
5. INSCRIPTIES

5.1 CENTRAAL-GALLIË

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Vichy. Datering: 100-200/220 n.C. Coroplast geassocieerd via
serie: Priscus.

De coroplast die signeert met de letter A is gekend van het maldeel van een duif, serie 902. De inscriptie
verschijnt op de rugzijde van het maldeel in gravure.
Op basis van serie 902 kan de actieve periode gedateerd worden in de tweede eeuw.
Het atelier wordt gesitueerd in Vichy door de vindplaats van cat. nr. 4894 (902).
Serie 902 wordt eveneens gesigneerd door Priscus.

A

Cataloognummers en series: 4894 (902).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier, Saint-Pourçain-sur-Besbre. Datering: 
100-200/220 n.C.

Abudinos/Abudinus signeerde zeven maldelen en één statuette (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 111). 
De signatuur staat meestal op de rugzijde van het maldeel in gravure.
Het bewaarde repertorium bestaat onder meer uit zittende hond serie 717 en duif serie 885.
Eén van de mallen is met zekerheid afkomstig uit Toulon-sur-Allier, een andere uit 
Saint-Pourçain-sur-Besbre. Van de overige exemplaren is de herkomst onbekend of onzeker.
Het atelier Toulon-sur-Allier Champ Lary plaatst de datering van de zittende hond cat. nr. 4553 in de 
tweede eeuw.

Abudinos/Abudinus

Cataloognummers en series: 4553 (717), 4867 (885).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre, Bourbon-Lancy. Datering: 
130-200/220 n.C. Coroplast geassocieerd via maldeel: Certud, Ququi. Coroplast geassocieerd via serie: 
Mercus.

In totaal zijn 25 maldelen bekend die de signatuur ANT dragen (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 
111-112). Van de zeventien exemplaren, waarvan de herkomst is gekend, zijn er zestien afkomstig uit 
Saint-Pourçain-sur-Besbre en één uit Bourbon-Lancy. Het uitgebreide repertorium omvat thema’s als 
Venus, Mercurius, cucullatus, risus, Nubische buste, stier, kip en haan.
Twee maldelen, eveneens uit Saint-Pourçain-sur-Besbre, dragen de signatuur ANT, geassocieerd met 
Certud in het eerste geval en met Ququi in het tweede geval (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 113, 119).
Van beide geassocieerde coroplasten bleef alleen dit ene exemplaar bewaard. Een mal, behorend tot serie
63, bewaard in het museum Moulins MAA, is gesigneerd MIIRCI (Rouvier-Jeanlin 1972, 117 nr. 100 
autres exemplaires; M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 116). Van Mercus bleven drie mallen bewaard, 
waarvan er twee afkomstig zijn van Toulon-sur-Allier La Forêt.
Op basis van de stamevolutie van stam 8 kan Venusserie 63 gedateerd worden tussen 130 en 200/220 
n.C. De plaats van serie 63 aan het eind van de stamevolutie van stam 8 sluit een datering in het begin 
van de tweede eeuw uit. Dit is voorlopig het enige aanknopingspunt voor de datering van het 
handelsmerk ANT.

ANT

Cataloognummers en series: 3224 (63), 3271 (63), 4800 (843).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Le Lary, Meaux (?). Datering: 100-200/220 
n.C. Coroplast geassocieerd via maldeel: Attino, Sacrillos, Anailos en Iopillo/Ioppillo/Ioppios .

Ateano

Cataloognummers en series: 4759 (818), 3002.
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Ateano signeerde zes maldelen, waarvan vijf uit Toulon-sur-Allier en één uit Meaux (M. Jeanlin in 
Bémont et al. 1993, 112, 114). Meaux is verder niet gekend als productiecentrum van statuetten. Drie van
de vijf mallen uit Toulon-sur-Allier zijn afkomstig van het atelier Toulon-sur-Allier Le Lary. De gekende
thema’s van Ateano zijn aap serie 818 en Venus.
De signatuur van Ateano komt voor, samen met die van Sacrillos en Anailos, waarbij alle namen op de 
buitenzijde van de maldelen werden aangebracht. Daarnaast verschijnt de naam van Ateano ook op twee
maldelen van Venus die aan de binnenkant, dus op de statuette zelf, gesigneerd werden door Ioppillo (zie
cat. nr. 3002). Alleen de naam van Anailos komt verder niet meer voor in verband met de productie van 
terracotta’s. De anderen hebben elk een eigen repertorium uitgebouwd (zie Sacrillos en 
Iopillo/Ioppillo/Ioppios). Eén maldeel van Ateano uit Toulon-sur-Allier Le Lary draagt de bijzondere 
inscriptie “ATIIANO.ATTINI” ( M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 112). De genitief Attini duidt op een 
verbondenheid tussen beide coroplasten (zie Attino).
De vindplaats van de maldelen in Toulon-sur-Allier Le Lary dateert de actieve periode van de coroplast 
tussen 100 en 200/220 n.C. De associatie met de coroplast Iopillo, die de ontwerper was van 
Venusbeeldjes die met de mallen van Ateano geproduceerd werden, laat geen nauwkeuriger datering toe.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Le Lary. Datering: 100-200/220 n.C. 
Coroplast geassocieerd via maldeel: Ateano en Iopillo/Ioppillo/Ioppios.

Attino signeerde een maldeel uit Toulon-sur-Allier en een beeldje dat gevonden werd in 
Saint-Pourçain-sur-Besbre (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 112). Beide stukken dragen alleen de naam
van Attino. Twee mallen uit Toulon-sur-Allier Le Lary dragen naast de naam van Attino, de naam van 
een geassocieerde pottenbakker. Eén maldeel, cat. nr. 3226 (61) draagt op de rugzijde de naam van Attino
en aan de binnenzijde de signatuur van Ioppillo (zie Iopillo/Ioppillo/Ioppios). De tweede mal draagt de 
inscriptie ATIIANO.ATTINI. (zie Ateano). Zowel Ateano als Attino signeerden mallen voor de 
productie van beeldjes van Iopillo. Het gekende repertorium van Attino blijft beperkt tot 
Venusvoorstellingen.
Serie 61 laat toe de archeologische datering te situeren tussen 100 en 200/220. De associatie met Ioppillo
laat geen nauwkeuriger datering toe.

Attino

Cataloognummers en series: 3226 (61).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Bourbon-Lancy Le Breuil . Datering: 50-200 n.C.

Cat. nr. 4600 (719) is een maldeel dat op de rugzijde in gravure gesigneerd werd door Bodua (M. Jeanlin
in Bémont et al. 1993, 112). Het is het enige bewaarde exemplaar met dit signatuur. Dit maldeel werd 
gebruikt voor de productie van hondenbeeldjes en is afkomstig uit Bourbon-Lancy Le Breuil .
De archeologische datering tussen 50 en 200 n.C. wordt bepaald door de actieve periode van het 
terracotta-atelier van Bourbon-Lancy.

Bodua

Cataloognummers en series: 4600 (719).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 69-200/220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via maldeel: Rectus.

Van Cabantius is één mal bewaard die hij signeerde samen met Rectus (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993,
112). De productieplaats is Toulon-sur-Allier. Het thema is dat van de karikatuur. De actieve periode van
de ateliers van Toulon-sur-Allier bepaalt de archeologische datering tussen 69 en 200/220 n.C.

Cabantius

Cataloognummers en series: 4311 (589).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 50-85/100 n.C.

Van Carantus bleef een signatuur bewaard op de statuette van een hond, cat. nr. 4565 (718). De naam 

Carantus

Cataloognummers en series: 4565 (718).
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werd ante cocturam gegraveerd op de onderzijde van de voetplaat. Eén maldeel van een dolfijn, gevonden
in Toulon-sur-Allier, draagt eveneens zijn signatuur (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 113).
Cat. nr. 4565 (718) werd gedateerd in de periode tussen 50 en 85/100 n.C., wat op dit ogenblik de enige 
aanwijzing is voor de datering van deze eerste-eeuwse coroplast.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 100-200/220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via maldeel: Sacrillos.

De naam Caratos komt driemaal voor, geassocieerd met Sacrillos op mallen afkomstig uit 
Toulon-sur-Allier (zie Sacrillos). Eénmaal signeert hij alleen op mal cat. nr. 4628 (733), waarvan de 
precieze herkomst niet gekend is. Tot het repertorium behoren de thema’s paard en duif.
De archeologische datering tussen 100 en 200/220, is bepaald door serie 904, meer bepaald cat. nr. 4897,
afkomstig uit Toulon-sur-Allier Champ Lary. De associatie met Sacrillos laat geen nauwkeuriger datering
toe.

