petrografische analyse toegeschreven aan Keulen.
Iconografie: De figuren dragen een kapmantel die tot op de heup hangt en die de kledij eronder volledig
verbergt. De kapmantel komt in de iconografie van de terracotta’s voor na het midden van de tweede
eeuw voornamelijk in het laatste kwart (motief 46).
Productietechniek: Gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Ruiter en paard geïntegreerd in één mal.

Datering uit context en stamevolutie: 180-200n.C.

Series: 566, 567 en 569.
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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 
toegevoegd.

Stam 90: jongen met kapmantel (Grecus).

Evolutie: Cat. nr. 4280 (571) is 8 % kleiner dan nr. 4281 (570). De contouren van het kleed, de positie 
van de rechterarm en de verticale plooien van het kleed komen overeen, maar de linkerarm van nr. 4280
staat minder schuin en de benen zijn zwaarder en korter. Cat. nr. 4296 (579) heeft vrijwel dezelfde 
afmetingen als nr. 4280 (571). De contouren, de voornaamste plooien en de houding van de armen zijn 
gelijk.
Chronologie: Cat. nr. 4180 (571) uit Pförring-Forchheim werd gevonden in een crematiegraf van het 
einde van de tweede eeuw (context 714).
Inscriptie: Cat. nr. 4281 (570) werd op de keerzijde van het kleed en verticaal gesigneerd in gravure door
Grecus. Dit ontwerp van Grecus ligt met serie 570 aan de basis van de stam.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Een ontwerp van de coroplast Grecus
staat aan de basis: cat. nr. 4281 (570) uit Varennes-sur-Allier, werd gesigneerd door Grecus. Deze
coroplast was werkzaam in Toulon-sur-Allier en mogelijk ook in Varennes-sur-Allier.
Iconografie: De figuren dragen een korte kapmantel of cucullus die alleen de schouders bedekt. De 
kapmantel komt in de iconografie van de terracotta’s voor na het midden van de tweede eeuw 
voornamelijk in het laatste kwart (motief 46).
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat
achter de linkerpols, -elleboog of -bil.

Datering uit context en stamevolutie: 180-200n.C.

Series: 570, 571 en 579.

Stam 91: jongen met kapmantel (Pistillus).

Evolutie: Cat. nrs. 4291 (577), 4294 (578) en 4293 (578) zijn de grootste exemplaren van de stam. Cat.
nrs. 4298 (580), 4292 (577), 4299 (581) en 4306 (581) hebben dezelfde afmetingen. Cat. nr. 4298 (580) 
is 3 % kleiner dan nr. 4254 (578). De contouren, de begrenzing van het kleed en de positie van de
rechterarm zijn gelijk. Cat. nr. 4292 (577) is 4 % kleiner dan nr. 4290 (576). De contouren, de positie van
de armen, de handen en de voornaamste plooien zijn gelijk.
Chronologie: Cat. nrs. 4289 (576), 4291 (577), 4297 (580), 4293 (578) en 4954 (578) 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. 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.
Samenvattend kan gesteld dat de stam zich ontwikkelt in het derde kwart van de tweede eeuw n.C. Cat.
nr. 4291 (577) is het grootste exemplaar en is afkomstig van de Sous-sol 1914, gedateerd na 168/180 
n.C. Het atelier van Pistillus in Autun ligt aan de basis van het ontwerp.
Inscriptie: Cat. nr. 4294 (578) uit Langres en 4297 (580) uit Alise-Sainte-Reine werden op de keerzijde 
op de onderrand van het kleed in horizontale richting gesigneerd door Pistillus. Vermits cat. nr. 4294 
(578) van Pistillus aan de basis van de stamontwikkeling staat, geldt de aanvang van de productie van 
Pistillus rond 170/180 n.C. als terminus post quem voor de ganse stam.
Atelier: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stam situeert zich in Centraal-Gallië. Twee exemplaren
die aan de basis van de stamontwikkeling liggen, kunnen worden toegeschreven aan Autun. Cat. nr. 4294
(578) uit Langres werd gesigneerd door Pistillus wiens atelier in Autun gesitueerd wordt. Cat. nr. 4293 
(578) uit Alise-Sainte-Reine werd op basis van chemische analyse toegeschreven aan Autun. De 
oorsprong van de stam moet dan ook in Autun gesitueerd worden. Cat. nr. 1146 (578) uit Merendree
vormt daardoor op petrografisch vlak een referentiestaal voor de pasta uit Autun. Cat. nr. 4297 (580) uit
Alise-Sainte-Reine wordt op basis van de signatuur van Pistillus eveneens toegeschreven aan het atelier
van Autun. Cat. nr. 4301 (581) werd gevonden in het atelier van Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. 

Datering uit context en stamevolutie: 168/180-220/(?)n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
170/180-220n.C.

Series: 576, 577, 578, 580 en 581.
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Serie 581 bevindt zich aan het einde van de stamevolutie. Blijkbaar werd de productie in een latere fase
overgenomen in Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Pigment: Cat. nr. 4299 (581) werd zwart beschilderd: ogen en wenkbrauwen werden met zwarte verf
geaccentueerd (versieringstechniek 2). Vermits de serie aan Saint-Pourçain-sur-Besbre kan worden 
toegeschreven, kan ook deze beschilderingstechniek aan Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir worden 
toegeschreven.
Iconografie: De figuren van series 576, 577, 578 en 580 dragen een cucullus of korte kapmantel die de
schouders bedekt. Serie 580 heeft een langere kapmantel die het kleed volledig bedekt. De kapmantel 
komt in terracotta voor na het midden van de tweede eeuw, vermoedelijk pas in het laatste kwart (motief
46). Series 577, 578 en 580 staan op een rond trapvormig voetstuk (motief 67). Dit voetstuk is tevens 
typisch voor het laatste kwart van de tweede eeuw en werd veelvuldig toegepast door Pistillus.

Stam 92: dwerg met kapmantel.

Evolutie: Cat. nrs. 4526 (699) en 342 (700) zijn malverwant. De afmetingen van nr. 342 (700) zijn 
onbekend.
Chronologie: 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).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië.
Pigment: Cat. nr. 4526 (699) is grijswit met donkere oranjebruine beschildering op de kap 
(versieringstechniek 24).
Iconografie: De dwergen van serie 699 dragen een kapmantel die even lang is als het kleed eronder. De
kapmantel komt in de iconografie van de terracotta’s voor na het midden van de tweede eeuw 
voornamelijk in het laatste kwart (motief 46).
Productietechniek: Cat. nr. 4526 (699) met 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. 342 (700) met gegraveerde ogen met centrale pupil. Diepe neusgaten
en gleuf in de mond. Cat. nrs. 4526 (699) en 342 (700) met hol hoofd, gesloten ter hoogte van de
schouders en met ingesloten steentje.

Datering uit context en stamevolutie: 180/255-260/270n.C.

Series: 699 en 700.

Stam 93: karikatuur.

Evolutie: Al deze series zijn malverwant omwille van het typische hoofd. Cat. nr. 842 is het grootst. Het
kan niet toegeschreven worden aan een serie omdat het lichaam niet bewaard bleef. De rechterzijkant 
van de hoofden van cat. nrs. 4314 (591) en 4803 (586) zijn respectievelijk 10 en 13 % kleiner dan cat. nr.
842. De contouren van het hoofd en de typische haarlijn komen overeen. De neus en kin zijn scherper bij
cat. nr. 842. De oren werden apart aangezet en details als de rimpels werden apart gegraveerd.
Chronologie: Cat. nrs. 4308 (586), 4309 (587), 4310 (590) uit Colchester werden gevonden in een graf
met keramiek uit de Claudisch-Neroonse tijd, waarvan de bijzetting ten vroegste plaats had in de 
Neroonse tijd tussen 41/54-68/? (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. n.C.(context 972). 
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. 4314 (591) is afkomstig uit de verstoringslaag van een 
houtbouw uit de periode tussen 40 en 70 n.C. (context 292).
Samenvattend kan gesteld dat de stam zich ontwikkelde tussen 50 en 70 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië.
Productietechniek: Steeds een apart hoofd uit twee maldelen. Apart aangezette oren. Lichaam uit twee 
maldelen. Staande serie 587 met gescheiden benen, apart gevormd voetstuk en verticaal doorboorde
handen. Serie 586 met apart gevormde armen en boekrol, een apart gevormde vlakke bodemplaat met 
een luchtgat in de bodem.

Datering uit context en stamevolutie: 50-70n.C.

Series: 586, 587, 590 en 591.

Stam 94: Amor en Psyche (Vitalis en LTM).

Series: 603, 604 en 605.
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Evolutie: 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. Cat.
nr. 4339 (604) en nr. 4336 (603) zijn malverwant. De vorm van de figuren en de positie van de armen is
gelijk.
Chronologie: Cat. nrs. 4336 (603), 4337 (603), 4338 (603), 4339 (604) en 4341 (605) 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). 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). Voorlopig geldt de datering uit Heddernheim als de chronologische
begrenzing van de stam, hoewel de vondsten uit Dhronecken eerder een late datering suggereren.
Inscriptie: Cat. nr. 4338 (603) werd op de keerzijde gesigneerd door Vitalis. Cat. nr. 4341 werd op de 
keerzijde gesigneerd door de coroplast die signeert met de initialen LTM: op de keerzijde: 
L.T.M.F/.C.A[...]. 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 bewaard is geen T , zodat C(olonia) A(ugustae) T(revorum) 
uitgesloten lijkt. Beide atelier werden chronologisch en geografisch niet afgebakend.
Atelier: Cat. nr. 4340 (604) werd door chemische analyse toegeschreven aan Trier en kan daardoor
petrografisch gelden als referentiestaal voor het atelier. Serie 603 werd vervaardigd in het atelier van 
Vitalis en serie 605 werd vervaardigd in het atelier van de coroplast die signeert met de initialen LTM.
Vermoedelijk moeten ook deze ateliers in Trier worden gesitueerd.
Iconografie: Het kapselmotief van series 603 en 605 refereert naar de Severische haarmode. De haren
vallen in korte parallelle golfbewegingen tot in de hals (motief 24). Het motief kan gedateerd worden in
de periode 200-260 n.C.
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met 
geprofileerde boven- en onderrand. Series 604 en 605 met twee ronde ophanggaatjes tussen vleugels en
nek.
Functie: Door de gaatjes tussen de vleugels en de nek is het zo goed als zeker dat het de bedoeling was
dat de beeldjes zowel konden worden neergezet als opgehangen aan een muur of ander voorwerp.

Datering uit context en stamevolutie: 40-260n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260n.C.

Stam 95: paar.

Evolutie: Cat. nr. 4328 (596) is 7 % kleiner dan nr. 4321 (595). De contouren en de vorm en positie van
de armen en handen zijn gelijk. Ook de kleedplooien van de voorzijde stemmen goed overeen.
Chronologie: 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. 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.
Samenvattend kan gesteld dat de vondsten uit Keulen en Bingen een datering van de stam toelaten tussen
100 en 150 n.C. De voorwerpen uit de Nischenkeller in Trier zijn vermoedelijk oudere voorwerpen in 
deze context.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië, meer bepaald in Keulen. Cat. nr. 4325 
(595) werd gevonden in het atelier Köln am Rudolfplatz. De meeste exemplaren werden vervaardigd in 
een witbakkende pasta, maar cat. nr. 4327 (596) werd vervaardigd in een roodbakkende pasta. Mogelijk
duidt die op een ander atelier.
Pigment: Cat. nrs. 4324 (595) en 4325 (595) hebben een zwart gespikkeld oppervlak 
(versieringstechniek 15). Cat. nr. 4327 (596) uit Bingen werd vervaardigd in een rode pasta en draagt een
zwarte lijnvormige beschildering op de basis, vermoedelijk een ruitenpatroon (versieringstechniek 5).
Productietechniek: Gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Cat. nr. 317 (595)
met luchtgat tussen de figuren in het midden van de keerzijde.

Datering uit context en stamevolutie: 75/100-150n.C.

Series: 595 en 596.

Stam 96: paar.
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Evolutie: Cat. nr. 4330 (597) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 4331 (598) is 6 % kleiner dan nr. 4330 
(597). Zowel aan de voor- als aan de keerzijde is er een goede overeenkomst van de contouren, de positie
van de armen en handen, de andere lichaamsverhoudingen én de kleedplooien. De voorzijde van cat. nr.
4332 (599) is 7 % kleiner dan die van nr. 4331 (598). Lichaamsverhoudingen en contouren zijn gelijk.
Chronologie: Cat. nr. 5097 (597) uit Wederath werd gevonden in een graf dat werd bijgezet na 77 n.C.
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).
Samenvattend kan gesteld worden dat serie 597 die aan de basis van de stam ligt, aanvangt tussen 75 en
120 n.C. De verdere ontwikkeling van series 598 en 599 kan theoretisch reiken tot het midden van de
tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond in Centraal-Gallië met serie 597 aan de basis. De stam toont aan dat een 
malverwante overname plaatsvond in Oost-Gallië, waar de stam verder ontwikkelde via serie 599.
Pigment: Cat. nr. 5096 (597) vertoont sporen van rood pigment op de rugzijde tussen sokkel en voet.
Productietechniek: Een verandering in productietechniek is zichtbaar bij de overgang van 
Centraal-Gallische naar Oost-Gallische ateliers. De exemplaren van de Centraal Gallische serie 597 
werden vervaardigd uit kleimallen. Dit is zichtbaar aan het ontbreken van malknobbeltjes op het
oppervlak en de fijn gladgestreken naad. Het voetstuk is een geïntegreerd vierhoekig voetstuk in de vorm
van een balk. Een luchtgat kan voorkomen, maar is niet aanwezig bij alle beeldjes. De exemplaren van 
de Oost-Gallische serie 598 werden vervaardigd met behulp van een gipsmal. De exemplaren vertonen 
malknobbeltjes op het oppervlak. De naad werd breed geglad. Het voetstuk blijft een geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk in de vorm van een balk. Een luchtgat kan aanwezig zijn.
Het geïntegreerd voetstuk is dus geen exclusief gegeven voor Oost-Gallische producten. Blijkbaar werd
het in sommige ateliers in de eerste en vroege tweede eeuw ook toegepast in Centraal-Gallië.