Caratos

Cataloognummers en series: 4628 (733), 4897 (904), 4898 (904).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Varennes-sur-Allier. Datering: 50/90-110 n.C.

De afkorting CIIN werd op de rugzijde van een maldeel van duif cat. 5084 (883) gegraveerd (M. Jeanlin 
in Bémont et al. 1993, 113: CVN). De twee staafjes die de letter E vormen zijn kleiner dan de andere 
letters en buigen onderaan naar rechts. Het maldeel werd gevonden samen met andere maldelen in 
Varennes-sur-Allier.
Serie 883 kan op basis van archeologische gegevens gedateerd worden in de periode 50/90-110.

Cen uit Varennes-sur-Allier

Cataloognummers en series: 5084 (883).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Brive rue Marie-Rose Guillot. Datering: 150-175 n.C.

Acht van de 30 mallen uit het atelier Brive rue Marie-Rose Guillot, werden ante cocturam met de hand 
gegraveerd door de coroplast Centius (Moser en Moser-Gautrand in Bémont et al. 1993, 89: Celillus of 
Ceninus; geïdentificeerd als Celillus/Cellilus/Ceinus (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 113)). Eén mal 
van een moedergodin draagt op de keerzijde de eerste drie letters van de naam in handschrift en onder de
voeten van de godin de laatste vier letters in hoofdletters (Moser en Moser-Gautrand in Bémont et al. 
1993, 89). Een cucullatus uit een vermoedelijke rijpingskuil voor klei (context 370) werd gevormd in een
mal die de naam CENTIVS draagt en die gevonden werd op minder dan een halve meter van deze 
context (Moser en Moser 1987, 46). Centius was blijkbaar de belangrijkste statuettenbakker op het atelier
Brive rue Marie-Rose Guillot. Het repertorium omvat onder meer de thema’s cucullatus (serie 585) en 
kip (serie 980), maar ook Mercurius.
Het atelier Brive rue Marie-Rose Guillot werd gedateerd in het derde kwart van de tweede eeuw. Serie 
585 bevat drie exemplaren, gedateerd tussen 150 en 175 n.C., maar ook één exemplaar uit de rue Charles
Teyssier (1980/1981), waarvan wordt aangenomen dat de statuetten ouder zijn (vindplaats 286). Blijkbaar
is dit vondstensemble niet zo coherent.

Centius

Cataloognummers en series: 3466 (585), 3523 (980), 3465.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 180-200/250 n.C. Coroplast 
geassocieerd via stam: Priscus.

Vijf signaturen zijn bekend op mallen (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 113). Alle exemplaren zijn 
afkomstig uit Toulon-sur-Allier. Het voorgestelde thema is steeds zittende vrouw met kind.
De archeologische datering is op basis van serie 348 en de ontwikkeling van stam 54 gesitueerd tussen 
180 en 200/250 n.C.
Uit de stamevolutie blijkt dat de producten van Cossius jonger zijn dan die van Priscus.

Cossius/Cosius

Cataloognummers en series: 3878 (348).

1055



Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 4772 (823) is de voorstelling van een aap, gesigneerd door de coroplast Estru op het apart 
gemaakt voetstuk (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 114). Het is het enige bewaarde exemplaar met deze
signatuur. Het beeldje werd gevonden in Lyon of omgeving.
De archeologische datering en de productieplaats kunnen in de huidige onderzoeksstand niet worden 
bepaald.

Estru

Cataloognummers en series: 4772 (823).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier, Varennes-sur-Allier. Datering: 180-200 n.C. 
Coroplast geassocieerd via stam: Pistillus.

Twee beeldjes zijn bekend met de signatuur van Grecus (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 114). Het 
eerste komt uit Toulon-sur-Allier, het tweede uit Varennes-sur-Allier. Het atelier kan daarom gesitueerd
worden in Toulon-sur-Allier en mogelijk ook in Varennes-sur-Allier, hoewel de bewijzen voor een 
terracottaproductie in Varennes eerder gering zijn (zie vindplaatsen Varennes). Beide beeldjes stellen het
thema van de cucullatus voor.
De stamevolutie van stam 90 legt de datering vast op het einde van de tweede eeuw. Cat. nr. 4281 (570) 
uit Varennes-sur-Allier, werd gesigneerd door Grecus en staat aan de basis van stam 90, die ook 
producten van Pistillus bevat. Op basis van de stamevolutie van stam 90 kan Grecus als tijdgenoot van 
Pistillus worden beschouwd. Het is niet uitgesloten dat hij voor het ontwerp van cucullatus serie 570 de 
inspiratiebron was.

Grecus

Cataloognummers en series: 4281 (570).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary , Saint-Pourçain-sur-Besbre. 
Datering: 100-200/220 n.C. Coroplast geassocieerd via maldeel: A, Ateano, Attino, Libearis en Satus. 
Coroplast geassocieerd via stam: ANT.

Acht maldelen zijn gesigneerd met de naam Iopillo/Ioppillo en één statuette met Ioppios (M. Jeanlin in 
Bémont et al. 1993, 112, 114). In vier gevallen staat de signatuur aan de binnenzijde van het maldeel, 
zodat het handelsmerk uiteindelijk op de statuetten zichtbaar wordt. Al deze exemplaren zijn afkomstig 
uit Toulon-sur-Allier, met uitzondering van één mal uit Saint-Pourçain-sur-Besbre. Twee mallen en de 
statuette werden gevonden in het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary. Met de uitzondering van één
buste van een kaalhoofdige jongen, stellen alle andere series Venus voor, waaronder series 61 en 90.
Waar de naam Iopillo/Ioppillo/Ioppios aanwezig is aan de binnenzijde van het maldeel, werd de 
buitenzijde steeds gesigneerd door een andere coroplast. Op de rugzijde van deze maldelen staan de 
namen van Ateano (cat. nr. 3002), Attino (cat. nr. 3226), Libearis, Satus en mogelijk de coroplast met het
initiaal A ( exemplaar uit Saint-Pourçain-sur-Besbre). Dit betekent dat Iopillo/Ioppillo/Ioppios, wiens 
naam op het oorspronkelijk model stond, aan de oorsprong stond van de creatie en dat hij samen met 
andere arbeiders de productie waarnam. Mogelijk werkten de anderen onder contract. Van Ateano, 
Attino, Libearis en Satus zijn nog andere mallen bekend (zie Ateano en Attino; zie voor Libearis M. 
Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115: twee exemplaren uit Toulon-sur-Allier; zie voor Satus M. Jeanlin in 
Bémont et al. 1993, 121: één exemplaar uit Toulon-sur-Allier). Opvallend is dat deze vier pottenbakkers
uitsluitend in Toulon-sur-Allier te situeren zijn, Ateano en Attino meer bepaald in het atelier Champ 
Lary. De hoofdactiviteit, zowel van Iopillo als van de geassocieerde pottenbakkers, ligt daarom duidelijk
in Toulon-sur-Allier Champ Lary.
Volgens de vindplaats Toulon-sur-Allier Champ Lary moet de actieve periode gesitueerd worden tussen
100 en 200/220 n.C. (Schauerte 1985, 140-142: datering van de activiteit van de coroplast in het atelier 
van Yzeure Saint Bonnet in de Trajaanse tijd door een foutieve toeschrijving van serie 26 aan Ioppillo 
(zie stam 3); Van Boekel 1987, 896 nt. 689 neemt de bevindingen van Schauerte over). Mogelijk is 
Iopillo de ontwerper van de Venusfiguren van stam 8. Uit de stamevolutie van stam 8 kan worden 
afgeleid dat de Venusfiguren van Iopillo ouder zijn dan die van het atelier ANT.

Iopillo/Ioppillo/Ioppios

Cataloognummers en series: 3226 (61), 3270 (90), 3002.
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Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier, Yzeure Saint Bonnet, 
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Moulins, Paris. Datering: 140/150-200/220 n.C. Coroplast geassocieerd via
maldeel: Sacrillos.

In totaal zijn er zeventien mallen bekend met de signatuur van Iulius (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 
114-115). Meestal is enkel de naam weergegeven in de genitief, op de buitenzijde van de mal. Minstens 
één maal werd de signatuur aan de binnenzijde aangebracht zodat hij zichtbaar op de statuette zelf werd 
afgedrukt, terwijl de rugzijde van de mal de naam van Sacrillos draagt (zie Sacrillos). Het repertorium 
bestaat uit Venus, nutrix, risus, buste en duif. Zeven maldelen zijn afkomstig uit Toulon-sur-Allier en 
vier maldelen zijn afkomstig van Yzeure Saint Bonnet, Saint-Pourçain-sur-Besbre, Moulins en Parijs. De
twee laatsten zijn niet gekend als productiesite.
Serie 82 situeert de productietijd duidelijk tussen 100 en 200/220 n.C. Een niet gesigneerd exemplaar van
deze serie, cat. nr. 3088 (82) is namelijk afkomstig van het atelier Toulon-sur-Allier Champ Lary.
De evolutie van stam 10 laat een nauwkeuriger datering toe in de tweede helft van de tweede eeuw.

Iulius

Cataloognummers en series: 3085 (82), 3086 (82).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt, Vichy. Datering: 
90/100-200/220 n.C. Coroplast geassocieerd via stam: Priscus.

Acht mallen zijn getekend met de signatuur LIBIIRARIS of LIBERARIS (M. Jeanlin in Bémont et al. 
1993, 115). Zeven zijn afkomstig uit Toulon-sur-Allier, één uit Vichy. Het bewaarde repertorium is 
beperkt en omvat Venus en nutrix.
De archeologische datering wordt door stam 6 vastgelegd tussen 90/100 en 200/220 n.C.
Uit de evolutie van stam 6 blijkt dat de Venus van Liberaris jonger is dan die van Priscus.

Liberaris

Cataloognummers en series: 3044 (47).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Gueugnon Le vieux Fresnes, Toulon-sur-Allier. Datering: 
150-250 n.C.

De naam komt vijfmaal voor op mallen, waarvan er drie gevonden werden te Gueugnon en twee te 
Toulon-sur-Allier (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115). Tot het repertorium horen onder meer Venus,
risus en leeuw.
De terracottaproductie te Gueugnon Le vieux Fresnes wordt gesitueerd tussen 150 en 250 n.C., wat 
meteen de archeologische datering van Lucanus aangeeft. De ontwikkeling van stam 121 grijpt plaats in 
dezelfde periode. De datering van Venus serie 80 en de evolutie binnen stam 10 grijpen plaats voor 
200/220 n.C.

Lucanus

Cataloognummers en series: 3269 (80), 4979 (806), 4495, 4496.

Productieregio: Centraal-Gallië. Datering: 150-250 n.C.

De afdruk van de naam LVBRICVS werd nauwkeurig afgebeeld door Tudot (Tudot 1860, 64 en Pl.64 
midden onderaan). Volgens Tudot komt deze naam voor in gravure op de rug van een aap. De aap cat. nr.
4769 (827) draagt een gelijkaardige maar niet identieke inscriptie op de rug. Zij werd gelezen L 
VRBICVS door M. Rouvier-Jeanlin (Rouvier-Jeanlin 1972, 351 nr. 1076). Zij identificeert deze coroplast
daarom met Urbicus (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 122). De onderlinge positie van de letters van de
signaturen, gepubliceerd door Tudot en Rouvier-Jeanlin, verschilt duidelijk. Het gaat daarom om twee 
verschillende exemplaren en niet om een foute interpretatie van eenzelfde signatuur door Tudot. De 
toeschrijving aan Urbicus is daarom onzeker.
De lokalistatie van het atelier blijft onbekend.
Serie 827 dateert de actieve periode van de coroplast tussen 150 en 250 n.C.

Lurbicus/Lubricus

Cataloognummers en series: 4769 (827).
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Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Vichy.

Vijf maldelen met op de rugzijde de letters MA bleven bewaard (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115).
Zij zijn afkomstig uit Vichy. De thema’s zijn noot (noten: Vertet en Vuillemot 1973, 42 nr. 52; 
Rouvier-Jeanlin 1972, nr. 1270), Venus en buste serie 608.
De datering blijft in de huidige onderzoeksstand nog onbekend.

MA

Cataloognummers en series: 4374 (608).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Gueugnon. Datering: 180-220 n.C. Coroplast geassocieerd via
serie: Pistillus. Coroplast geassocieerd via stam: Pestika.

Eén maldeel en één statuette werden gesigneerd door Marcello (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115: 
geen onderscheid tussen Marcello en Marcellus). Het maldeel is afkomstig uit Gueugnon Le vieux 
Fresnes. Op statuette cat. nr. 3892 (352) en op het maldeel uit Gueugnon staat in gravure MARCIILLO.
Tot het repertorium behoort het thema nutrix serie 352.
De archeologische datering van serie 352 situeert de productieperiode van Marcello tussen 150 en 
250/260 n.C. Naast het beeldje van Marcello werden andere exemplaren van serie 352 gesigneerd door 
Pistillus. Hieruit blijkt dat Marcello een tijdgenoot was van Pistillus, die sterke banden had met het atelier
van Gueugnon, waar ook het malfragment werd gevonden. De serie behoort tot stam 55, waartoe 
eveneens beeldjes en een maldeel behoren met de signatuur van Pistillus. Een andere coroplast die deel 
had aan de productie van stam 55 is Pestika. De stamevolutie situeert serie 352 tussen 180 en 220 n.C. 
Datering en herkomst staan hierdoor met zekerheid vast. De coroplast verschilt hierdoor van Marcellus 
uit Saint-Pourçain-sur-Besbre.

Marcello

Cataloognummers en series: 3892 (352).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre. Datering: 90-150 n.C.

Het maldeel cat. nr. 4698 (782) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir draagt als enige op de rugzijde in
gravure de tektst MARCIILLVS (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115: geen onderscheid tussen 
Marcello en Marcellus). Het staat vooraan in de stamevolutie van de paardenbeeldjes van stam 110, 
gedateerd in de eerste helft van de tweede eeuw. De coroplast verschilt hierdoor van Marcello uit 
Gueugnon die later gedateerd wordt.

Marcellus

Cataloognummers en series: 4698 (782).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Le Lary. Datering: 140/150-200/220 n.C.

Twee mallen met de signatuur van Martinus stammen uit Toulon-sur-Allier (voor herkomst van cat. nr. 
3095 (83): Rouvier-Jeanlin 1972, 94 nr. 7; CIL XIII, 10015, 29(b): geeft als herkomst Toulon-sur-Allier;
M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115: geeft als herkomst Toulon-sur-Allier “Champ Lary”). In de twee 
gevallen gaat het om een reliëfstempel op de rugzijde van een maldeel voor de productie van 
Venusbeeldjes van serie 83. Verder werd een fragment van een maldeel gevonden van een nutrix met 
onbekende herkomst en een maldeel met onbekend thema uit Saint-Pourçain-sur-Besbre (M. Jeanlin in 
Bémont et al. 1993, 115).
De archeologische datering van stam 10 laat toe de actieve periode van het atelier te situeren tussen 
140/150 en 200/220 n.C.

Martinus

Cataloognummers en series: 3095 (83), 3096 (83).

Nattus

Cataloognummers en series: 3482.
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Clermont-Ferrand. Datering: 100-170/220 n.C.

In totaal werden 15 mallen teruggevonden met de signatuur van Nattus en vier statuetten (M. Jeanlin in 
Bémont et al. 1993, 116). Op de mallen verschijnt de naam van Nattus steeds aan de buitenzijde in 
gravure. Hij is gesteld in de genitief en komt alleen voor, of vergezeld van het woord FORMA, of één 
maal FORMA/ M. De vier statuetten zijn busten, waarbij de naamstempel steeds is weergegeven op het
medaillon dat apart werd gevormd en dat geplaatst werd op de overgang tussen voetstuk en borst. Op 
deze medaillons is de formule steeds NATTI ARV(ERNI) M(ANV). Centraal op het medaillon staat nu 
eens een kroontje en dan weer een blad weergegeven. Mogelijk houdt dit verband met het 
productienetwerk (C. Josien-Fau in Bémont et al. 1993, 24: volgens Josien-Fau is de naam Nattus 
mogelijk verbonden met een distributienetwerk, maar de medaillons werden reeds aangebracht voor het 
bakken, dus gedurende het productieproces). Reeds in 1919 stelde Loeschcke dat de ateliers van Nattus 
zowel reliëflampen, firmalampen als talglampen vervaardigden, naast terra sigillata en terracottabeeldjes
(Loeschcke 1919, 251: verwijzend naar CIL XIII, 10010, 1414, 10015, 32, 35). De voorgestelde thema’s
zijn Venus, buste, stier en paard.
Vijf van de mallen en twee van de gesigneerde statuetten werden gevonden in Clermont-Ferrand. 
Mogelijk duidt de veelvuldige aanwezigheid van Nattus in Clermont-Ferrand op een lokale productie. 
Drie mallen werden met zekerheid gevonden in het productiecentrum Saint-Pourçain-sur-Besbre en één 
in Toulon-sur-Allier. Statuette cat. nr. 3482 (36) is afkomstig uit Brive, maar dit is niet voldoende om 
ook hier een lokale productie van Nattus te situeren. Chemische analyses van gesigneerde exemplaren 
geven als mogelijke herkomst Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier en Clermont-Ferrand (C. 
Josien-Fau in Bémont et al. 1993, 24: Saint-Pourçain/Toulon 2 en Toulon 2; C. Lahanier en C. Dennery 
in Bémont et al. 1993, 276-278: op het dendrogram van de analyses met neutronenactivatie werd een 
groep "Clermont - Natti" onderscheiden. Op het assendiagram met beperkt aantal elementen blijkt een 
verwantschap van Natti met de groep Saint-Pourçain-sur-Besbre).
Door de vondstcontext van cat. nr. 3482, kan de merknaam van Nattus archeologisch gesitueerd worden 
tussen 100 en 170/220 n.C.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Vichy, Toulon-sur-Allier. Datering: 180-220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via stam: Pistillus, Marcello.