Datering uit context en stamevolutie: 75-125/150n.C.

Series: 597, 598 en 599.

Stam 97: buste van een vrouw en buste van een man.

Evolutie: De vorm van de mannelijke tors cat. nr. 4438 (656) en de positie van de V-hals en de schuine
band over de borst stemmen overeen met die van de vrouwelijke tors cat. nr. 4342 (606). Cat. nrs. 4342 
(606), 4436 (655) en 4438 (656) hebben vrijwel gelijke afmetingen. De gelijkenis van vorm en contouren
van de tors, toont aan dat zij afgeleid werden van een gemeenschappelijk eerste model.
Chronologie: Cat. nr. 4343 (606) uit Lich-Arnsburg werd door de site gedateerd tussen 90 en 260 n.C.
(context 608). Cat. nrs. 4342 (606) en 4436 (655) 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. 
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).
Samenvattend is stam 97 te situeren tussen 90 en 150 n.C. met een terminus post quem van het
exemplaar uit Lich-Arnsburg (context 608) en een terminus ante quem van het exemplaar uit
Dillingen-Pachten (context 405).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië.

Datering uit context en stamevolutie: 90-150n.C.

Series: 606, 655 en 656.

Stam 98: buste van een vrouw.

Evolutie: De buste gemonteerd op de clipeus cat. nr. 4378 (610) is het grootste exemplaar. Cat. nr. 4963 
(961) is 5 % kleiner dan nr. 3378 (610). De plooien op de tors zijn herwerkt.
Chronologie: 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). 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). De datering van de stam ligt bijgevolg in de eerste helft van de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië.

Datering uit context en stamevolutie: 100-150n.C.

Series: 610 en 961.
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Productietechniek: Serie 961 uit twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Serie serie 610 werd op dezelfde manier vervaardigd. Een apart 
gevormd schijfvormig medaillon werd toegevoegd op de overgang tussen borst en clipeus.

Stam 99: buste van een vrouw.

Evolutie: Cat. nr. 4365 (612) is 10 % kleiner dan nr. 4364 (611). Lichaamsverhoudingen, kleedplooien 
en contouren zijn gelijk.
Chronologie: 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).
Atelier: De stam ontstond in Centraal-Gallië. Maldeel nr. 4364 (611) werd gevonden in
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt. Te oordelen naar de technische uitvoering van serie 612 
werd de productie overgenomen in Oost-Gallië (zie techniek).
Iconografie: Het S-vormig profiel en de natuurlijke drapering van de buste gelden volgens von 
Gonzenbach als kenmerken uit de tweede helft van de tweede eeuw (von Gonzenbach 1995, 152: Rond
het midden van de tweede eeuw evolueert de plooienval tot een natuurlijk drapering. Vanaf die periode
worden ook de schouders breder uitgewerkt en verbreed ook de overgang naar de sokkel. Zo ontstaat een
S-vormig profiel van de zijkanten). Het hoog haarstuk bestaat uit meerdere geledingen, ingedeeld in 
kleine blokjes (motief 30). Haarstuk en dot zijn vergelijkbaar met die van Marciana, zus van Trajanus,
waarvan beelden werden gemaakt in de regeringsperioden van Trajanus en Hadrianus. Bij de 
Oost-Gallische terracotta’s komt het motief voor in de periode tussen 130 en 150 n.C. De stamevolutie
kan hierdoor met zekerheid in de tweede eeuw worden gedateerd, vermoedelijk nog in de eerste helft.
Productietechniek: Serie 611 werd geproduceerd met behulp van een kleimal, die bestond uit twee 
maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk.
Cat. nr. 4365 (612) werd geproduceerd met behulp van twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Geïntegreerd schijfvormig medaillon.
De Oost-Gallische techniek voor serie 612 duidt erop dat het stuk werd geïmiteerd in een Oost-Gallisch 
atelier. Rouvier-Jeanlin evalueert de mogelijkheid dat het om een vervalsing zou gaan. Enerzijds heeft 
het beeldje behoord tot de verdachte verzameling “chevalier de Saint-Thomas” uit Rouen, maar 
anderzijds bevat de collectie Saint-Germain-en-Laye MAN twee exemplaren van serie 612 die tot een 
verschillende productiefase van de serie behoren. Dit kan worden afgeleid uit de hoogteverschillen
(Rouvier-Jeanlin 1972, 281 nr. 758). Daardoor wordt een eventuele vervalsing minder waarschijnlijk.

Datering uit context en stamevolutie: 69-200/220n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
100-150n.C.

Series: 611 en 612.

Stam 100: buste van een vrouw.

Evolutie: Cat. nr. 4382 (626) en cat. nr. 369 (630) hebben dezelfde afmetingen. Het hoofd van cat. nr. 
370 (627) is 10 % kleiner dan dat van cat. nr. 4382 (626). De contouren van hoofd, tors en voetstuk van
cat. nr. 4385 (628) komen vrij goed overeen met die van cat. nr. 370 (627), maar het gelaat van cat. nr. 
4385 is hoger en het haar boven het voorhoofd is minder hoog. Hoofd en halssnoer van cat. nr. 4386 
(629) komen goed overeen met die van cat. nr. 4385 (628), maar nr. 4386 is breder ter hoogte van de 
schouders.
Chronologie: 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).
Cat. nrs. 4385 (628), 4386 (629) en 4387 (630) 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. 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).
Het oudere grafveld van Praunheim levert een terminus ante quem voor het ontstaan van de stam voor
111 n.C. De Flavische keramiek bij de vondst uit Nijmegen en de vondsten uit de Nischenkeller waar
vooral oudere voorwerpen werden bijeengebracht, zijn hiermee niet in tegenspraak.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend. Cat.
nr. 369 (630) wordt door petrografische analyse toegeschreven aan Keulen.
Productietechniek: De productiemethode is voor alle exemplaren dezelfde. Gipsmal: malknobbeltjes op

Datering uit context en stamevolutie: 81-103/111n.C.

Series: 626, 627, 628, 629 en 630.
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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.

Stam 101: buste van een vrouw.

Evolutie: Cat. nr. 367 (631) is het grootste exemplaar van stam 101. Cat. nr. 366 (632) is 5 % kleiner dan
nr. 367 (631). De contouren, de positie van het halssnoer en de voor- en keerzijde van het hoofd en het
kapsel stemmen overeen. Cat. nr. 4411 (636) is 5 % kleiner dan nr. 366 (632). Het hoofd van cat. nr. 368
(637) heeft vrijwel dezelfde afmetingen als dat van 4411 (636), maar nr. 368 heeft grotere ogen.
Chronologie: Cat. nrs. 4416 (632) en 4410 (636) uit Keulen worden gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Het atelier Köln am Rudolfplatz is het
productiecentrum voor de series 632, 636 en 637. Cat. nrs. 4416 (632) en 4410 (636) werden gevonden 
in het atelier Köln am Rudolfplatz. Verder konden de beeldjes 366 (632) en 368 (637) door 
petrografische analyse toegeschreven worden aan Keulen.
Pigment: Cat. nr. 366 (632) werd vervaardigd in een oranje pasta met zeer dunne witte engobe of 
verweringslaag (versieringstechtniek 12). Cat. nr. 368 (637) draagt niet-intentioneel groen loodglazuur 
op het oppervlak (versieringstechniek 18). De onderrand van de basis en de binnenkant van het
rechthoekig omrand veld aan de bovenrand van het voetstuk zijn donkerbruin beschilderd
(versieringstechniek 14). Deze beschildering verwijst tevens naar het atelier Köln am Rudolfplatz.
Iconografie: Series 631 en 636 hebben concentrische boogvormige groeven aan de onderzijde van de
tors (motief 79). Het wordt gedateerd in de eerste helft van de tweede eeuw. Het zeldzame motief schept
een sterke iconografische band met exemplaren van stam 105, die aan eenzelfde atelier kunnen worden 
toegeschreven.
De kapsels van series 631 en 632 bestaan uit een hoog haarstuk met radiaal opgebouwde segmenten 
(motief 19). Bij series 636 en 637 is het kapsel opgebouwd uit rond het hoofd gedraaide vlechten (motief
20). Beide kapsels ontstonden in de Hadriaanse periode. In stamevolutie is het kapsel met de radiaal
opgebouwde segmenten ouder.
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.

Datering uit context en stamevolutie: 60/70-200/210n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 117 -

150n.C.

Series: 631, 632, 636 en 637.

Stam 102: buste van een vrouw.

Evolutie: Cat. nr. 4409 (633) is malverwant met nr. 4407 (634). De contouren van de tors en het hoofd,
het halssnoer en de plooien stemmen volledig overeen. Hoewel de maten niet gegeven zijn, is het
technisch logisch dat serie 634 jonger is dan serie 633 omwille van afsnijden van de onderste punt van de
tors.
Er bestaat een verwantschap met series 680 en 681 wat betreft de vorm en de evolutie van tors en
voetstuk.
Chronologie: 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. 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 echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Op basis van de vondst van Bingen kan de stam in de eerste helft van de tweede eeuw, vermoedelijk in 
het tweede kwart gedateerd worden.
Atelier: Serie 634 werd vervaardigd in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend. Wel werd cat.
nr. 496 (634) door petrografische analyse toegeschreven aan Trier.
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een evolutie kan worden vastgesteld van een
bolvormig voetstuk naaar een geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.

Datering uit context en stamevolutie: 100/140-150n.C.

Series: 633 en 634.

Stam 103: buste van een vrouw en buste van een jongen.
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Evolutie: Cat. nr. 4380 (641) is 4 % kleiner dan cat. nr. 4379 (642). De contouren, de verticale lijnen van
de tors, de vorm van het voetstuk en het gelaat komen overeen, maar de torques van nr. 4380 is dunner 
en het kapsel is veranderd. Cat. nr. 4475 (677) heeft een malverwante torso. De verticale parelrijen
bevinden zich op dezelfde positie als bij nr. 4379 (642) en het voetstuk is hetzelfde gevormd. De torques
ontbreekt en het hoofd is veranderd.
Chronologie: Cat. nrs. 4380 (641), 4379 (642) en 4475 (677) uit Salzburg werden gevonden op het
grafveld am Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764). Cat. nr. 
4381 (641) uit het heiligdom van Saint-Cierges werd gevonden in een votiefkuil die gedateerd werd door
munten en terra sigillata in de tweede helft van de tweede eeuw n.C. (context 779). De stam kan
bijgevolg gedateerd worden in de tweede helft van de tweede eeuw n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië.
Iconografie: In de opsmuk is verschil vast te stellen tussen de jongen met een halssnoer (motief 61) met 
lunula en het meisje met een torques en oorknoppen. De afdalende parelranden op de tors zijn dezelfde.
In de stamevolutie situeren beide ontwerpen zich gelijktijdig van bij de aanvang. Technisch lag het 
ontwerp voor de jongen aan de basis van de uitvoering van het meisje door toevoeging in zwaarder reliëf
van de torques, de oorringen en het hogere kapsel.
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.

Datering uit context en stamevolutie: 150-200n.C.

Series: 641, 642 en 677.

Stam 104: buste vrouw.

Evolutie: Cat. nrs. 363 (654) en 362 (645) zijn de grootste onderzochte exemplaren van stam 104. Cat. 
nr. 779 (645) is 5 % kleiner. Hoofd en tors van cat. nr. 4400 (647) zijn 2 % kleiner dan nr. 779 (645),
maar de hals is korter. Cat. nrs. 4395 (960) en 364 (651) zijn 4 % kleiner dan nr. 779 (645). Contouren
van hoofd en tors en de verhoudingen van het gelaat, het kapsel en de basis van nr. 364 komen overeen
met die van nr. 779, maar de tors is vooraan herwerkt en de linkerschouder is sterk verlaagd. Cat. nr.
4401 (648) heeft dezelfde verhoudingen van tors, halssnoer en hoofd als nr. 779 (645). Ook de
gelaatstrekken komen goed overeen. De contouren van de basis van cat. nr. 4400 (647) en de tors met de
kortere en steilere linkerschouder komen goed overeen met die van nr. 779 (645), maar het halssnoer en
de plooien op de borst zijn volledig gewijzigd. De tors van cat. nr. 4394 (644) is 5 % kleiner dan die van
cat. nr. 799 (645). De typische tors met de kortere en steilere linkerschouder is behouden. De positie van
de diagonale band op de borst is gelijk, maar de zijkanten van de tors en het voetstuk zijn onderaan
versmald en het halssnoer en de lunula zijn verlegd. De voorzijde van het hoofd van cat. nr. 4394 (644) 
heeft dezelfde positie van de scheidingslijn tussen gelaat en kapsel en dezelfde positie van de oorbellen,
maar het kapsel is breder en lager dan dat van nr. 779 (645). De tors van nr. 4399 (646) stemt overeen
met die van nr. 4394 (644). De positie van het halssnoer en van de diagonale band over de borst is gelijk.
De contouren van hoofd en tors van nr. 4399 (646) komen tevens overeen met die van nr. 4400 (646).
Ook de positie van het halssnoer en de vorm van het kapsel zijn gelijk, maar de linkerschouder is lager 
en het gelaat en de plooien op de borst zijn herwerkt. De tors van nr. 4202 (650) is 14 % kleiner dan die
van nr. 779 (645). De positie van het halssnoer met de lunula is gelijk, maar de basis is versmald en de
linkerschouder lager. Cat. nr. 4392 (643) heeft contouren die 13 % kleiner zijn dan die van nr. 779 (645),
maar de detaillering is verschillend. Zo is het gelaat met neus, mond en ogen lager en de diagonale band
op de borst ribbelvormig omrand. Het kapsel is ovaler en de linkerschouder lager.
Chronologie: 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). Zij 
behoren tot eenzelfde generatie.
Cat. nr. 4945 (645) uit Bingen werd gevonden in een graf, bijgezet rond het midden van de tweede eeuw,
maar dat voorwerpen bevatte vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw (context 934).
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. 779 (645) uit Messancy werd gevonden in
een graf, bijgezet in de loop van de tweede helft van de tweede eeuw (context 779).
Cat. nr. 364 (651) uit Arlon werd gevonden op het grafveld La Spetz in een graf dat naast een 
Hadrianusmunt uit de periode 126/138 n.C. twee verschillende emailfibulae bevatte die thuishoren de

Datering uit context en stamevolutie: 140-160n.C.