Van de hand van Pestika/Postika zijn zeven signaturen op statuetten gekend (M. Jeanlin in Bémont et al.
1993, 116). Twee statuetten werden gevonden in Vichy en één in Toulon-sur-Allier.
Het repertorium omvat Venus omkaderd en zittende Fortuna serie 255. De beeldjes van Fortuna dragen 
de inscriptie TASIA POSTIKA DA. Op de Venusbeeldjes is enkel de naam PESTIKA vermeld.
Stam 55 bakent de datering van het atelier af tussen 180 en 220 n.C. Cat. nr. 3649 situeert zich 
halverwege in de stamevolutie. Geassocieerde coroplasten zijn Pistillus en Marcello.

Pestika/Postika

Cataloognummers en series: 3649 (255), 3650 (255).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre, Bourbon-Lancy, Vichy. Datering: 
80-200 n.C.

Van de hand van Piso zijn zeven mallen bekend (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 116). Vier zijn 
afkomstig uit Saint-Pourçain-sur-Besbre, één uit Bourbon-Lancy en één uit Vichy. De naam PISO 
verschijnt steeds in gravure op de buitenzijde van de maldelen. Het repertorium omvat onder meer 
Fortuna serie 194, Minerva, nutrix (serie 997), buste serie 625 en haan serie 829.
Series 625 en 194 werden gedateerd op het einde van de eerste en het begin van de tweede eeuw.
Nutrix serie 997 van het atelier van Piso werd niet gedateerd, maar de voorstelling combineert 
iconografisch het hoofd van serie 323 met het lichaam van serie 350. Er is echter geen malverwantschap.
Serie 350 werd goed gedateerd: cat. nr. 3886 (350) uit Pförring-Forchheim werd gevonden in een 
crematiegraf van het einde van de tweede eeuw (context 714). Het situeert zich bovendien in de eindfase
van stam 54 die gedateerd werd tussen 170/180 en 200/250. Serie 323, die de inspiratie vormde voor het
hoofd, behoort tot stam 52, gedateerd tussen 100/117 en 170/180 n.C. De nutrix van Piso is ongeveer 10
% groter dan de grootste exemplaren die aan de basis liggen van stam 52. Als besluit kunnen wij stellen 

Piso

Cataloognummers en series: 3583 (194), 4372 (625), 4788 (829), 5119 (997).
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dat het beeldje gemaakt is op het einde van de tweede eeuw, met kennis van de eigentijdse iconografische
voorbeelden als serie 350, maar met kenmerken van de kwaliteitsvolle oudere beeldjes van stam 52, 
waarvan het hoofd gekopieerd werd en waarvan de grote afmetingen nagebootst werden. De afwerking is
rudimentair in vergelijking met de nagebootste voorbeelden. Voor de chronologie van Piso betekent dit 
dat het atelier minstens tot het einde van de tweede eeuw bleef bestaan. Op het vlak van de methodologie
maakt dit voorbeeld duidelijk dat een kapseldatering enkel een terminus post quem oplevert.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Autun Faubourg d’Arroux. Datering: 170/180-220 n.C. 
Coroplast geassocieerd via serie: Stab, Severianus en Marcello. Coroplast geassocieerd via stam: 
Pestika/Postika.

De naam Pistillus verschijnt steeds alleen, zowel op mallen als op statuetten. In totaal komt hij 14 maal 
voor op mallen en ongeveer 140 maal op statuetten (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 116-118). Op de 
mallen is de naam cursief gegraveerd ante cocturam of gestempeld. Op de beeldjes verschijnt hij meestal
in gravure, soms in reliëf. Meestal is hij voluit geschreven in de normale leesrichting, soms ook 
gespiegeld of afgekort tot het initiaal P. Uitzonderlijk werd ook het werkwoord FECIT toegevoegd. 
Wanneer de naam Pistillus over twee vormhelften is verdeeld, geeft een verschil in gebruiksduur of 
vernieuwing van één van de maldelen soms aanleiding tot het verdwijnen of tot ontdubbeling van de 
begin- en eindletters. Dit is vaak het geval bij het thema vrouw met kind, bijvoorbeeld cat. nr. 228 (358).

Van Pistillus zijn geen mallen gekend die aan de buitenzijde gesigneerd werden door andere coroplasten.
Wel zijn enkele series bekend die door meerdere coroplasten werden geproduceerd. Van de risusserie 696
zijn exemplaren gekend met de namen van Stab, Severianus en Pistillus. Uit ontwikkeling van serie 352 
en stam 106 kan worden afgeleid dat het ontwerp 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 duidelijk jonger. Serie 352 van het thema nutrix omvat enerzijds beeldjes met
de signatuur van Pistillus en anderzijds één exemplaar met de signatuur van Marcello. Hieruit blijkt 
Marcello een tijdgenoot van Pistillus te zijn. In de stamevolutie van stam 55 blijkt ook een verwantschap
met Pestika/Postika. Zowel Postika als Marcello verschijnen halverwege in de stamevolutie van stam 55.
Zij liggen daarom zeker niet mee aan de basis van het werk van Pistillus, maar delen in zijn succes.

Door de vele vondsten van gesigneerde statuetten en mallen in Autun, wordt het atelier van Pistillus 
traditioneel in Autun gesitueerd. De meeste exemplaren uit Autun zijn echter oude vondsten, waarvan de
precieze vindplaats niet is gekend. Mogelijk bevond het atelier zich in de omgeving van de Faubourg 
d’Arroux, waar een afvallaag werd aangetroffen met mallen en statuetten van Pistillus (zie vindplaats). 
Ovenstructuren werden er niet gevonden. Vermoedelijk ging het om een stortlaag. De relatie van Pistillus
tegenover de andere keramische produkten uit Autun is daardoor niet gekend. Evenmin weten wij of 
Pistillus alleen in Autun heeft gewerkt. Zo werd één gesigneerd malfragment gevonden in Gueugnon en 
één in Bourbon-Lancy. Gesigneerde statuetten werden gevonden in de ateliers van Gueugnon Le vieux 
Fresnes en Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt. Buiten de context van een atelier werden 
bovendien statuetten gevonden in de productiecentra Vichy, Clermont-Ferrand, Vallée de la Saône en 
Augst. Daardoor stelt zich het probleem van de definiëring van de producten van Autun tegenover de 
producten van mogelijke satellietateliers. De klei is meestal wit en goed gezuiverd (A. Rebourg in 
Bémont et al. 1993, 64). Soms zijn er kleurvariaties van roze tot beige. Het oppervlak is dikwijls 
zorgvuldig geglad. Het repertorium van de statuetten van Pistillus, gevonden in Autun, omvat nutrix, 
Fortuna, triade, Venus, Venus in aedicula, Venus met Amor, risus, jongensbusten, paar in bed en haan. 
Buiten Autun komen ook Epona, Hercules, Sucellus, Mercurius, cucullatus en paard voor.
De eenvormigheid van het repertorium werd aangetoond door een stillistisch onderzoek door H. Vertet en
een chronologisch onderzoek door H. Lange en A. Rebourg. Alle beeldjes met de signatuur PISTILLVS 
zouden zijn terug te voeren zijn tot éénzelfde coroplast (A. Rebourg in Bémont et al. 1993, 64). De vraag
of hij actief was in één of meerdere ateliers, bleef onbeantwoord. De ontwikkeling van stammen 14 en 55
toont aan dat het vooral de reproductiemethode is die verantwoordelijk is voor de eenvormigheid. Zelfs 

Pistillus

Cataloognummers en series: 3294 (106), 3295 (107), 3302 (107), 3279 (109), 3287 (109), 3300 (115), 
3409 (188), 3647 (224), 3648 (225), 3867 (341), 3868 (341), 3869 (341), 3870 (344), 3871 (344), 3872 
(344), 3889 (352), 3890 (352), 3891 (352), 3894 (353), 3895 (353), 3896 (353), 3897 (353), 3898 (353), 
3902 (354), 3903 (355), 3905 (355), 3907 (356), 3908 (356), 3909 (357), 228 (358), 3911 (358), 3912 
(358), 3913 (358), 3914 (358), 3915 (358), 3916 (358), 4193 (521), 4294 (578), 4297 (580), 4363 (617), 
4442 (660), 4499 (696), 4498 (698), 4634 (737), 4787 (836), 3910 (990), 3285.
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bij het creëren van nieuwe types blijken vaak bestaande beeldjes als basis te worden gebruikt. In dit 
proces gingen ook de naaminscripties op identieke wijze over van de ene serie op de andere. Zonder 
uitwisseling van mallen is het daarom perfect mogelijk dat andere ateliers de succesvolle producten 
overnamen. In het ene atelier bleef de naamstempel van Pistillus bewaard (cat. nr. 3893 (936) uit 
Gueugnon). In het andere atelier, zoals dat van Marcello, werd het werk zonder schroom gekopieerd en 
de naam overschreven (cat. nr. 3892 (352). In het geval van de coroplast Postika werd een beeldje van 
Pistillus aan de voorzijde en het hoofd totaal herwerkt en nadien gesigneerd door Postika (cat. nr. 3649 
(255). De ontwikkeling van stam 14 toont duidelijk dat Pistillus in de periode van grootste bloei de 
productie controleerde. 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.
Dit zou er op kunnen wijzen dat de productie langer liep dan de actieve periode van Pistillus.
De verspreiding van de producten van het atelier omvat het gebied van de Aedui en hun afzetgebieden, 
zoals Alesia. Verder zijn er twee hoofdassen te onderscheiden, één naar het westen over Bourges en 
Poitiers naar het Atlantisch gebied, en één naar het noordwesten over Langres, Rouen en Arras. De 
producten van PISTILLVS komen niet voor in de Rhônevallei (A. Rebourg in Bémont et al. 1993, 64). 
Verder werd ook export aangetroffen in Brittania en in het zuiden van Germania Superior tot in de 
Romeinse provincies Raetia en Noricum (Lange 1990 (Pistillus), 316).
De bedrijfsperiode van Pistillus werd door H. Vertet op stilistische gronden op het einde van de eerste 
eeuw gesitueerd (Vertet en Vuillemot 1973, 73-74). Recent onderzoek door H. Lange en A. Rebourg, van
de archeologische contexten in woonzones en graven, toonde aan dat deze datering moest verschoven 
worden naar het eind van de tweede en het begin van de derde eeuw, ditmaal met zuiver archeologische 
argumenten (Lange 1990 (Pistillus): datering; A. Rebourg in Bémont et al. 1993, 63-64).
De archeologische datering van Pistillus wordt scherp afgebakend door verschillende stammen. Stammen
14 en 91 hebben als terminus post quem 168/180 n.C. De ontwikkeling van stammen 55 en 106 wordt 
gedateerd tussen 180 en 220 n.C. Serie 617 kan gedateerd worden tussen 190 en 275 n.C. Voor de meeste
series van Venus, nutrix, cucullatus, risus en een buste van een vrouw ligt daardoor een terminus post 
quem vast rond 180 n.C. Uitzondering vormt één beeldje van Mercurius cat. nr. 4210 (521) uit Augst dat
werd gedateerd door bijgevonden keramiek in de periode van 90 tot 150 n.C. (context 290). De datering 
van deze geïsoleerde context moet duidelijk worden herzien. Het ganse oeuvre van Pistillus kan veilig 
worden gedateerd na 180 n.C. Het einde van de productie ligt vermoedelijk rond 220 n.C., hoewel 
sommige ateliers zoals Gueugnon nog kunnen verderwerken na die datum.
Dat Pistillus zeker in het begin van de derde eeuw nog actief was, wordt iconografisch aangetoond door 
bustenserie 617 met een Severisch kapsel (zie motief 22). Het kapsel met middenscheiding dat de oren 
onbedekt laat en met in de hals een dwars gevlochten dot, komt voor het eerst voor bij Fulvia Plautilla, de
vrouw van Caracalla, op munten van 203-205 n.Chr (Lange 1990 (Pistillus), 319 Taf. 22,3); Fittschen en
Zanker 1983, Nr. 160). Het blijft in gebruik in de tijd van Heliogabalus (218-222) en bij privéportretten 
uit de midden- en laat-Severische tijd. Lange dateert daarom de bustenserie 617 van Pistillus in de 
periode tussen 210 en 220 n.C. (Lange 1990 (Pistilllus), 320).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary en La Forêt, 
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Yzeure Saint Bonnet, Vichy, Moulins, Aulnay, Chanteau, St.-Just/Dive en 
Sens. Datering: 90/100-200/220 n.C. Coroplast geassocieerd via serie: Sacrillos, A. Coroplast 
geassocieerd via stam: Cossius, Tritogeno, Vivus, Silvinus en Tiberius.

In totaal zijn drieënvijftig maldelen bekend met de signatuur PRISCVS X of PRISCVS, en één statuette
met de signatuur PRISCVS (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 119). Op de maldelen bevindt de signatuur
zich steeds in gravure op de rugzijde. Achtmaal werd de letter X toegevoegd achter de naam. De 
betekenis hiervan is niet duidelijk. Exemplaren van serie 39 zijn bewaard, zowel met een letter X als 
zonder. Op de keerzijde van het maldeel cat. nr. 3247 (38) bevinden zich twee kruisen. Deze mal behoort
tot serie 38, toegeschreven aan Priscus. Mogelijk houden zij verband met de letter X die vaak bij de 
signatuur verschijnt.
Tot het repertorium behoren Venusseries 37, 38 en 39, duifserie 902, kipserie 864, haanserie 838 en 
zittende vrouw met kind serie 338.
De belangrijkste vindplaats met twintig maldelen is Toulon-sur-Allier, zowel het atelier van Champ Lary
als dat van La Forêt. Daarnaast werden maldelen gevonden te Saint-Pourçain-sur-Besbre, Vichy, Yzeure 
Saint Bonnet, Moulins, Aulnay, Chanteau, St.-Just/Dive en Sens. Alleen de drie eerste zijn bekend als 

Priscus/Priscus X

Cataloognummers en series: 3035 (37), 3246 (38), 3039 (39), 3040 (39), 3853 (338), 4783 (838), 4837 
(864), 4893 (902), 3827.
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productiecentrum.
De archeologische datering wordt voor de Venus series 37, 38 en 39 gesitueerd tussen 90/100 en 200/220
n.C. Ook de duif serie 902, kip serie 864 en haan serie 838 zijn niet nauwkeuriger te dateren dan de 
tweede eeuw. Aleen de zittende vrouw met kind, serie 338 wordt gedateerd tussen 180 en 200/250 n.C.
Twee series tonen de relaties van Priscus met andere pottenbakkers, doordat zij met mallen werkten van 
eenzelfde serie. Serie 864 bevat een maldeel gesigneerd door Priscus en een ander maldeel gesigneerd 
door Sacrillos (zie Sacrillos). Serie 902 bevat, naast een exemplaar gesigneerd door Priscus, een ander 
exemplaar gesigneerd met het initiaal A. De signaturen komen echter niet samen voor op één maldeel. 
Mogelijk werkten zij onder eenzelfde statuut als contractuelen voor eenzelfde producent.
Uit de stamontwikkeling van stam 6 blijkt dat Priscus aanvankelijk Venusbeeldjes van dezelfde generatie
vervaardigde als de coroplasten Tritogeno, Vivus, Silvinus en Tiberius. Van deze ambachtslui signeerde 
alleen Priscus meerdere series. Zijn producten kunnen getraceerd worden over een groter deel van de 
stamontwikkeling van stam 6. Priscus is dus de meest succesvolle coroplast van stam 6. Uit de 
stamevolutie van stam 54 blijkt dat de zittende vrouw met kind van Cossius jonger is dan die van Priscus.
Uit de stamevolutie van stam 123 blijkt dat de duiven van Priscus jonger zijn dan die van Sacrillos. 
Vermits stam 6 op iconografische gronden eerder in de eerste helft van de eerste eeuw thuishoort en stam
54 op archeologische gronden op het einde van de tweede eeuw gedateerd kan worden, is het 
waarschijnlijk dat het handelsmerk Priscus een lange periode heeft bestaan, vermoedelijk de ganse 
tweede eeuw. In de huidige stand van het onderzoek is het niet mogelijk om te bepalen of onder de naam
Priscus meerdere ateliers kunnen schuilgaan. Ook het geassocieerde bedrijf van Sacrillos kan een langere
periode overspannen.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Varennes-sur-Allier. Datering: ?/50-100/? n.C.