Series: 643, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 651 en 960.
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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. Het beeldje behoort tot dezelfde 
generatie als de twee hoger vermelde exemplaren uit Frankfurt-Heddernheim.
Cat. nrs. 4399 (646) en 4401 (648) 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.
De sterk uitgebouwde serie 645 die aan de basis ligt van de stam, is door haar vertegenwoordiging in het
heiligdom van Horperath, te dateren na 150 n.C. Ook de jongere serie 651 is door een rijk gestoffeerde
grafvondst uit Arlon gedateerd in de tweede helft van de tweede eeuw. Serie 960 die zich zowat halfweg
de stamevolutie situeert, werd voor 150 n.C. gedateerd op basis van de datering van het Älteres 
Praunheimer Gräberfeld. Daaruit kan worden besloten dat de stamevolutie zich situeert rond het midden
van de tweede eeuw. De datering van de Nischenkeller in Trier Altbachtal werd buiten beschouwing 
gelaten.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 779 (645) wordt petrografisch 
toegeschreven aan de omgeving van de Treveri en 4397 (645) aan Keulen of Frankfurt/Trier. Cat. nr. 364
(651) werd op basis van petrografische analyse toegeschreven aan Trier. Cat. nr. 4396 (960) werd op 
basis van chemische analyse toegeschreven aan Frankfurt of Trier en nr. 4395 (960) wordt op basis van
petrografische analyse toegeschreven aan Keulen of Frankfurt/Trier. Pas op het einde van de
stamevolutie zijn er duidelijke aanwijzingen voor een productie in Keulen. Cat. nr. 4402 (650) werd 
gevonden in het atelier Köln am Rudolfplatz en cat. nr. 361 (643) wordt op basis van petrografische
analyse aan Keulen toegeschreven. Beide exemplaren situeren zich aan het eind van de stamevolutie.
Op basis van ateliervondsten en petrografische bevindingen, kan gesteld worden dat voor de aanvang en
de volle ontwikkeling van de serie geen duidelijk bewijs geleverd wordt voor een productie in Keulen.
De indicaties wijzen eerder in de richting van Frankfurt, Trier of Treveers gebied. Op basis van
petrografische analyse kan worden vastgesteld dat exemplaren werden vervaardigd in Trier. Chemische
analyse wees uit dat voor serie 960 een pasta gebruikt werd die chemisch gelijkenis vertoont met 
aardewerkproducten uit de omgeving van Frankfurt, maar die mogelijk gebruikt werd in Trier.
Pigment: Cat. nr. 4945 (645) draagt een donker ruitenpatroon op de voorzijde en de zijkanten van de 
basis (versieringsmotief 5). Deze versieringstechniek werd vaak toegepast in Keulen. Bij cat. nrs. 4395 
(960) en 4396 (960) werden door beschildering anatomische details als de ogen en de wenkbrauwen
geaccentueerd (versieringstechniek 2), naast een meerkleurige beschildering van het gelaat, de kledij en
het haar (versieringstechnieken 20, 22 en 23) Ook cat. nr. 4394 (644) draagt sporen van een meerkleurige
beschildering: geelbruine verfsporen op het haar, het gelaat, de oorringen en de borst en donkergrijze
sporen op het achterhoofd (versieringstechnieken 20, 22 en 23). Cat. nr. 361 (643) draagt volgens
Despriet 1973 sporen van rode beschildering op het oppervlak.
Iconografie: De busten zijn voorzien van een halssnoer met lunula (motieven 25 en 68). Het kapsel
wordt gekenmerkt door een hoog haarstuk. Het is meestal op gebouwd uit twee sikkelvormige lagen 
boven elkaar. Op het achterhoofd kunnen de haren samengebracht zijn in een kleine dot (serie 644) of in
een haarrol rond het hoofd (serie 960). Serie 647 heeft een haarstuk dat sterk afwijkt. Het werd door een
middenlijn in twee helften verdeeld. Verder is het volledig bedekt met kleine groefjes die de haren
aanduiden (voor de kapsels zie ook Van Boekel 1987, 649).
Het is opvallend dat de best uitgewerkte exemplaren, zoals 4395 (960) en 4392 (643) zich niet 
noodzakelijk aan het begin van de stamevolutie bevinden. Dit zou erop kunnen wijzen dat een groter,
goed gedetailleerd archteype in onze stamevolutie nog ontbreekt. De realiteit kan echter ook 
ingewikkelder zijn. De grotere vlakke en vage exemplaren die aan het begin van de stamevolutie staan 
kunnen ook het gevolg zijn van afvorming, waarbij het hoogteverlies gecompenseerd werd door
verzwaring van de wand van het gebruikte model, bijvoorbeeld door onderdompeling in vloeibare pasta.
Het gevolg is dan een vervlakking en vervaging van het detail. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de
stammen 29 en 79.
Productietechniek: Op technisch gebied kunnen tot nog toe geen duidelijke verschillen vastgesteld 
worden die toelaten eventueel verschillende productiecentra te onderscheiden. Alle exemplaren werden
vervaardigd uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed 
gladgestreken naad. Tors met opengesneden zijkanten. Meestal kunnen malknobbeltjes herkend worden
die het gebruik van gipsmallen verraad. Bij cat. nr. 779 (645) uit Messancy is dit niet het geval.

Stam 105: buste van een jongen.

Datering uit context en stamevolutie: 100-150n.C.

Series: 665, 671, 672, 673 en 674.
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is 7 % kleiner dan nr. 352 (671). De plooienval op de borst is nog sterk gelijkend, maar de herwerking 
van het gelaat is zeer opvallend. De ogen zijn groot en eenvoudig gegroefd. De neus is veel breder en
platter en de mond is minder plastisch. Het hoofd en de bovenzijde van de tors van cat. nr. 811 (672) zijn
2 % kleiner dan die van nr. 351 (673). De verhoudingen van de ogen, het kapsel, de mond en de twee 
V-vormige plooien in de hals zijn gelijk, maar het voetstuk en de breedte van de tors onderaan
verschillen. Cat. nr. 349 (674) heeft vrijwel dezelfde afmetingen als nr. 351 (676). Cat. nr. 4458 (665) is
5 % kleiner dan nr. 811 (672). De contouren van de tors en het voetstuk komen goed overeen. Ook de 
positie van de diagonale mantelrand en de oriëntatie van de schuine plooien zijn gelijk. Het hoofd is 
veranderd en aan de binnenkant van de V-hals bevindt zich bij nr. 4458 (665) één plooi meer aan de
linkerzijde.
Externe verbanden: Cat. nr. 4469 heeft een motiefverwant hoofd en is ca. 30 % groter dan cat. nr. 352 
(671). Cat. nr. 4969 heeft een motiefverwante tors, maar deze is niet identiek en ca. 20 % groter dan nr.
652 (671). Malverwantschap kan niet worden aangetoond.
Chronologie: 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). 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).
Voorlopig blijft een datering in de eerste helft van de tweede eeuw op basis van cat. nr. 4458 (665) de
enige aanduiding voor de datering van de eindfase van de stam.
Atelier: Er zijn geen ateliervondsten gekend. Toch is er voldoende bewijs om series 671, 672, 673 en 674
aan een Keuls productiecentrum toe te schrijven. Zo worden cat. nrs. 352 (671), 811 (672), 349 (674), 
348 (673) en 350 (673) petrografisch aan Keulen toegeschreven. De herkomst van cat. nr. 350 (673)
wordt bovendien op basis van chemische analyse in Keulen gesitueerd.
De enige uitzondering vormt cat. nr. 356 (665) dat petrografisch niet kan toegeschreven worden aan één
van de Keulse pasta’s.
Iconografie: Series 665, 671 en 672 hebben een balkvormig overgangsstuk tussen de sokkel en de buste.
Bij series 673 en 674 loopt de buste door tot op het voetstuk en wordt de overgang gevormd door enkele
boogvormige retouches onderaan de tors (motief 79). Dit zeldzame motief schept een sterke 
iconografische band met exemplaren van stam 101, die aan eenzelfde atelier kunnen worden 
toegeschreven.
Productietechniek: Bij de exemplaren van series 671, 673 en 674 werd de rugzijde opengesneden. De 
rugzijde van cat. nr. 811 (672) dat petrografsich aan Keulen wordt toegeschreven en van cat. nr. 356 
(665) dat petrografisch niet aan Keulen kan worden toegeschreven, werd niet uitgesneden.

Stam 106: buste van een jongen en buste met kapmantel (cucullus) (Severianus, Stab, 
Pistillus,Victor uit Keulen).

Evolutie: Omwille van de geringe detaillering van de kale hoofdjes en de onversierde torsen zijn goede 
foto’s van de vier zijden onontbeerlijk om de beeldvergelijking te kunnen doorvoeren. Meestal is echter
alleen het vooraanzicht gegeven. De beperkte beeldgegevens dwingen daarom tot voorzichtigheid bij de
interpretatie van de vergelijkingen.
Cat. nr. 4499 is 5 % kleiner dan het maldeel nr. 4507 (696). Rekening houdend met een krimp van
ongeveer 10 %, behoort het fragment van Pistillus nr. 4499 (696) tot een oudere generatie en staat het
aan het hoofd van de stam. Cat. nr. 4497 (687) behoort tot eenzelfde generatie als nrs. 4499 (696) en 
4501(687). Het hoofd van nr. 4493 (687) is 8 % kleiner dan dat van nr. 4497 (687). Cat. nrs. 4508 (696)
en 4494 (696) van Severianus zijn 5 % kleiner dan nr. 4493 (687), 20 % kleiner dan nr. 4507 (696) en 15
% kleiner dan nr. 4499 (696). Cat. nr. 4511 (689) is 10 % kleiner dan nr. 4493 (687). De vorm van de 
tors is hetzelfde, maar het hoofd is kleiner en lager op de hals gedrukt bij nr. 4511 (689). Het gelaat van
nr. 4498 (698) heeft dezelfde afmetingen als dan van nr. 4493 (687). Het gelaat van nr. 4440 (658) is 5 %
kleiner dan dat van 4498 (698). Cat. nr. 343 (688) is 7 % kleiner dan nr. 4493 (687).
Externe verbanden: De Centraal-Gallische geklede risus series 690, 691 en 692 zijn groter dan nr. 4493 
(687), maar malverwantschap is niet aantoonbaar.
Chronologie: 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

Datering uit context en stamevolutie: 180-220/250n.C.

Series: 658, 687, 688, 689, 696 en 698.
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eeuw, mogelijk tot het midden van de van de derde eeuw (context 709). 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). 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
statuettes 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. 4497 (687) dat aan het begin staat van de stam, werd gedateerd op het einde van de tweede eeuw
of de eerste helft van de derde eeuw. De eindfase van de ateliers Champ Lary en La Forêt vormt in de 
stamevolutie een terminus ante quem voor de aanvang van de productie rond 200/220. De verdere 
ontwikkeling kan deze datum overschrijden.
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”. Cat. nr. 4498 (698) werd op de keerzijde ter hoogte van de schouders in gravure
gesigneerd door Pistillus. Cat. nr. 343 draagt op het geïntegreerd schijfvormig medaillon tussen voetstuk
en borst in reliëf de letter V, vermoedelijk het initiaal van Victor uit Keulen (zie coroplast).
Uit de serie en stamevolutie kan worden afgeleid dat de serie van Pistillus mee aan de oorsprong staat 
van de stam. De mal gesigneerd “Stab” staat ook nog zeer dicht bij het origineel ontwerp. Het exemplaar
van Severianus daarentegen is niet minder dan 15 % kleiner dan het exemplaar van Pistillus en is daarom
duidelijk jonger. Cat. nr. 4440 (658) dat tot dezelfde generatie behoort is mogelijk eveneens een ontwerp
van Severianus (Rouvier-Jeanlin 1972, 267 nr. 698: stamt mogelijk uit mal, bewaard in Moulins MAA
met stempel SEVER[IANVS]). Victor die signeert met de letter V en die duidelijk een Centraal-Gallisch
exemplaar tot voorbeeld had is mogelijk van eenzelfde generatie als Severianus of iets jonger. Het is 
daarom uitgesloten dat hij zou te vereenzelvigen zijn met de Victor uit Xanten.
Atelier: De stam ontstond in Centraal-Gallië en ontwikkelde zich zowel in Centraal- als Oost-Gallië. Met
Pistillus aan de basis van de stam, moet de productie in Autun worden gesitueerd, tenminste voor de
series 696 en 698: cat. nrs. 4499 (696) en 4498 (698). Het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary of 
La Forêt, waar zowel Severianus als de coroplast die signeert met de letters “Stab” gevestigd waren, 
blijkt alleszins eveneens een belangrijk productiecentrum voor de series 687 en 696: cat. nrs. 4500 (687)
en 4507 (696).
Cat. nr. 343 (688) van de hand van Victor werd op basis van chemische en petrografische analyse 
toegeschreven aan Keulen.
Iconografie: De kapmantel van serie 658 is een fenomeen dat in terracotta duidelijk na het midden van
de tweede eeuw te dateren is (motief 46). Een opvallend kenmerk is de pupil bij de exemplaren van serie
687 en 696, die tegen het bovenste ooglid is aangedrukt.
Productietechniek: Het zacht glimlachende gelaat met de ribbelvormig omrande ogen, is mogelijk een 
ontwerp van Pistillus. Het werd tevens overgenomen door Severianus en Victor. Victor kopieerde de
vorm maar wende een Oost-Gallische techniek aan, waarbij de volledige rugzijde in de keerzijde mal 
werd opgenomen en het voetstuk geïntegreerd werd in de maldelen. Vermoedelijk werd de voorzijde 
door moulage afgevormd van een bestaand exemplaar van stam 106. Ook het schijfvormig medaillon 
tussen de borst en het voetstuk is geïntegreerd in de mal van de voorzijde. De andere series zijn gevormd
met een kleimal uit 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.

Stam 107: buste met kapmantel (cucullus).

Evolutie: Cat. nrs. 4451 (662) en 372 (662) zijn 10 % kleiner dan nr. 4453 (662). Cat. nr. 4448 (962)
heeft vrijwel dezelfde afmetingen als cat. nrs. 4451 (662) en 372 (662).
Chronologie: Cat. nr. 4451 (662) 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. 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. De stam is bijgevolg ontstaan na 180
n.C.
Atelier: De stam is ontstaan en ontwikkeld in Centraal-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend. Cat.

Datering uit context en stamevolutie: 180/200-220/275n.C.

Series: 662 en 962.
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nr. 4453 (662) dat aan het hoofd staat van de stam werd gevonden in Autun, maar de precieze context is
niet bekend. Het is niet uitgesloten dat Pistillus, die werkzaam was in Autun aan de basis ligt van het
ontwerp. De late tweede eeuw, Autun en het motief van de cucullus geven een chronologisch,
geografisch en iconografisch argument voor deze stelling. Anderzijds wordt dit niet bevestigd door de
chemische analyse van een exemplaar van serie 962: cat. nr. 4448 (962) werd op basis van chemische 
analyse algemeen in het Alliergebied gesitueerd. Tenslotte werd cat. nr. 4449 (662) gevonden in 
Bourbon-Lancy, maar niet in atelierverband.
Iconografie: Beide series zijn gekenmerkt door een korte kapmantel of cucullus (motief 46). Dit motief
is typisch voor de periode na 150 n.C.
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders.
Apart gevormd bolvormig voetstuk. Open rug versterkt met een middenrib.

Stam 108: hond.

Evolutie: Cat. nr. 712 (716) is het grootste exemplaar van de stam. Cat. nr. 712 (716) en de mal cat. nr. 
4555 (716) hebben vrijwel dezelfde afmetingen. De afdruk van de mal is bijgevolg kleiner. De
verhouding van ogen, rimpels en snuit zijn gelijk, maar de oren van nr. 4555 (716) zijn iets groter. De 
voorzijde van cat. nr. 714 (715) is 22 % kleiner dan die van nr. 712 (716). De rechterzijde van nr. 710 
(715) is 10 % kleiner dan die van cat. nr. 714 (715). Cat. nr. 710 (715) is 30 % kleiner dan nr. 712 (716).
De contouren en verhoudingen van het lichaam zijn gelijk, maar nr. 712 (716) heeft een kortere en iets 
hoger gerichte snuit.
Chronologie: Het grootste exemplaar 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). Het jongere cat. nr. 714 (715) uit Tongeren werd gevonden in een
graf met één munt van Trajanus en één van Hadrianus (context 204). De kleinste exemplaren 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).
Samenvattend kan gesteld worden dat de ganse stam zijn ontwikkeling kende voor 75 n.C. De vondsten
uit Tongeren doen vermoeden dat de mallen nog langer in gebruik bleven in de eerste eeuw (zie 
methode).
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten. Het 
maldeel 4555 (716) werd gevonden in Autun maar de vondstcontext is niet gekend. Cat. nr. 714 (715)
werd door chemische analyse algemeen in het Alliergebied gesitueerd.
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.
Er bestaat een 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. 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). Deze assemblagekenmerken horen daarom blijkbaar 
thuis in het derde en mogelijk ook laatste kwart van de tweede eeuw.
Methode: Het beeldje uit Tongeren dat in de stamevolutie ouder is dan de kleine hondjes uit Rognée 
werd ten vroegste in de loop van de Hadriaanse periode in het graf bijgezet. Op dat ogenblik was het
volgens de stamontwikkeling al een halve eeuw of ouder. Hier stelt zich de vraag naar de oorzaak van dit
verschil. Werden de beeldjes als antiquiteit bijgezet in het graf, mogelijk na een lange periode in het
lararium te zijn geplaatst ? Kon een coroplast bewust grotere en kleinere producten afleveren van 
malverwante producten ? Het hoogteverschil tussen de vondsten uit de gelijktijdige graven van Rognée 
bedraagt 30 %. Werden zij door de villabewoners gelijktijdig aangekocht of met een tijdverschil ? Als 
gelijktijdig malverwante producten van verschillende hoogte circuleerden is het mogelijk dat de mallen
veel langer in gebruik bleven dan dat de stamontwikkeling laat vermoeden. In dat geval hoeft het beeldje
uit Tongeren niet per se een antiquiteit te zijn. Om deze vragen op te lossen, is het noodzakelijk meer 
informatie te verzamelen over de ateliers en meer bepaald de gebruikte pasta en assemblagetechnieken 
die kunnen variëren in de tijd (zie ook productietechniek). Het is in die zin gemakkelijker om de
benedengrens van een datering vast te leggen dan de bovengrens.

Datering uit context en stamevolutie: (?)50-75/100n.C.
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Evolutie: Cat. nr. 4606 (723) is het grootste exemplaar van stam 109. Cat. nr. 728 (728) is 3 % kleiner 
dan nr. 4606 (723). Cat. nr. 4608 (727) is 14 % kleiner dan nr. 728 (728).
Chronologie: 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. Serie 723 die aan de basis van de stam ligt, wordt bijgevolg gedateerd in de eerste
helft van de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Argumenten hiervoor zijn de
vondstspreiding en de technische uitwerking (zie techniek). Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Pigment: Cat. nr. 4607 draagt een zwarte beschildering op de halsband en de rand van de basis 
(versieringstechnieken 4 en 16).
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk.
Geïntegreerde doorboorde krulstaart. Luchtgat.

Datering uit context en stamevolutie: 100/140-150n.C.

Series: 723, 727 en 728.

Stam 110: paard (Marcellus).

Evolutie: Cat. nr. 593 (736) is 15 % kleiner dan de mal nr. 4698 (782). Rekening houdend met het
krimpen zal het verschil met een afgewerkt exemplaar van de mal minder groot zijn. De contouren van
de romp, de boeg, de nek en de hals zijn gelijk. Ook de verhoudingen van de manen komen overeen,
maar nr. 4698 heeft een iets grotere kop en het oor staat verder naar achter ingeplant. Cat. nr. 593 (736)
is 11 % kleiner dan nr. 4797 (782), maar nr. 593 heeft een rechtlijniger verloop van de de rug, boeg en
buik. Het rechteroor staat meer naar voor en is kleiner. Cat. nr. 863 (736) uit Asse is 2 % kleiner dan nr.
3494 (736) uit Brive en de halsbreedte van cat. nr. 593 (736) uit Asse is 6 % kleiner dan die van 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.
Chronologie: 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 dat zich precies halfweg de stamevolutie situeert, 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 een rijke vulling die dateert van het einde van de eerste tot het 
begin van de derde eeuw n.C. (context 8). Volgens deze gegevens situeert de stamevolutie zich tussen 
het einde van de eerste en het midden van de tweede eeuw.
Inscriptie: Maldeel 4698 (782) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir werd op de rugzijde in gravure 
gesigneerd door Marcellus.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Het maldeel 4698 (782) dat vooraan in
de stamevolutie staat werd vervaardigd in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir in het atelier van
Marcellus. Maldeel cat. nr. 4633 (736) werd gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt .
Het staat aan de staart van de stamevolutie.
Cat. nrs. 863 (736), 865 (736) en 3494 (736) vormen petrografisch een coherente groep toegeschreven
aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre. Bovendien dragen cat. nrs. 863 (736), 864 (736),
865 (736) en 3494 (736) resten van eenzelfde dunne oranje engobe (versieringstechniek 25). Dit 
kenmerk onderlijnt de gemeenschappelijke herkomst van de stukken van deze serie uit Asse en uit
Brive-la-Gaillarde.
Iconografie: Volgens de stamevolutie is serie 782 met brede halsband ouder dan het naakte paard van 
serie 736. Beide series konden voorzien worden van een juk.
Productietechniek: Kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Geïntegreerde geslachtsdelen of geen geslachtsdelen. Gegraveerd oog met soms een aanduiding van de
pupil. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Tweespan met apart gevormd juk.

Datering uit context en stamevolutie: 90-150n.C.

Series: 782 en 736.

Stam 111: paard.

Datering uit context en stamevolutie: 90-220n.C.

Series: 763, 776 en 775.
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dan nr. 4681 (776). De romp van nr. 859 (776) is iets langer gerokken en de kop meer naar voor geduwd.
Cat. nr. 859 (776) is 12 % kleiner dan nr. 4680 (775) en 6 % kleiner dan nr. 603 (763). Cat. nr. 603 (763)
is 6 % kleiner dan nr. 4680 (775) en heeft een klein lusvormig oor.
Chronologie: 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). Cat. nrs. 859 (776), 860 (776), 893 
(776), 999 (776), 1026 (776) en 993 (763) 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).
De stamevolutie richt zich naar de vondsten uit Asse en kan niet enger gedateerd worden dan de periode
tussen het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Cat. nrs 602 (776), 860 (776) en 893 (776) vormen petrografisch een coherente groep toegeschreven aan
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre. Cat. nrs. 859 (776), 893 (776) en 993 (763) dragen
sporen van oranje engobe (versieringstechniek 25). Het verbindt de series 776 en 773 met serie 736 van 
stam 110.
Productietechniek: Er is een evolutie waar te nemen van de rechtopstaande, naar voor gerichte oren van
cat. nrs. 4681 (776) en 4680 (775) naar de platte, lusvormige geïntegreerde oren van de jongere cat. nrs.
859 (776) en 603 (763).

Stam 112: paard.

Evolutie: Cat. nr. 4624 (741) is het grootste exemplaar van de stam. Cat. nr. 616 (966) is 14 % kleiner 
dan nr. 4624 (741). Cat. nr. 4671 (761) is 15 % kleiner dan nr. 4624. De muil van nr. 4671 is meer tegen
de hals gedrukt.
Chronologie: Cat. 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). De stamontwikkeling steunt volledig op deze ene, algemene datering.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Iconografie: Bij series 741 en 761 zijn de wenkbrauwen in reliëf uitgewerkt.
Productietechniek: Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Luchtgat onderaan in de buik. Serie 761 werd gebruikt voor het vervaardigen van een tweespan met apart
gevormd juk. Bij series 741 en 761 is het kleine oor in de mal geïntegreerd.

Datering uit context en stamevolutie: 50-300n.C.

Series: 741, 761 en 966.

Stam 113: paard.

Evolutie: Cat. nr. 936 (740) is het grootste exemplaar van stam 113. Cat. nr. 4973 (970) is 4 % kleiner 
dan nr. 936 (740).
Chronologie: 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). 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).
De stamevolutie kan op basis hiervan gesitueerd worden tussen 90 en 190 n.C.
Atelier: Te oordelen naar de productietechniek ontstond de stam in Centraal-Gallië. Cat. nr. 936 (740) 
behoort tot de groep die petrografisch toegeschreven wordt aan een lokale productie uit de omgeving van
Asse/Harelbeke.
Productietechniek: Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Luchtgat in de buik. Cat. nr. 936 (740) werd bijgesneden onder de oren op het voorhoofd en in het
linkeroor. De neusgaten en de muil zijn gegraveerd.
Functie: Cat. nr. 936 (740) heeft een kleiklontertje ingesloten in het lichaam, vermoedelijk accidenteel.

Datering uit context en stamevolutie: 90-190n.C.

Series: 740 en 970.

Stam 114: paard.

Datering uit context en stamevolutie: 100-140/150n.C.

Series: 756, 963 en 973.
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Evolutie: Cat. nr. 4652 (756) is 6 % kleiner dan nr. 536 (963). Nr. 4652 (756) heeft een grotere muil. Cat.
nr. 4654 (756) is 5 % kleiner dan nr. 4652 (756). De afmetingen van cat. nr. 4977 (973) zijn niet 
gegeven. De contouren en verhoudingen komen sterk overeen met die van nr. 536 (963). De rug van nr.
4977 (973) is iets minder hol en de staart minder breed.
Chronologie: 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). Het behoort tot de
jongere fase van de stamevolutie. 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). 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). Cat. nr. 4977 (973) uit Trier werd gevonden in een graf op het südliches Gräberfeld St. 
Matthias met een grafuitzet waarvan het zwaartepunt ligt in de eerste vier decennia van de tweede eeuw
(context 938).
Op basis van het exemplaar uit Frankfurt-Heddernheim, moet de eindfase van de stam voor 150 n.C. 
geplaatst worden. Globaal situeert de stamontwikkeling zich in de eerste helft van de tweede eeuw, 
vermoedelijk voor 140 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Pigment: Cat. nr. 4654 (756) vertoont een bruinachtige beschildering op de zijkant van de standplaat 
(versieringtechniek 4). Het heeft en geschilderde borstriem en hoofdstel. Van het hoofdstel werden het
frondeel, de kopriem, de neusriem en de keelriem weergegeven (versieringtechniek 26). Cat. nr. 4656 
draagt eveneen een 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 het hoofd omramen. Mogelijk gaat het om de bovenrand van een brede 
borstversiering (versieringstechniek 26).
Productietechniek: Serie 756 werd vervaardigd uit een gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Alle
series zijn vervaardigd uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde met geïntegreerde poten en staart.
Series 756 en 963 hebben een plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten met een uitgesneden
rond gat in het midden. Dit kenmerk ontbreekt bij serie 973.