Twee maldelen zijn gekend met de naam van Quintilus (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 113, 119). 
Thema’s zijn zittende hond en risus.
Maldeel cat. nr. 5085 werd samen met andere mallen gevonden in Varennes-sur-Allier. De bijgevonden 
keramiek hoort voornamelijk thuis in de eerste helft van de eerste eeuw.

Quintilus

Cataloognummers en series: 5085.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 69-200/220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via maldeel: Cabantius.

Van Rectus is één mal bewaard die hij signeerde samen met Cabantius (zie Cabantius; M. Jeanlin in 
Bémont et al. 1993, 112). De productieplaats is Toulon-sur-Allier. Het thema is dat van de karikatuur 
serie 589. De actieve periode van de ateliers van Toulon-sur-Allier bepaalt de archeologische datering 
tussen 69 en 200/220 n.C.

Rectus

Cataloognummers en series: 4311 (589).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Rennes. Datering: 40-90 n.C. Coroplast geassocieerd via 
statuette: Sullias.

In totaal werden 19 beeldjes gesigneerd door Rextugenos en één mal voor de productie van 
Venusbeeldjes, afkomstig uit Rennes (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 119-120). De gesigneerde mal 
uit Rennes draagt aan de binnenzijde de signatuur naast het linkerbeen: R[E]XTVGENOS SVLLI(AS) 
AVVOT. Naast verschillende beeldjes die alleen de naam van Rextugenos dragen, vermelden minstens 
zeven exemplaren de naam Sullias. Wanneer de inscriptie volledig is bewaard, luidt de formule 
REXTVGENOS SVLLIAS AVVOT. De naam Sullias is dus niet gesteld in de genitief. Er zijn geen 
beeldjes bewaard waarop de naam Sullias alleen voorkomt. Mogelijk is het een tweeledige naam 
Rextugenos Sullias.
Het atelier van Rextugenos is niet gelokaliseerd. Door chemische analyse werd aangetoond dat het om 
een Armoricaans product gaat. Deze analyses duiden tevens op het bestaan van minstens drie ateliers in
Armorica: het atelier van Rennes, het atelier van Rextugenos en het atelier van de statuetten uit La 

Rextugenos

Cataloognummers en series: .
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Chapelle-des-Fougeretz (F. Fichet de Clairfontaine en H. Joubeaux in Bémont et al. 1993, 81). Tot nu toe
werd enkel in Rennes een mal gevonden. Beide andere ateliers zijn niet precies gelocaliseerd. Volgens de
chemische analyse is de kleipasta van de producten van Rextugenos verwant aan die gebruikt op het 
atelier van de rue Saint-Louis in Rennes (F. Fichet de Clairfontaine en H. Kérébel in Bémont et al. 1993,
155). Het atelier wordt dan ook in de omgeving van Rennes vermoed.
Twee beeldjes van Rextugenos werden door de archeologische context gedateerd in de eerste helft van de
eerste eeuw (F. Fichet de Clairfontaine en H. Kérébel in Bémont et al. 1993, 157). Een Venus in 
omhulsel werd gevonden te Vannes in een laag uit het midden van de eerste eeuw. Te Corseul werd op de
site Monterfil II een gesigneerd exemplaar gevonden in een laag die dateert van voor het einde van de 
eerste eeuw. Het is op dit ogenblik nog moeilijk een onderscheid te maken tussen de vroege produkten 
van Rextugenos zelf en de kopieën die mogelijk uit de tweede eeuw dateren.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary, Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir, Vichy, Moulins (?), Paris (?), Meaux (?). Datering: 100-200/220 n.C. Coroplast geassocieerd
via maldeel: Ateano, Anailos, Iulius, Caratos en Populos. Coroplast geassocieerd via serie: Priscus.

In totaal bleven 29 mallen bewaard met de signatuur van Sacrillos (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 
120-121). Negentien van deze mallen signeerde hij alleen. Daarvan komen er tien met zekerheid uit 
Toulon-sur-Allier, één uit Saint-Pourçain-sur-Besbre, één uit Moulins en één uit Vichy. De thema’s zijn 
doorntrekker (serie 549), buste, paard (serie 772), ram, hond (cat. 4551), stier (serie 797), haan (series 
840, 854 en 855), kip (serie 864) en duif (serie 879, 889, 904 en 907). De specialistatie bestond duidelijk
uit dierenfiguren, vooral vogels.
Driemaal staat de naam van Sacrillos in de nominatief, vergezeld van die van Caratos in de genitief (zie 
cat. 4897 (904) en 4898 (904)). Ook deze mallen komen uit Toulon-sur-Allier, de werkplaats waar 
Sacrillos het meest actief was. Eénmaal is hij geassocieerd met de naam van Populus (Populos ?), 
eveneens in de genitief. Deze mal is afkomstig uit Vichy. Al deze namen staan op de buitenkant van de 
mal. Van de hand van Sacrillos zijn geen gesigneerde beeldjes bekend, alleen gesigneerde mallen. Op een
mal uit Meaux staat eveneens op de buitenzijde de vermelding ATIIANO/ [S]ACRILLOS AVOT/ 
ANAILOS (CIL XIII, 10015 1). De namen Populus en Anailos zijn verder als coroplast niet betuigd. De
namen Caratos en Ateano komen wel zelfstandig voor op mallen (zie Ateano en Caratos). Eén mal, van 
een duif uit Parijs, draagt aan de buitenzijde de formule SACRILLOS AVOT en aan de binnenzijde de 
naam IVLI (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115). In dit geval is Sacrillos de producent van de creatie 
van Iulius. Mogelijk produceerde het atelier van Sacrillos deze beeldjes onder contract (zie Iulius). Serie
864 toont aan dat Sacrillos ook banden had met Priscus, doordat zij met mallen werkten van eenzelfde 
serie (zie Priscus). Beide namen komen echter niet samen voor op één mal.
Een Antonijnse terra sigillatabakker met de naam Sacrillus is bekend uit Lezoux (Oswald 277, 
SACRILLVS uit Lezoux: Antonine). Volgens Schauerte gaat het om dezelfde pottenbakker (Schauerte 
1985, 290). Tegen deze zienswijze pleit het feit dat de schrijfwijze van de uitgang van de naam verschilt.
Series 840, 854, 904 en 907 zijn te situeren in het atelier van Toulon-sur-Allier Champ Lary, waardoor de
actieve periode gesitueerd kan worden tussen 100 en 200/220 n.C. De associatie met de coroplast Iulius 
biedt zekerheid voor een productie in de tweede helft van de tweede eeuw, maar het sluit een aanvang in
de eerste helft van de eerste eeuw niet uit.

Sacrillos

Cataloognummers en series: 4250 (549), 4551 (719), 4676 (772), 4715 (797), 4782 (840), 4818 (854), 
4820 (855), 4838 (864), 4870 (879), 4872 (889), 4897 (904), 4898 (904), 4899 (904), 4906 (907), 4907 
(907).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Vichy. Datering: 100-150 n.C.

Drie maldelen dragen de signatuur SIINILLVS (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 121). Van twee 
exemplaren is de herkomst Vichy. Van het derde maldeel cat. nr. 3051 (42) is de herkomst onbekend. Het
repertorium omvat de thema’s Venus, vogel en haan.
Serie 42 werd door de stamevolutie van stam 7 gesitueerd in de eerste helft van de tweede eeuw.

Senillus

Cataloognummers en series: 3051 (42).

Severianus
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Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary en Yzeure Saint-Bonnet. 
Datering: 180-220 n.C. Coroplast geassocieerd via serie: Stab, Pistillus.

Zeventien maldelen en acht statuetten dragen de signatuur van Severianus (M. Jeanlin in Bémont et al. 
1993, 121). De maldelen waarvan de herkomst met zekerheid gekend is, zijn afkomstig uit 
Toulon-sur-Allier Champ Lary en Yzeure Saint-Bonnet. De naam wordt meestal voluit gegraveerd in de
nomintatief. Eén mal van een nutrix uit Toulon-sur-Allier draagt de naam van de coroplast zowel aan de
buitenzijde van de mal als aan de binnenzijde op het reliëf van het beeldje zelf.
De belangrijkste thema’s, zowel bij de bewaarde mallen als bij de statuetten, zijn in de eerste plaats 
nutrix en daarnaast risusbuste zoals serie 696. Verder bleef telkens één mal bewaard van Venus, Minerva,
Mercurius, ram en beer.
De datering van serie 696 laat toe de actieve periode van Severianus te bepalen tussen 180 en 220/250 
n.C.
Van serie 696 (stam 106) zijn exemplaren gekend met de namen van Stab, Severianus en Pistillus. Uit de
evolutie van de serie en de stam kan worden besloten dat Severianus ontwerpen van Pistillus kopieerde.
Deze producten zijn dus jonger dan die van Pistillus.