Stam 115: paard.

Evolutie: Cat. nr. 4658 (758) uit Saint-Marcel is het grootste exemplaar van stam 115. Cat. nr. 4660 
(758) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir is 8% kleiner dan nr. 4658 (758). Cat. nr. 4659 (757) is 29
% kleiner dan nr. 4660 (758). De contouren en verhoudingen zijn gelijk, maar de kop van 4659 werd iets
lager gedrukt.

Chronologie: 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 dat een jongere stamontwikkeling vertegenwoordigt, 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.
4658 (758) uit Saint-Marcel is afkomstig uit een graf met een grafuitzet uit de periode tussen 140 en 175
n.C. (context 761). Het beeldje staat aan het begin van de stamontwikkeling.
Samenvattend kan gesteld worden dat de stam ontstond in de periode tussen 140 en 175 n.C. Het graf
van Chamalières doet vermoeden dat de ontwikkeling verder in de tweede helft van de tweede eeuw kan
voortlopen.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Cat. nr. 4660 werd gevonden in 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Cat. nrs. 4307 (757) en 4657 (757) werden gevonden in 
Toulon-sur-Allier Champ Lary . De oudere serie 758 werd geproduceerd in Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir en de jongere serie 757 werd geproduceerd in Toulon-sur-Allier Champ Lary. Het grote
generatieverschil tussen beide series doet vermoeden dat in dit geval Saint-Pourçain-sur-Besbre de plaats
van het ontstaan is en dat Toulon-sur-Allier de productie overgenomen heeft.
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.

Datering uit context en stamevolutie: 140-175/200n.C.

Series: 757 en 758.

Stam 116: paard en cavalerist (Sacrillos).
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Evolutie: Maldeel nr. 4675 (772) is het grootste exemplaar van stam 116. Cat. nr. 4677 (772) is 10 %
kleiner dan nr. 4675 (772). Cat. nrs. 4677 (772) en 4266 (563) hebben vrijwel dezelfde afmetingen.
Chronologie: In de huidige onderzoeksstand zijn geen dateringen bekend.
Inscriptie: Het maldeel nr. 4676 (772) werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos. Sacrillos was actief
in de ateliers van Toulon-sur-Allier Champ Lary en Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir en kan
gedateerd worden in de periode 100-200/220 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië, meer bepaald in het atelier van
Sacrillos in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Maldelen 4265 (563), 4675 (772) en 4676 (772) en
statuetten 4266 (563 en 772), 4675 (772) en 4677 (772) werden gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir
Productietechniek: Kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Ogen met pupil. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde.

Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220n.C.

Series: 563 en 772.

Stam 117: paard en cavalerist.

Evolutie: Cat. nr. 523 (769/551) uit Harelbeke is het grootste exemplaar van stam 117. Cat. nr. 523 (551)
en 4255 (551) uit Linz hebben vrijwel dezelfde afmetingen. Cat. nr. 4256 (769) is 3 % kleiner dan nr.
4686 (768) en 13 % kleiner dan nr. 523 (769). Cat. nr. 524 (551) is 5 % kleiner dan nr. 523 (551).
Chronologie: Cat. nr. 4255 (551) uit Linz is afkomstig uit een graf dat werd bijgezet in de tweede helft 
van de tweede eeuw, mogelijk zelfs derde eeuw (context 609). Cat. nr. 523 (769) uit Harelbeke werd 
gevonden in een verstoorde context uit een periode van 70 n.C. minstens tot 220 n.C. (context 74). 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).
De datering van nr. 4255 (551) uit Linz is van groot belang voor de datering van de stam. Samen met nr.
523 (769/551) uit Harelbeke staat het aan het hoofd van de stam. Hierdoor is de kans groot dat de ganse 
stamontwikkeling na het midden van de tweede eeuw valt. Cat. nr. 554 (784) uit Elewijt en nr. 3493 
(784) uit Brive-la-Gaillarde doen vermoeden dat de productie voor het einde van de tweede eeuw valt.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Serie 768 werd geproduceerd in 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. maldeel nr. 4686 (768) en statuette nr. 4684 (768) werd gevonden
in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Cat. nr. 853 (784) werd op basis van chemische analyse 
toegeschreven aan het Alliergebied. Van serie 784 werden cat. nrs. 551 (784), 553 (784), 848 (784), 849
(784), 850 (784), 853 (784) en 3493 (784) petrografisch onderzocht. Zij vormen een petrografisch 
coherente groep die algemeen aan het Alliergebied wordt toegewezen. Cat. nr. 3493 (784) werd 
gevonden in Brive-la-Gaillarde ancien marais de la Corrèze, maar de pasta verschilt van de lokale
producten uit Brive.
Iconografie: De soldaat van serie 551 brengt twee series paarden samen: het gezadeld paard serie 769 en
het ongezadeld paard met halsband serie 784. Serie 784 werd ook gebruikt voor het vormen van 
tweespannen met juk.
Productietechniek: Paarden uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en 
staart. Bij series 769 en 784 een man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen gescheiden. Apart
gevormde linkerarm. Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. Bij serie 768 ruiter apart gevormd.

Datering uit context en stamevolutie: 100/150-170/190n.C.

Series: 551, 768, 769 en 784.

Stam 118: paard en Epona.

Evolutie: Cat. nr. 4164 (510) is 7 % kleiner dan nr. 597 (786). De vorm van de apart gevormde poten en
staart verschilt.
Chronologie: Een archeologische datering kan in dit stadium van het onderzoek niet worden bepaald.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië.

Series: 510 en 786.
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Productietechniek: Het paard werd gevormd uit 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 uit
twee maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde.

Stam 119: paard.

Evolutie: Cat. nr. 558 (773) is 7 % kleiner dan nr. 4622 (781). De contouren zijn gelijk. Ook de
verhoudingen van de zadelknoppen, de positie van oog en oor, de onderste borstriemen en de typisch ver
uitlopende manen naast het zadel komen overeen. De kop van nr. 558 is iets meer omlaag geduwd.
Chronologie: Een archeologische datering kan in dit stadium van het onderzoek niet worden bepaald.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart
gevormde oren. Rond luchtgat onderaan in de buik.

Series: 773 en 781.

Stam 120: stier.

Evolutie: Cat. nr. 4641 (794) is het grootste exemplaar van stam 120. Nr. 4722 (794) is 11 % kleiner dan
nr. 4641 (794). Cat. nr. 4724 (795) is 15 % kleiner dan nr. 4722 (794).
Chronologie: 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). 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).
Beide graven uit Trier geven een éénduidige datering van serie 795 in de eerste twee decennia van de
tweede eeuw. Cat. nr. 4728 (795) uit Lich-Arnsburg biedt in elk geval een terminus post quem rond 90 
n.C. Het is mogelijk dat de oudere serie 794 reeds op het einde van de eerste eeuw aanzet.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië in de tweede eeuw. Er zijn geen
ateliervondsten bekend.
Productietechniek: Een technische vernieuwing is herkenbaar in de overgang van serie 794 naar serie 
795. Serie 794 werd vervaardigd uit gipsen maldelen voor de linkerzijde en de rechterzijde. De poten en
het voetstuk werden apart gevormd. Serie 795 stamt eveneens uit twee maldelen, maar poten en staart 
zijn geïntegreerd in de maldelen. Breed gladgestreken naad. Rond luchtgat tussen staart en
linkerachterpoot.
De innovatie van de geïntegreerde poten en staart kan in de stamevolutie nauwkeurig gesitueerd worden
op de overgang van de eerste naar de tweede eeuw.

Datering uit context en stamevolutie: 90/100-120n.C.

Series: 794 en 795.

Stam 121: leeuw (Lucanus).

Evolutie: De proporties van de romp verschillen, maar de typische kop laat toe de verschillende series te
vergelijken. De algemene contouren en de verhoudingen van het gelaat en de opbouw van de manen zijn
gelijk, maar de individuele lokken zijn telkens herwerkt. De kop van cat. nr. 4738 (805) is 15 % kleiner 
dan cat. nr. 4741 (806) en 5 % kleiner dan nr. 4742 (806). Cat. nr. 3748 (805) is 12 % kleiner dan de 
afdruk van nr. 4739 (805). Cat. nr. 4741 (806) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir is bijgevolg het
grootste exemplaar van de stam.
Chronologie: 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 een waterput met een vulling uit de derde en vierde eeuw (context 939). De stamevolutie
moet daarom gesitueerd worden in de tweede helft van de tweede en in de eerste helft van de derde

Datering uit context en stamevolutie: 150/200-250n.C.

Series: 805 en 806.
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eeuw.
Inscriptie: Het maldeel nr. 4979 werd op de buitenzijde gesigneerd door Lucanus. Deze coroplast kan
door zijn activiteiten in Gueugnon gedateerd worden in de periode tussen 150 en 250 n.C.
Atelier: De serie ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Serie 805 werd geproduceerd in 
Autun. Maldeel nr. 4739 (805) werd gevonden in Autun. Statuette nr. 4740 (806) werd gevonden in 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Statuette. nr. 4742 (806) werd gevonden in Saint-Rémy-en-Rollat 
Les Crêches. Mogelijk werden ook daar statuetten geproduceerd. Maldeel nr. 4979 (806) werd 
gesigneerd door Lucanus die werkzaam was in Gueugnon Le vieux Fresnes en Toulon-sur-Allier.
Productietechniek: Opvallend is dat de poten geïntegreerd zijn in de maldelen van beide series. Dit is een
uitzonderlijk kenmerk voor Centraal-Gallische viervoeters. Deze productiemethode die eerder eigen is 
aan de Oost-Gallische terracotta’s wordt laat in de tweede eeuw geïntroduceerd in Centraal-Gallië.

Stam 122: haan.

Evolutie: Cat. nr. 4791 (831) heeft dezelfde afmetingen als nrs. 4805 (844) en 4809 (846). De algemene
contouren en de vorm en indeling van de vleugels en staart zijn gelijk, maar nek en staart zijn iets dichter
naar elkaar geduwd bij nrs. 4805 (844) en 4809 (846) en de kop staat iets lager dan bij nr. 4791 (831).
Cat. nr. 4791 (831) is 7 % kleiner dan nr. 4792 (832). Staart en achterlijf zijn hoger geduwd dan bij nr. 
4791, maar mogelijk is dit effect versterkt door een foute restauratie. Cat. nr. 4793 (832) heeft dezelfde 
afmetingen als nr. 4791 (831). Cat. nrs. 4860 (979), 4803 (845) en 4808 (847) zijn respectievelijk 4, 5 en
10 % kleiner dan nr. 4805 (844). De staart van cat. nr. 4803 (845) is onderaan hoger ingesneden. Cat. nr.
4807 (845) is 2 % kleiner dan nr. 4803 (845)
Chronologie: 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). Cat. nrs. 4809 (846) en 4808 (847) uit
Frankfurt-Heddernheim werden 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). 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 (845) uit Trier werd 
gevonden in een graf, samen met twee andere statuetten en een munt van Antoninus Pius (context 804). 
In de ontwikkeling van serie horen beide exemplaren met een verschil in grootte van nauwelijks 2 % 
vrijwel tot eenzelfde generatie.
De Centraal-Gallische exemplaren zijn niet nauwkeurig gedateerd. In de stamevolutie situeren zij zich 
duidelijk vooraan. De Oost-Gallische series 844, 846 en 847 kunnen gedateerd worden in de periode 
tussen 90 en 150 n.C. Exemplaren van de Centraal-Gallische series 832 en 831 behoren tot dezelfde 
generatie als die van de Oost-Gallische series 844 en 846. Chronologisch liggen zij vermoedelijk dicht 
bij elkaar. De jongste exemplaren in de stamevolutie zijn allen Oost-Gallische producten.
Twee tegenstrijdige dateringen zijn gegeven voor serie 845, beiden op basis van grafvondsten. Beide
beeldjes behoren in de stamevolutie echter tot eenzelfde productiefase. De vondst uit Praunheim stelt het
ontstaan van de stam zeker voor 103/111 n.C. en de vondst uit Trier stelt daarom alleen het gebruik zeker
tot na 156/157 n.C.
Samenvattend kan gesteld worden dat de Centraal-Gallische series de productie hebben ingeleid. Na de
overname door Oost-Gallische productiecentra, vermoedelijk rond 90 n.C. komen centraal- en 
Oost-Gallische producten aanvankelijk naast elkaar voor. Het voortleven in Oost-Gallië duurt het langst,
vermoedelijk in het eerste kwart van de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond in Centraal-Gallië en ontwikkelde zich verder in Oost-Gallië.
Pigment: Verschillende Oost-Gallische exemplaren dragen sporen van beschildering. Cat. nr. 4805 (844)
draagt donkere bruine lijn tussen de kam en de kop aan de linkerzijde. Donkere verfsporen bevinden zich
aan de rechterzijde in de groeven tussen de veren en in de groeven van de ogen (versieringtechnieken 2 
en 22). Cat. nr. 4807 (845) draagt een zwarte beschildering aan de kam, de lel en het rechteroog 
(versieringtechniek 2). Cat. nr. 4809 (846) draagt donkere verfsporen in de groeven en op de kam
(versieringtechnieken 2 en 22). Cat. nr. 4860 (979) heeft een zwart geschilderde band rondom de basis 
(versieringstechniek 4). Cat. nr. 4803 (845) heeft een geelbeige oppervlak met zwarte spikkels
(versieringstechniek 9).
Productietechniek: Alle series werden vervaardigd uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. De 
uitwerking van het voetstuk vertoont een variatie die samenhangt met de verschillende ateliers. De
Centraal-Gallische ateliers 831 en 832 hebben een apart gevormd voetstuk. Voor serie 831 gaat het om 
een apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met dubbele profilering en een licht concave onderzijde.
Op de bovenzijde werden de tenen aangeduid. en met aanduiding van de tenen. Serie 832 werd voorzien

Datering uit context en stamevolutie: 80-111/125n.C.

Series: 831, 832, 844, 845, 846, 847 en 979.
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van een apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen. Het is in deze vorm dat de
Oost-Gallische coroplasten de voorstelling hebben overgenomen. De verandering voltrekt zich zuiver op
technisch vlak. Het bolvormig voetstuk met de tenen in reliëf wordt overgenomen, maar ditmaal 
geïntegreerd in de mal van de haan. Bij series 979 en 847 zijn de tenen verdwenen. De vorm van het
voetstuk van serie 979 is eerder conisch.

Stam 123: haan (Priscus en Sacrillos).

Evolutie: De mal van Sacrillos cat. nr. 4782 (840) staat aan het hoofd van de stam. De mal cat. 4783 
(838) gesigneerd door Priscus is 10 % kleiner dan de mal cat. nr. 4782 (840) gesigneerd door Sacrillos.
Cat. nr. 4784 (838) is 21 % kleiner dan de mal nr. 4782 (840). Beiden hebben gelijkaardige contouren en
verhoudingen.
Chronologie: Cat. nrs. 4781 (840), 4782 (840) en 4786 (838) 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). De stam kan worden gedateerd in de periode 100-200/220 n.C.
Inscriptie: Cat. nr. 4783 (838) werd op de rugzijde gesigneerd door Priscus. Cat. nr. 4782 (840) werd op
de rugzijde gesigneerd door Sacrillos. De vergelijking tussen de mallen laat vaststellen dat de mal van
Sacrillos 10 % groter is dan die van Priscus. Dit betekent dat de hanen van Sacrillos vermoedelijk ouder
zijn dan die van Priscus. Beide maldelen werden gevonden in Toulon-sur-Allier. De gemeenschappelijke
dateringsruimte van de coroplasten is de periode 100-200/220 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië, meer bepaald in Toulon-sur-Allier 
Champ Lary in de ateliers van Priscus en Sacrillos. Het maldeel 4782 (840) en de statuetten 4786 (838)
en 4781 (840) werden gevonden in het atelier Toulon-sur-Allier Champ Lary. Het maldeel cat. nr. 4783 
(838) werd gevonden in het atelier Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt.
Iconografie: Vleugel- en staartpluimen verlopen volgens eenzelfde schema als bij stam 124.
Productietechniek: Kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk.

Datering uit context en stamevolutie: 100-200/220n.C.

Series: 838 en 840.

Stam 124: haan.

Evolutie: Cat. nr. 4802 (841) is 5 % kleiner dan nr. 734 (839). De kop en de staart van nr. 734 staan
dichter bij elkaar dan bij nr. 4802.
Chronologie: 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). 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). De datering van de stam blijft daardoor erg
ruim.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Serie 841 werd vervaardigd in 
Toulon-sur-Allier. Cat. nr. 4802 (841) werd gevonden in het atelier Toulon-sur-Allier Champ Lary of La
Forêt.
Iconografie: Vleugel- en staartpluimen verlopen volgens eenzelfde schema als bij stam 123.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig
voetstuk. Luchtgat door de onderzijde van de sokkel.
Functie: Cat. nr. 734 (839) met ingeloten steentje.

Datering uit context en stamevolutie: 69/96-161/220n.C.

Series: 839 en 841.

Stam 125: haan.

Evolutie: Cat. nr. 4812 (851) is 2 % kleiner dan nr. 4810 (850). Cat. nrs. 4812 (851) en 4833 (849) 
hebben dezelfde afmetingen.
Chronologie: 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). 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). Cat. nr. 4811 (849) uit Nijmegen is afkomstig uit een afvalkuil uit de
periode 75 tot 125 n.C.

Datering uit context en stamevolutie: 81-100n.C.

Series: 849, 850 en 851.
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In de stamevolutie liggen de exemplaren zeer dicht bij elkaar. Cat. nr. 4812 uit Frankfurt-Heddernheim
biedt een terminus post quem in 81 n.C. Cat. nr. 4810 (850) levert een terminus ante quem rond 100 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 4813 werd op basis van chemisch
onderzoek toegeschreven aan Frankfurt of Trier.
Pigment: Cat. nr. 4812 (851) draagt een donkere dekkende beschildering op ogen, kam en lel 
(versieringstechniek 2). Bandvormige zwarte beschildering in de hals en twee banden links op de staart.
Beschilderingssporen op het voetstuk. Cat. nr. 4813 (851) is bruin beschilder rondom de sokkelrand 
(versieringstechniek 4). Cat. nr. 5050 (851) draagt 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. Resten van bruin pigment op de zuil.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige poten en rond
plaatvormig voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf.

Stam 126: haan.

Evolutie: Cat. nr. 4828 (862) heeft dezelfde afmetingen als nr. 834 (857). De contouren en algemene
verhoudingen zijn gelijk. Cat. nrs. 834 (857) en 4827 (857) zijn vrijwel even groot. Cat. nr. 4826 (861) is
22 % kleiner dan nr. 4828 (862). Cat. nrs. 4828 (862) en 4830 (862) hebben dezelfde grootte. Cat. nr. 
4836 (863) is 10 % kleiner dan 4828 (862). De kam en de lel van nr. 4836 zijn vergroot, en de staart is 
verticaal midden doorgesneden.
Chronologie: Cat. nr. 4830 (862) uit Frankfurt-Heddernheim is afkomstig van het oudere grafveld van 
Praunheim en werd gevonden in een graf uit de periode Heddernheim I tussen 81 en 103/111 (context 
444). Cat. nrs. 4827 (857) en 4828 (862) uit Frankfurt-Heddernheim werden 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). 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 daarom uit de
periode na 110 n.C. 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). 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 echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere 
periode samengebracht.
Het grafveld van Oudenburg biedt een terminus post quem voor de oudere serie 857 na 100 n.C. Cat. nr.
4830 (862) levert voor de beginfase van de stam een terminus ante quem rond 110 n.C. Het jongere 
grafveld van Praunheim biedt een terminus post quem rond 110 n.C. voor cat. nr. 4826 (861) dat in de
stamevolutie de jongste fase vertegenwoordigt. Alle andere dateringen stemmen overeen met deze
bevindingen, behalve die van de Trierse Nisschenkeller.
Chronologisch kan de stam gesitueerd worden tussen 100 en 120/130 n.C.
Atelier: De stam is ontstaan in Centraal- of Oost-Gallië. Er zijn geen vondsten uit ateliers bekend. Cat.
nr. 834 (857) werd vervaardigd volgens Centraal-Gallische productietechniek (zie techniek). De
fragmentaire staat van cat. nr. 4827 (857) laat op basis van de assemblagetechniek niet toe met zekerheid
te bepalen of het Centraal-Gallsiche import betreft in Frankfurt-Heddernheim of om een Oost-Gallische
versie. De beschilderingstechniek geeft echter zekerheid dat nr. 4827 (857) uit hetzelfde atelier stamt als
series 861 en 862 en dus van Oost-Gallische herkomst is. Cat nr. 834 (857) en cat. nr. 4827 (857) hebben
gelijke afmetingen en staan aan het hoofd van de stam. Cat. nr. 4828 (862) behoort tot eenzelfde
generatie en werd volgens de assemblagetechniek duidelijk in Oost-Gallië vervaardigd. De verdere 
stamontwikkeling voltrekt zich in Oost-Gallië. Hypothetisch kan gesteld worden dat een 
Centraal-Gallisch exemplaar als voorbeeld diende voor cat. nr. 4827 (857) en de Oost-Gallische series 
861, 862 en 863. Het tijdstip van de overname situeert zich kort na het begin van de tweede eeuw.
Pigment: Cat. nr. 4827 (857) draagt resten van beschildering tussen de veren en een ringvormige
omlijning van het oog (versieringstechniek 2 en 27). Cat. nr. 4826 (861) draagt resten van beschildering
aan het voetstuk en een ringvormige omlijning van het rechteroog (versieringstechnieken 2 en 4). Cat. nr.
4828 (862) draagt sporen van beschildering: omlopende lijn op de onderrand van de basis en zwarte 
lijnen op de staart, de kam en de ring om de hals (versieringstechnieken 2 en 4). Vooral de omlijning van
de onderrand van het voetstuk en de ringvormige band rond de ogen, maken van deze exemplaren een 

Datering uit context en stamevolutie: 100-120/130n.C.

Series: 857, 861, 862 en 863.
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coherent geheel dat aan eenzelfde atelier kan worden toegeschreven.
Versieringstechnieken 2 en 4 zijn ook terug te vinden bij de Oost-Gallische exemplaren van stam 122. 
Vermoedelijk zijn deze overnames van Centraal-Gallische thema’s door mechanische afvorming op het
einde van de eerste en het begin van de tweede eeuw in eenzelfde Oost-Gallisch atelier te situeren.
Productietechniek: Alle exemplaren werden vervaardigd uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Nr. 834 (857) met apart gevormd voetstuk en een luchtgat door de onderzijde van het voetstuk. De
andere series hebben een geïntegreerd bolvormig voetstuk, cat. nr. 4836 (863) met aanduiding van de
tenen in reliëf.

Stam 127: haan.

Evolutie: Cat. nr. 4823 (856) uit Augst is het grootste exemplaar van de stam. Cat. nr. 4821 (856) uit
Salzburg is 4 % kleiner dan nr. 4823 (856). Cat. nr. 830 (858) uit Kruishoutem is 15 % kleiner dan nr.
4821 (856). Het achterlijf van nr. 830 (858) is iets korter, de staart lager en de vleugel verkleind. Cat. nr.
830 (858) is ongeveer 4 % kleiner dan nr. 4834 (858) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir
Chronologie: Cat. nr. 4823 (856) uit Augst (Insula 31) werd door bijvondsten gedateerd in de Flavische
tijd (context 296). Dit exemplaar staat aan het hoofd van de stam. Cat. nr. 830 (858) uit Kruishoutem, dat
19 % kleiner is en aan het eind van de stamevolutie staat, werd gevonden in een kuil met een vulling uit
de tweede helft van de tweede eeuw (context 105).
Samenvattend kunnen wij het ontstaan van de stam in de Flavische periode situeren. De tweede-eeuwse
context is voorlopig moeilijker te duiden. Mogelijk bleef het voorwerp lang in gebruik of werd de
productie in latere periode hernomen.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië. Cat. nr. 4834 (858) werd gevonden in
het atelier Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk, bij 
cat. nr. 4821 (856) met aanduiding van de tenen in reliëf. Bij serie 858 bevindt zich een luchtgat onder de
rechter- of linkervleugel.

Datering uit context en stamevolutie: 90-150 en 150-200/220n.C.

Series: 856 en 858.

Stam 128: kip (Priscus en Sacrillos).

Evolutie: Statuette cat. nr. 4839 (864) heeft dezelfde afmetingen als de mal nr. 4837 (864). Het behoort 
daarom tot een eerdere generatie. De mallen cat. nrs. 4837 (864) en 4838 (864) hebben vrijwel dezelfde 
afmetingen. Statuette nr. 4840 (865) is 5 % kleiner dan de mal cat. nr. 4838 (864). Cat. nrs. 4841 (865) 
en 4840 (865) hebben dezelfde afmetingen.
Chronologie: Cat. nrs. 4837 (864) en 4841 (865) 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).
De stam wordt gesitueerd in de tweede eeuw.
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. Priscus en Sacrillos verschijnen in deze
stam als producenten van één of twee malverwante series behorend tot eenzelfde generatie (zie serie 
864). Vermoedelijk overlapt ten minste een gedeelte van hun loopbaan chronologisch.
Atelier: Statuette nr. 4839 (864) werd gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Maldeel nr. 
4837 (864) en statuette nr. 4841 (865) werden gevonden in het atelier van Toulon-sur-Allier Champ 
Lary . Maldeel nr. 4838 (864) werd gevonden in het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary of La 
Forêt.
De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië, meer bepaald in Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir, waar mogelijk het begin gesitueerd kan worden en in Toulon-sur-Allier Champ Lary.
Productietechniek: Beide series werden vervaardigd volgens eenzelfde productietechniek. De 
exemplaren stammen uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Luchtgat door de onderzijde van het voetstuk. Van serie 864 werden 
kleimallen teruggevonden. In de evolutie van het voetstuk blijkt het exemplaar met bolvormig voetstuk 
zich vroeger te situeren in de stamevolutie dan de exemplaren met plaatvormig voetstuk.

Datering uit context en stamevolutie: 100-200n.C.

Series: 864 en 865.

Stam 129: kip.