Cataloognummers en series: 4494 (696), 3860.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Bourbon-Lancy Le Breuil, Saint-Rémy-en-Rollat Les Crêches, 
Toulon-sur-Allier, Vichy. Datering: 100-150 n.C.

Zeven maldelen met de signatuur van Sextus bleven bewaard (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 121). 
Twee zijn afkomstig van Vichy, twee van Bourbon-Lancy Le Breuil, één van Toulon-sur-Allier (cat. nr. 
3062 (46): zie Rouvier-Jeanlin 1972, 126 nr. 135: waar de museuminventaris als herkomst 
Toulon-sur-Allier aangeeft, situeert Rouvier de herkomst op basis van het krijtachig voorkomen van de 
pasta in Saint-Pourçain-sur-Besbre). Gesigneerde malfragmenten voor de productie van Venusbeeldjes 
werden ook teruggevonden in Saint-Rémy-en-Rollat Les Crêches (zie sites).
Het repertorium omvat ondermeer de thema’s Venus serie 46, doorntrekker serie 545 en risus.
Serie 46 laat toe de productieperiode van Sextus op basis van de archeologische gegevens te situeren 
tussen 100 en 150 n.C.
Twee maldelen voor oscilla uit Saint-Rémy-en-Rollat Les Crêches, gesigneerd SIIXTVS, zouden volgens
Vertet verwant zijn met producten van Pistillus (H. Vertet in Bémont et al. 1993, 28-29).

Sextus

Cataloognummers en series: 3062 (46), 4243 (545), 4244.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 90/100-200/220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via serie: Tritogeno, Vivus en Tiberius.

Drie maldelen zijn bekend met de signatuur SILVINI (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 121). De drie 
exemplaren komen uit Toulon-sur-Allier.
De coroplast is geassocieerd met drie andere arbeiders doordat zij allen met mallen werkten van dezelfde
Venusserie nr. 36. Het betreft Tritogeno, Vivus en Tiberius. Alle vier zijn zij werkzaam in 
Toulon-sur-Allier. Hun namen komen steeds apart voor op de mallen. Vermoedelijk waren zij 
contractuelen van eenzelfde producent.
De archeologische datering van serie 36 is gesitueerd tussen 90/100 en 200/220 n.C. door serie 36 en de 
ontwikkeling van stam 6.

Silvinus

Cataloognummers en series: 3031 (36).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary. Datering: 180-220/250 n.C. 
Coroplast geassocieerd via serie: Severianus, Pistillus.

Eén maldeel van een risusbuste, gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary, draagt in gravure de 
afgekorte naam Stab (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 121). Naar analogie met stempels op terra 

Stab

Cataloognummers en series: 4507 (696).
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sigillata is de naam mogelijk te reconstrueren tot Stabilis of Stabilio (Oswald stamps, 306: Stabilio uit La
Graufesenque, Tiberius-Nero; Stabilis uit Rheinzabern, Antonine). Datering en herkomst van deze 
sigillatabakkers sluiten evenwel de identificatie met de coroplast uit.
De datering van serie 696 laat toe de actieve periode vast te leggen tussen 180 en 220/250 n.C.
Van serie 696 zijn exemplaren gekend met de namen van Stab, Severianus en Pistillus. Uit de evolutie 
van de serie 696 en stam 106 kan worden besloten dat de coroplast Stab een tijdgenoot is van Pistillus.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary, Moulins. Datering: 
100-200/220 n.C.

Taurus signeerde twee maldelen, waarvan één gevonden werd in Toulon-sur-Allier Champ Lary en het 
andere in Moulins (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 122).
Het repertorium omvat de thema’s paar serie 593 en paard.
De actieve periode van het atelier Champ Lary, bepaalt de archeologische datering tussen 100 en 200/220
n.C.

Taurus

Cataloognummers en series: 4318 (593).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 90/100-200/220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via serie: Tritogeno, Vivus en Silvinus.

Acht maldelen zijn bekend met de signaturen TIBERIVS, TIBER, TIBIIR of TIB (M. Jeanlin in Bémont
et al. 1993, 122). Van zeven exemplaren is de herkomst gekend. Zij zijn allen afkomstig uit 
Toulon-sur-Allier. Het repertorium omvat de thema’s Venus (serie 36) en doorntrekker (series 543, 951 
en 955). Daarnaast vervaardigde hij attribuutloze mallen die konden gebruikt worden voor de productie 
van Fortuna en Minerva (cat. nrs. 3586 en 3587).
De coroplast is geassocieerd met drie andere arbeiders doordat zij allen met mallen werkten van dezelfde
Venusserie nr. 36. Het betreft Tritogeno, Vivus en Silvinus. Alle vier zijn zij werkzaam in 
Toulon-sur-Allier. Hun namen komen steeds apart voor op de mallen. Vermoedelijk waren zij 
contractuelen van eenzelfde producent.
De archeologische datering is gesitueerd tussen 90/100 en 200/220 n.C. door Venusserie 36 en de 
ontwikkeling van stam 26.

Tiberius

Cataloognummers en series: 3034 (36), 3586 (196), 3587 (196), 4236 (543), 4237 (951), 4239 (955).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 90/100-200/220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via serie: Vivus, Silvinus en Tiberius.

Van de hand van Tritogeno is slechts één maldeel bewaard gebleven (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 
122). Het betreft een maldeel van Venusserie 36 dat gevonden werd in Toulon-sur-Allier.
De coroplast is geassocieerd met drie andere arbeiders doordat zij allen met mallen werkten van dezelfde
Venusserie. Het betreft Vivus, Silvinus en Tiberius. Alle vier zijn zij werkzaam in Toulon-sur-Allier. 
Hun namen komen steeds apart voor op de mallen. Mogelijk waren zij contractuelen van eenzelfde 
producent.
De archeologische datering van serie 36 is gesitueerd tussen 90/100 en 200/220 n.C. door serie 36 en de 
ontwikkeling van stam 6.

Tritogeno

Cataloognummers en series: 3028 (36).

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier. Datering: 90/100-200/220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via serie: Tritogeno,Silvinus en Tiberius.

Van de hand van Vivus is slecht één mal bewaard gebleven (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 122). Het
betreft een maldeel van Venusserie 36 dat gevonden werd in Toulon-sur-Allier.

Vivus

Cataloognummers en series: 3029 (36).

1065



De coroplast is geassocieerd met drie andere arbeiders doordat zij allen met mallen werkten van dezelfde
Venusserie. Het betreft Tritogeno, Silvinus en Tiberius. Alle vier zijn zij werkzaam in Toulon-sur-Allier.
Hun namen komen steeds apart voor op de mallen. Vermoedelijk waren zij contractuelen van eenzelfde 
producent.
De archeologische datering van serie 36 is gesitueerd tussen 90/100 en 200/220 n.C. door serie 36 en de 
ontwikkeling van stam 6.

Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt. Coroplast 
geassocieerd via serie: Priscus/Priscus X.

Vier maldelen dragen aan de buitenzijde een gegraveerde X (M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 123). Het
teken kan geïnterpreteerd worden als een kruis of een cijfer. Twee maldelen voor de productie van 
Venusbeeldjes cat. nr. 3036 (37) en 3247 (38) kunnen mogelijk in verband gebracht worden met het 
atelier van Priscus/Priscus X. Dit atelier vervaardigde ook beeldjes van Venusseries 37 en 38. Deze 
werden net als Venus cat. nr. 3036 (37) gevonden in het atelier Toulon-sur-Allier Champ Lary of La 
Forêt.

X

Cataloognummers en series: 3036 (37), 3247 (38).

1066



5.2 OOST-GALLIË

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln CCAA. Datering: 170-200/210 (en later in Trier ?) n.C. 
Coroplast geassocieerd via statuette: Servandus.