Series: 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876 en 878.
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Evolutie: Cat. nrs. 4851 (871), 4854 (872) en 810 (873) hebben vrijwel dezelfde afmetingen. Cat. nr. 
4853 (873) is 2 % kleiner dan nr. 4854 (872). Cat. nrs. 4853 (873) en 4859 (873) hebben gelijke
afmetingen en zijn 2 % kleiner dan nr. 810 (873). Cat. nr. 4852 (871) is 2 % kleiner dan nr. 4851 (871).
Cat. nr. 4857 (876) heeft dezelfde afmetingen als cat. nr. 4852 (871). Cat. nr. 4855 (874) is 8 % kleiner 
dan nr. 4853 (873). De kop en de nek van nr. 4855 zijn meer naar voor geduwd. Cat. nr. 4850 (870) is 9
% kleiner dan nr. 4854 (872). Cat. nr. 4849 (875) is 10 % kleiner dan nr. 4854 (872). Cat. nr. 740 (878) 
is 4 % kleiner dan nr. 4849 (875). De rechtopstaande staart is verdwenen.
Externe verbanden: Serie 993 is iconografisch zeer sterk verwant. Cat. nr. 4985 (993) is een
Centraal-Gallisch exemplaar waarvan de romp 5 % groter is dan die van cat. nr. 4851 (871). De nek van
cat. nr. 4985 is langer zodat de kop hoger komt. Ook de positie van de vleugel is niet identiek. 
Vermoedelijk was een verwante Centraal-Gallische serie voorloper van stam 129. Malverwantschap met
cat. nr. 4985 (993) is echter in de huidige stand van het onderzoek niet te bewijzen.
Chronologie: 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.
Voor dit exemplaar dat aan het hoofd van de stam staat is een terminus post quem gegeven in 96 n.C. en
een terminus ante quem rond 111 n.C. Cat. nr. 4853 (873) uit Frankfurt-Heddernheim dat slechts 2 %
kleiner is 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). Het jongere beeldje 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). In de drie gevallen wordt de terminus ante
quem geleverd door het einde van de kampperiode in Heddernheim. 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 aan de overgang van de tweede naar de derde eeuw. Het beeldje behoort tot
de jongere stamontwikkeling. 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 echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Samenvattend kan gesteld worden dat de stam een aanvang neemt op het einde van de eerste eeuw. Een
terminus ante quem is zowel voor de oudere als de generaties gelegen rond 110 n.C. Eén grafvondst van
serie 874, weliswaar een beeldje van een jongere generatie, kan worden gedateerd na 138 n.C. Op basis 
van deze gegevens moet de productie van de stam gesitueerd worden tussen 90 en 110 n.C. met een
mogelijk doorleven van de jongere generaties tot 130/140 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Opvallend is de variatie aan series binnen
de verschillende generaties. Dit wijst op een aanzienlijke productie. Er zijn geen ateliervondsten bekend.
Cat. nrs. 810 (873) werd op basis van petrografische analyse aan Keulen toegeschreven.
Pigment: Cat. 4851 (871) draagt resten van bruine beschildering in de groeven aan de ogen en de veren.
Donkere banden aan de vleugelomranding en de basis. Cat. nr. 4852 (871) draagt eveneens resten van
bruine beschildering in de groeven aan de ogen en de veren. Brede geschilderde band rondom de sokkel
(versieringstechnieken 2 en 4). Cat. nr. 4854 (872) draagt resten van bruine beschildering in de groeven
aan de ogen en de veren. Cat. nr. 4859 (873) draagt sporen van 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 (versieringtechniek 2). Cat. nr. 4855 (874) met resten van bruine beschildering in de
groeven aan de ogen en de veren (versieringtechniek 2). Cat. nr. 4856 (876) met sporen van rode verf aan
de onderzijde van de hals, aan de vleugels en de staart. Cat. nr. 4857 (876) met zwarte verfsporen rechts
op de staart.
Versieringstechniek 4 (horizontale band rond de sokkel) zie ook 126.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Bij 
series 871, 872, 875 en 878 zijn de tenen in reliëf aangeduid op het voetstuk. Sporen van het gebruik van
een gipsmal werden vastgesteld bij series 871 en 873.
Functie: Afgezien van één exemplaar uit Trier Altbachtal, zijn alle vondsten waarvan de contexten zijn 
gekend grafvondsten.
Methode: Mogelijk weerspiegelen deze dateringen het gevaar van algemene dateringen in periodes. Drie
contexten leveren op die manier een terminus post quem in 111 n.C. De strikt indeling van de vondsten
op de grafvelden van Frankfurt-Heddernheim in periodes leidt tot kunstmatige termini bij de datering 
van de voorwerpen die aan deze periodes worden toegeschreven: zo lijkt 111 n.C. (het einde van de
kampperiode) een cruciale datum te zijn in de productie van terracotta’s. Dit is natuurlijk onzin.

Datering uit context en stamevolutie: 90-110/140n.C.

Stam 130: duif (Sacrillos).

Series: 889 en 890.
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Evolutie: Cat. nr. 745 (890) is 11 % kleiner dan nr. 4873 (889). De mal nr. 4872 (889) is 7 % kleiner dan
statuette nr. 4873 (889). De staart van nr. 4873 (889) is iets hoger geplooid.
Chronologie: 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). Cat. nr. 745 (890) uit
Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode gaande van 70 n.C.
minstens tot 220 n.C. (context 74).
Op basis van archeologische gegevens kan de stam niet nauwkeuriger gedateerd worden dan in de
periode van 70 tot 220 n.C.
Inscriptie: De mal nr. 4872 (889) werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos. De datering van
Sacrillos in de tweede eeuw biedt voorlopig de beste aanduiding voor de datering van de stam.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië, meer bepaald in het atelier van
Sacrillos in Toulon-sur-Allier. Statuette nr. 4873 (889) werd gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary
of La Forêt. Maldeel nr. 4872 (889) werd gevonden in Moulins.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat onder
de sokkel. Van serie 889 werd een terracotta maldeel teruggevonden. Deze serie werd gemonteerd op een
apart gevormd rond plaatvormig voetstuk, bij cat. nr. 4873 (889) met licht bol bovenvlak.

Datering uit context en stamevolutie: 70-220n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220n.C.

Stam 131: duif.

Evolutie: Cat. nr. 4881 (897) is 9 % kleiner dan nr. 744 (898).
Chronologie: 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). 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).
Op basis van deze gegevens kan de stam gedateerd worden in de tweede eeuw.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië, meer bepaald in het atelier van
Toulon-sur-Allier. Cat. nr. 4883 (897) werd gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Serie 897 met luchtgat onder de staart.

Datering uit context en stamevolutie: 100-200n.C.

Series: 897 en 898.

Stam 132: duif.

Evolutie: Cat. nr. nr. 4885 (899) uit Frankfurt-Heddernheim is het grootste exemplaar van stam 132. Cat.
nr. 4887 (899) uit Malling is 5 % kleiner dan nr. 4885 (899). Cat. nr. 4886 (899) uit Nijmegen is opnieuw
5 % kleiner dan nr. 4887 (899). Cat. nr. 4884 (900) uit Frankfurt-Heddernheim is 15 % kleiner dan nr. 
4885 (899).
Chronologie: 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). 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).
Serie 899 die aan de oorsprong van de stam ligt, wordt gedateerd in eerste helft van de tweede eeuw. 
Serie 900 is jonger en kan theoretisch kort na het midden van de tweede eeuw ontstaan zijn.
Atelier: De stam ontstond mogelijk in Centraal-Gallië en ontwikkelde zich verder in Oost-Gallië (zie
assemblage).
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Voort serie 899 is een dubbele herkomst
waarschijnlijk. Cat. nr. 4887 (899) met apart gevormd voetstuk wijst mogelijk op een Centraal-Gallisch
productiecentrum. Het jongere exemplaar cat. nr. 4886 (899) met breed gegladde naad werd 
vermoedelijk in Oost-Gallië vervaardigd. Serie 900 is duidelijk Oost-Gallisch: cat. nr. 4884 (900)
vertoont sporen van een gipsmal, heeft een geïntegreerd bolvormig voetstuk en een breed gegladde naad.

Datering uit context en stamevolutie: 103/111-150/160n.C.

Series: 899 en 900.

Stam 133: duif (Priscus, Sacrillos en Caratos).

Datering uit context en stamevolutie: 100-200/220n.C.

Series: 902, 903, 904, 905, 906 en 907.
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Evolutie: Model nr. 4896 staat aan het hoofd van stam 133. De maldelen nrs. 4907 (907), 4894 (902) en
4898 (904) zijn respectievelijk 12, 18 en 20 % kleiner dan het model nr. 4896 (903). Maldeel nr. 4897 
(904) is 2 % kleiner dan maldeel nr. 4894 (902). De hals van nr. 4897 is slanker dan die van nr. 4894.
Cat. nr. 4902 (906) is 17 % kleiner dan de mal nr. 4906 (907). Cat. nr. 4900 (905) is 20 % kleiner dan nr.
4901 (904).
Chronologie: Cat. nrs. 4893 (902) en 4903 (906) 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. 4897 (904) en 4905 (907) 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. nrs.
4895 (902) en 4908 (907) uit Mâcon werd gevonden samen met andere beeldjes, waaronder één met de 
signatuur van Pistillus uit de periode tussen 180 en 220 n.C. (context 620). De omschrijving van de 
context is echter te vaag om als basis te dienen voor de datering van de stamevolutie. Beide exemplaren 
situeren zich in de jongste helft van de stamevolutie.
De datering van de stam blijft op basis van de vondsten uit Toulon-sur-Allier Champ Lary algemeen
gedateerd tussen 100 en 200/220 n.C.
Inscriptie: Maldeel nr. 4893 (902) werd op de rugzijde gesigneerd door Priscus. Maldeel 4894 (902) 
werd op de rugzijde gesigneerd met de letter A. Maldelen nr. 4897 (904) en 4898 (904) werden op de
rugzijde gesigneerd door Sacrillos en Caratos. Maldelen nrs. 4906 (907), 4907 (907) en 4899 (904)
werden werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos.
De mallen van Sacrillos, Priscus en Sacrillos/Caratos liggen zeer dicht bij elkaar wat betreft de
afmetingen. Vermits het malverwantschap slechts onrechtstreeks kan worden aangetoond via een
gemeenschappelijk model kan geen zekerheid worden bekomen over de relatieve chronologie van deze 
coroplasten. Het geringe verschil in grootte doet vermoeden dat zij chronologisch zeer dicht bij elkaar 
liggen.
Atelier: De stam is ontstond en ontwikkelde zich in Centraal-Gallië, meer bepaald in de ateliers van 
Toulon-sur-Allier Champ Lary en Vichy. De herkomst van model nr. 4896 (903) is niet bekend.
Maldelen nrs. 4893 (902), 4899 (904), 4906 (907) en statuette nr. 4903 (906) werden gevonden in
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt. Maldeel nr. 4897 (904) en statuette nr. 4905 (907) werden 
gevonden in het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary. Maldeel nr. 4894 (902) werd gevonden in 
Vichy.
Cat. nr. 4898 (904) werd door chemische analyse toegeschreven aan het Alliergebied.
Iconografie: Deze stam ontstond uit een model 4896 (903) dat vermoedelijk aan de basis lag van de
productie van Priscus, Sacrillos en Sacrillos/Caratos. Zij delen dezelfde algemene contouren en dezelfde
hals- en vleugel-vorm. De tekening van het vederkleed verschilt van serie tot serie. Twee grote groepen
kunnen worden onderscheiden aan de hand van de vorm van de staart. De groep van Priscus en
Sacrillos/Caratos heeft een rechte staart en de groep van Sacrillos heeft een geknikte staart. Vermoedelijk
werd de golvende staartbeweging van de laatste groep aangebracht bij een exemplaar dat afkomstig is 
van eenzelfde eerste model.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Terracotta
maldelen werden gevonden voor series 902, 904 en 907. Het voetstuk is rond plaatvormig met 
aanduiding van de tenen in reliëf bij series 904, 905 en 907. Het luchtgat werd telkens door de sokkel
geboord. Cat. nr. 4905 (907) heeft een cilindrisch voetstuk met op het bovenoppervlak de tenen in reliëf
en een moulure. Cat. nr. 4904 (906) heeft een luchtgat onder de linkervleugel.

Stam 134: duif.

Evolutie: Cat. nr. 4832 (910) is het grootste exemplaar van stam 134. Cat. nr. 750 (909) is 15 % kleiner 
dan nr. 4832 (910). Cat. nr. 4910 (908) is 7 % kleiner dan nr. 750 (909).
Chronologie: Cat. nr. 4832 (910) uit Rettel dat vooraan in de stamevolutie staat, werd gevonden op het
grafveld Redig in associatie met haan nr. 4831 (848) en munten van Nero. Het is niet duidelijk of het om
een gesloten context gaat (context 729). Het jongste exemplaar van de stam, 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).
De archeologische datering van de stam blijft algemeen gesitueerd tussen 60/70 en 200/210 n.C.
Atelier: De stam ontstond en ontwikkelde zich in Oost-Gallië. Cat. nr. 4910 (908) dat aan het eind van de
stamontwikkeling staat, werd gevonden in het atelier Köln am Rudolfplatz.

Datering uit context en stamevolutie: 60/70-200/210n.C.

Series: 908, 909 en 910.
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Iconografie: Vermoedelijk vormen de exemplaren van stam 135 de inspiratiebron. Er kan op dit ogenblik
echter geen malverwantschap worden aangetoond. Kop en hals van de exemplaren van stam 134 staan 
veel meer naar voor gericht, bijna in het verlengde van de romp.
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd voetstuk. Voor series 909 
en 910 werden sporen van een gipsmal vastgesteld. Serie 910 heeft een bolvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen. Bij serie 909 is de vorm van het voetstuk eerder conisch, eveneens met 
aanduiding van de tenen. Bij serie 908 is het voetstuk bolvomig, maar is de aanduiding van de tenen niet
meer aanwezig.
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4.2 BESLUIT STAMEVOLUTIE

De vroegst aantoonbare Venusvoorstellingen die op grotere schaal geproduceerd werden behoren tot het

type met neervallend kleed en de rechterhand aan de haren (anadyomenè). Hun prille evolutie wordt

geschetst in stam 1. Deze eerste ontwikkelingen situeren zich in Centraal-Gallië tussen 60 en 75 n.C. Het

enige aanknopingspunt met een atelier is een vondst uit Toulon-sur-Allier. Indien het om een plaatselijk

vervaardigd beeldje gaat, zou dit impliceren dat de productie in Toulon rond 65 n.C. een aanvang nam. In

een jongere fase van de stamevolutie wordt een malverwante productielijn opgestart in Trier. Deze Oost-

Gallische overname is mogelijk reeds rond 70 n.C. te dateren. Zij is echter kortstondig en blijft beperkt tot

één serie (serie 15). De evolutie van het Venusthema wordt voortgezet in stam 2. Vanuit de Centraal-

Gallische Venus serie 8 ontwikkelt zich rond 80/85 n.C. een nieuwe Oost-Gallische productie, waarin

opnieuw Trier een sleutelrol speelt (serie 19). Korte tijd later wordt ook in Keulen de productie van

Venusbeeldjes opgestart (serie 16). De rol die Frankfurt speelde in het overgangsproces van deze stam is

omstreden. De variatie van series die zich verder ontwikkelen in de jongere stamevolutie van stam 2

maakt duidelijk dat op dit ogenblik de doorbraak van het Venusthema in Oost-Gallië een feit is. Naast de

traditioneel geworden voorstelling van Venus met neervallend kleed, verschenen hier rond 90/95 n.C.

voorstellingen van Venus met bekleed onderlichaam en met de hand op de onderbuik (pudica). Dit

illustreert de creativiteit van de Oost-Gallische ateliers, die snel een eigen vormenrepertorium

ontwikkelden. De voorliefde voor types met bedekt onderlichaam en bedekte onderbuik of borst blijkt

verder uit de stammen 10, 15 en 18. In Centraal-Gallië bleef het oorspronkelijk type met neervallend

kleed en de rechterhand aan het haar het hoofdtype, tot Pistillus op het einde van de tweede eeuw hierin

verandering bracht, mogelijk geïnspireerd door het Oost-Gallische repertorium.

Kort na de overname van het Venustype, rond 90 n.C. werd een Centraal-Gallische staande haan

overgenomen en verder ontwikkeld tot een succesrijke productielijn in Oost-Gallië. De verbanden worden

weergegeven in stam 122. Over de betrokken ateliers zijn tot nu toe geen bijzonderheden bekend.

Uit de evolutie van stam 126 blijkt dat kort na het begin van de tweede eeuw hetzelfde gebeurde met het

type van de vechtende haan. Ook hier is geen informatie over de ateliers, maar de verwante

versieringtechnieken slaan een brug tussen de Oost-Gallische exemplaren van stammen 122 en 123.

Vermoedelijk gebeurde de overname van de haantypes rond het einde van de eerste en het begin van de

tweede eeuw in hetzelfde Oost-Gallisch atelier.

Mechanische verwantschap over de grenzen van de grote productiegebieden heen, kon ook vastgesteld

worden voor een duifje van serie 899. In de loop van de eerste helft van de tweede eeuw werd het in

Oost-Gallië overgenomen van een Centraal-Gallisch voorbeeld, waarna het verder ontwikkelde in Oost-

Gallië (stam 132).

Na het midden van de tweede eeuw werd opnieuw een Centraal-Gallisch beeldje overgenomen, ditmaal in

het Keulse atelier am Rudolfplatz. Het gaat om de minder populaire voorstelling van een staande vrouw

met kind, die in Oost-Gallië nieuw leven ingeblazen werd. De voorstelling maakte er een complexe

evolutie door en evolueerde tot een staand vrouw met vruchten. De ontwikkeling wordt weergegeven in

stam 48. In de beginfase van de overname werden in Keulen en Saint-Pourçain-sur-Besbre gelijktijdig

verwante beeldjes van staande vrouwen met kind gemaakt. Vermoedelijk ligt dezelfde Centraal-Gallische

voorstelling ook aan de basis van de Oost-Gallische Fortunabeeldjes van stam 31.

Onder impuls van de creaties van Pistillus werd rond het einde van de tweede eeuw ook het risusthema

door mechanische afvorming overgenomen in het Keulse atelier van Victor, waarvan geweten is dat hij

sterke banden had met Centraal-Gallië (Van Boekel 1987, 212-216). De productietechniek van sommige

van zijn creaties doet vermoeden dat hij emigreerde van Centraal-Gallië naar Keulen. Ook in Trier

werden risusbeeldjes vervaardigd, maar de relatie van de Trierse producten met de Centraal-Gallische

tegenhangers kon nog niet worden onderzocht (zie cat. nr. 345 uit Tongeren: chemische analyse en pasta

20).

Op een geheel van 984 onderscheiden series en 132 stamverbanden is het aantal raakpunten eerder gering.

Na een bescheiden poging rond 70 n.C. vindt de Centraal-Gallische Venusfiguur via het atelier van Trier

vaste voet aan de grond in Oost-Gallië rond 80/85 n.C. In tegenstelling tot het thuisland is de anadyomenè

geen blijvend succes in Oost-Gallië, waar snel nieuwe Venustypes tot ontwikkeling komen. Rond de
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eeuwwisseling worden enkele vogeltypes overgenomen in eenzelfde atelier, waarvan de precieze

lokalisatie nog niet met zekerheid kan worden bepaald. Ook Keulen speelt een rol bij de overname van

een staande vrouw met kind in de tweede helft van de tweede eeuw en op het einde van de tweede eeuw

bij de overname van het risusthema. Bij alle herkende mechanische afvormingen is de richting steeds van

Centraal-Gallië naar Oost-Gallië en nooit omgekeerd, maar toch is de verovering van de Oost-Gallische

markt geen succesverhaal. Een voorbeeld hiervan is de voorstelling van de zittende vrouw met kind en

ontblote borst (nutrix) die in Centraal-Gallië enorm populaire was, maar in Oost-Gallië nauwelijks

navolging kende (series 361 tot 364). Omgekeerd vonden de voorstellingen van zittende vrouwen met

hond die een grote populariteit genoten in Oost-Gallië, geen ingang in Centraal-Gallië.

De relatieve opeenvolging van de exemplaren binnen de stam is nergens zo duidelijk als voor stam 55 met

de nutrices uit het oeuvre van Pistillus. Vijfmaal kunnen twee series met een verschillende voorzijde

verbonden worden met elkaar door een vrijwel identieke keerzijde die in drie gevallen bovendien een

identieke inscriptie draagt. Op die manier is het mogelijk de iconografische ontwikkeling te schetsen van

sterk verschillende ontwerpen voor de voorzijde, waarvoor men op het eerste gezicht geen

malverwantschap zou vermoeden. Het zijn de mallen voor de keerzijde die de verbinding vormen tussen

deze totaal verschillende voorstellingen. Zo kan iconografisch de evolutie geschetst worden van één

wikkelkind aan de rechterborst tot een vrijbewegend kind dat op de rechterknie zit. Binnen dezelfde

stamontwikkeling kunnen wij duidelijk vaststellen hoe de coroplasten omgingen met de problemen van

opeenvolgende verkleiningen door afvorming. Om een beeldje kunstmatig te vergroten, besloot een

coroplast uit Gueugnon er toe een vierde pand met vlechtwerk toe te voegen aan de keerzijde van de

rieten zetel van cat. nr. 3853 (936). Dit paswerk is duidelijk herkenbaar door het verschil in stijl in

vergelijking met de bovenzijde van de zetel. Door deze operatie moesten ook aan de voorzijde

aanpassingen gebeuren. Zo werd het voetstuk verhoogd en werden de benen aan de voorzijde verlengd.

Na deze aanpassingen werden ook de plooien van het kleed herwerkt. Dit verklaart waarom het

exemplaar totaal andere verhoudingen heeft dan cat. nr. 3889 (352) uit Autun, waarmee het mechanisch

verwant is. De vorm en oriëntatie van de armen en het busselkind zijn gelijk. Het is een mooi voorbeeld

van verlenging, waarbij het jongere exemplaar een aanzienlijk stuk groter wordt dan zijn oudere

malverwante voorganger.

Een ander treffend voorbeeld is de aanpassing van de Venusfiguren van stam 4. Hier zijn we getuige van

een aanpassing aan de nieuwe mode. Een hoog haarstuk werd gecreëerd door het toevoegen van een

nieuwe geleding, bovenop een bestaande worstvormige  haarrol Aan de rechterhand werd een vinger

toegevoegd, waardoor de volledige hand verbreedde. In dit geval leidde het modegevoel tot aanpassingen

van het beeldje. Een bestaande verouderde serie werd niet naar de stortplaats verwezen, maar aangepast

aan de eigentijdse modenormen. Iconografisch leidt dit weer tot interessante vaststellingen in de

opeenvolging van de kapselmotieven, in dit geval van de lage worstvormige haarrol tot het verhoogd

haarstuk. Mooie kapselsequenties zijn ook te vinden in stammen 1, 8, 13 en 53.

Een belangrijke vaststelling op het vlak van de productietechniek is dat niet alleen volledige statuetten

een evolutie doormaken, maar dat ook afzonderlijk delen van het lichaam zoals de romp of het hoofd een

eigen weg kunnen gaan. Dit wordt mooi geïllustreerd in de evolutie van de Oost-Gallische beeldjes van

stam 5. De malverwantschap tussen verschillende zittende en staande Fortuna series blijkt duidelijk uit

het gemeenschappelijke bovenlichaam met inbegrip van het hoofd. Van het hoofd van de malverwante

Juno serie 473, werd vastgesteld dat het origineel behoorde tot Venusserie 30. De ontwikkeling van stam

5 maakt ook duidelijk dat verschillende thema’s gecreëerd werden vanuit eenzelfde basisfiguur.

Malverwante voorstellingen van Fortuna en Minerva evolueerden naast elkaar. Het is daarom

waarschijnlijk dat zij van bij de aanvang vanuit eenzelfde basisfiguur gecreëerd werden en een eigen

evolutie kenden. De Juno series duiken later op in de stamevolutie en zijn duidelijk een jongere

ontwikkeling, samengesteld uit diverse beeldjes: het lichaam van een zittende Fortuna en het hoofd van

een Venusfiguur. Dit complexe ontwikkelingsschema maakt de mogelijkheden duidelijk van het

stamonderzoek op het vlak van de relatieve chronologie van het afvormingsproces en de opeenvolging

van de iconografische ontwikkelingen. Zo kan de opkomst van Cybele in de stamevolutie van stam 56

gesitueerd worden in de jaren 50 van de tweede eeuw. Dergelijke vermenging van thema’s is ook terug te

vinden in de ontwikkeling van de stammen 26, 29, 35, 37, 38, 46, 48, 64, 66, 67, 72, 73, 79 en 87. Het

werken met attribuutloze basismallen werd ook voor Centraal-Gallische series aangetoond in stam 26.
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Een apart probleem stelt zich bij de evolutie van stammen 29, 79 en 104. In de drie gevallen blijken grote

vlakke figuren uit vervaagde mallen vooraan in de stamevolutie te staan. Dit  blijkt voor stam 29 uit de

tegenstelling tussen de souplesse van Fortuna serie 208 en de frontaliteit en de massiviteit van de Fortuna

series 210 en 275. Verder is dit ook het geval voor de Dianafiguren van stam 79 en de busten van stam

104. Dit zou erop kunnen wijzen dat een groter, goed gedetailleerd archetype in deze stamevoluties nog

ontbreekt. De verschillen kunnen dan verklaard worden door productielijnen in verschillende ateliers. Het

feit dat het fenomeen zich drie maal voordoet zou echter kunnen wijzen op een meer ingewikkelde

realiteit. De grotere vlakke en vage exemplaren die aan het begin van de stamevolutie staan kunnen ook

het gevolg zijn van afvorming, waarbij het hoogteverlies gecompenseerd werd door verzwaring van de

wand van het gebruikte model, bijvoorbeeld door onderdompeling in vloeibare pasta. Het gevolg is dan

een vervlakking en vervaging van het detail. Het resultaat is dan het gevolg van een bewuste keuze van

een producent tussen een goed gedetailleerde kleinere kopie of een vager maar groter exemplaar. Deze

hypothese kan echter alleen door experimenteel onderzoek worden getoetst.

Stam 5 is ook betekenisvol in verband met de productiesnelheid. Het is niet eenvoudig een idee te vormen

van de snelheid waarmee de verschillende afvormingen elkaar opvolgden in de tijd. Het grote

hoogteverschil van 20 % tussen het jongste en het oudste exemplaar van stam 5 duidt op een succesvolle

reproductie. De stijlverwantschap van de retouches doet vermoeden dat de ganse ontwikkeling binnen het

atelier van één coroplast en bijgevolg ook binnen één generatie plaatsvond. Ook voor stam 2 zijn de

bevindingen gelijkaardig. Het totale hoogteverlies tussen het oudste en het jongste exemplaar bedraagt

ook hier 20 %. Uit de datering van de exemplaren kan worden afgeleid dat deze ontwikkeling zich

voordeed in een tijdspanne van ongeveer 40 jaar. Het spreekt vanzelf dat dit geen absolute regel kan zijn.

In theorie kan een beeldje ten allen tijden opnieuw worden afgevormd en geven de stamevoluties alleen

een relatieve chronologie weer.
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