Van Acceptus zijn op dit ogenblik vijf gesigneerde fragmentaire statuetten bekend van vijf verschillende
series (Lange 1994, 152; Van Boekel 1996, 23: de recente toeschrijving van Mercurius cat. nr. 333 uit 
Hoeselt aan Acceptus door G. Van Boekel kan niet worden aanvaard; zie ook cat. nr. 333: inscriptie. ). 
Het gaat onder meer om een geit serie 804 en Mars serie 552.
De vermelding CCAA bij zijn naam, bevestigt de lokalisatie van het atelier in Keulen (algemene 
bibliografie voor het atelier: Lehner 1903; Schauerte 1985, 41, 60; Van Boekel 1987, 210, 892; Lange 
1994, 152-153). Een klein rugfragment van een buste uit Trier Altbachtal draagt de signatuur 
[A]CCEPT[VS] (Gose 1972, 141, Abb. 288, 11: gevonden ten noorden van “Brunnen 39 b (E)” in 
“Schicht 13”. Trier RL inv. S.T. 12221, F 6123a). Het werd gevonden ten noorden van waterput E in laag
13, een laag die keramiek bevatte van de eerste tot de zestiende eeuw en dus voor datering niet in 
aanmerking komt (Gose 1972, 184-187: lagen 12 tot 14 zijn te kenmerken als diepe uitbraak en 
afgravingen). Het belang van het fragment ligt in de roodgele pasta waaruit het vervaardigd is (Gose 
1972, 141). Mogelijk wijst dit op een migratie van Acceptus van Keulen naar Trier.
Geen van de series, toegeschreven aan Acceptus, kan archeologisch worden gedateerd. Toch biedt het 
Marsbeeldje cat. nr. 4253 (552) een nauwkeurige aanwijzing. Het beeldje draagt op de voorzijde van het
voetstuk het vers opschrift van Acceptus en op de keerzijde van het voetstuk een sterk vervaagd opschrift
met de naam van Servandus. Hieruit kan worden besloten dat Acceptus jonger is dan Servandus of deels
gelijktijdig. De datering richt zich bijgevolg op die van Servandus, met een iets latere aanzet 170-200/210
n.C (Van Boekel 1987, 892: datering in de tweede helft van de tweede eeuw; Lange 1994, 153: datering 
derde kwart tweede eeuw).

Acceptus

Cataloognummers en series: 4253 (552), 4737 (804).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln CCAA ad gantunas novas. Datering: 165-190/210 n.C. 
Coroplast geassocieerd via statuette: Manlianus, Donatus (?). Coroplast geassocieerd via stam: 
Servandus.

Tot nu toe werden vijf beeldjes teruggevonden met de naam van Alfius. Het repertorium omvat 
ondermeer Cybele serie 462, Fortuna series 257 en 258, Jupiter cat. nr. 4927 en Diana cat. nr. 4959. De 
letters zijn vluchtig en onregelmatig gegraveerd, wat de interpretatie vaak bemoeilijkt.
Van de vijf tot nu toe gekende gravures met de naam van Alfius dragen er twee de vermelding AD 
GANTVNAS NOVAS. Het atelier kan daarom met zekerheid in Keulen worden gesitueerd. Uit de 
eenvoudige uitdrukking ALFIV/S FE(ECIT) op het voetstuk van Diana cat. nr. 4928 blijkt dat hij de 
maker is van het beeldje. Dit is echter de enige inscriptie waarop de naam Alfius alleen voorkomt. De 
naam Manlianus vergezelt die van Alfius in de gravure van cat. nr. 3684 (258). Door de ontbrekende 
delen achter beide namen is het onduidelijk of het om één of twee personen gaat. Ook de andere 
bewaarde inscripties kunnen hierover geen uitsluitsel geven. Bij drie inscripties is er twijfel omtrent de 
interpretatie van de letter M(ANLIANVS), die ook als AL(FIVS) kan gelezen worden. De gravure van 
Jupiter cat. nr. 4927 pleit voor de interpretatie M(ANLIANVS), vermits in het andere geval de naam 
Alfius twee maal zou vermeld zijn, wat inhoudelijk niet zinvol is. Een Fortunabeeldje cat. nr. 3684 (258)
draagt op het binnenvlak van een voetbankje aan de voorzijde de letters DO. Op dezelfde plaats draagt 
Fortuna cat. nr. 3683 (257) de letters MF of ALF. De letters DO zijn daarom zeer waarschijnlijk eveneens
te interpreteren als de naam van een mogelijk derde coroplast, waarmee Alfius en Manlianus 
geassocieerd zijn. De enige coroplast met deze beginletters is Donatus, geassocieerd met LAS, die in het
Moezelgebied werkzaam was. Voor LAS is één archeologische datering bekend tussen 150 en 220 n.C. 
Daarnaast is een Keulse coroplast bekend die zijn werk signeert met de letter M en die archeologisch 
goed gedateerd is tussen 180 en 250 n.C. De uitvoering van de inscriptie verschilt echter fundamenteel 
(zie coroplast M).
Alfius werd door Lehner gedateerd rond het einde van de eerste eeuw. Voor zijn datering steunde Lehner
op de gelijkenis tussen een Fortuna van Alfius en Fortuna cat. nr. 3691 (260), gevonden in graf nr. 69 uit

Alfius

Cataloognummers en series: 3683 (257), 3684 (258), 4078 (462), 4927, 4959.
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Remagen (context 727). Het graf dateerde volgens Lehner uit de Flavische periode (Lehner 1903, 196). 
Deze datering werd door Schauerte overgenomen. Het zou daarmee het oudst dateerbare beeldje van 
Keulse productie zijn (Schauerte 1985, 53). Volgens Lange zijn zowel de datering van het graf, zoals 
door Lehner werd voorgesteld, als de toeschrijving van het beeldje aan Alfius onzeker. Lange dateert het
graf in de eerste helft van de tweede eeuw (Lange 1994, 228 serie 70 nr. 2). Volgens Lange is de door 
Lehner voorgestelde datering te vroeg en was Alfius actief in de Hadriaanse periode. Typologisch is er 
volgens Lange ook een duidelijke verwantschap met beeldjes van Servandus (Lange 1994, series 71 en 
73-74, Dianaseries 116 en 118-119 en Cybeleseries 138 en 140). Van Boekel gaat in de datering van 
Alfius nog verder. Centraal staat hierbij een buste uit Vechten die het consulaat vermeldt van Gavius 
Orfitus en L. Arrius Pudens in 165 n.C. en die door Van Boekel werd toegeschreven aan Alfius (Van 
Boekel 1987, 668-669 nr. 192, 894; Lange 1994 286 serie 239 nr. 1: stelt Lucius voor; Van Boekel 1996,
9 , 29 nt.3: stelt Alfius voor). De hypothese blijft echter erg onzeker (zie consulaire datering).
Van de vijf series die onbetwistbaar aan Alfius of Alfius/Manlianus worden toegeschreven, is alleen 
Fortuna serie 257 archeologisch gedateerd vanuit de stamontwikkeling van stam 41. Hieruit kan worden 
afgeleid dat Alfius met zekerheid na 180 n.C. actief was. Het pottenbakkerscentrum van de Rudolfplatz 
geeft een terminus ante quem van 200/210 n.C.
Het ontwikkelingsschema van stam 78 maakt een verband zichtbaar tussen Servandus en Alfius. Indien 
de relatie van Dianaserie 486 met het voetstuk cat. nr. 4959 correct is, moeten Alfius en Servandus elkaar
chronologisch gedeeltelijk overlappen. Wij kunnen besluiten dat Alfius later aanzet dan Servandus en 
gedeeltelijk gelijktijdig werkte, maar dat Alfius nog actief was na 180 n.C.
Motief 54 vormt een iconografisch raakpunt tussen de producten van Servandus en Alfius.

Productieregio: Oost-Gallië. Datering: (?)/306-340 n.C.

Twee beeldjes van een zittende vrouw met hond dragen het handelsmerk CEN (Schauerte 1985, 90-91).
Beide behoren tot dezelfde serie 412. De inscriptie is gevormd uit regelmatige letters van gelijke grootte
en maakte deel uit van de mal. Cat. nr. 3999 (412) werd gevonden in Bingen en cat. nr. 4000 (412) 
behoorde in de negentiende eeuw tot een Franse privécollectie, maar de herkomst is onbekend. Tot nog 
toe zijn er geen ateliervondsten bekend.
De letters zijn mogelijk de initialen van de tria nomina van de coroplast.
De datering van stam 64 biedt tot nog toe het enige aanknopingspunt. Zij is gebaseerd op cat. nr. 3656 
(234) uit Ulmen, dat gevonden werd in een depot van terracotta’s, begraven in de eerste helft van de 
vierde eeuw (context 813). De beeldjes zijn vermoedelijk heel wat ouder.

CEN

Cataloognummers en series: 3999 (412), 4000 (412).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz. Datering: 100-200/210 n.C.

Ruiterserie 568 en een serie van een staande Mercurius kunnen op basis van de inscriptie worden 
toegeschreven aan de coroplast CIM (Lange 1994, 154: gelokaliseerd in Keulen rond het midden van de 
tweede eeuw). De Mercuriusserie kan door minstens twee exemplaren aan het atelier van de Rudolfplatz 
te Keulen worden toegeschreven (Lange 1994, 269 Serie 192).
Aan de hand van de vondstomstandigheden van het Mercuriusbeeldje, kan de activiteit van de coroplast 
archeologisch gedateerd worden tussen 100 en 200/210 n.C. (zie context 555: Lange Fundstelle 11/ 
Schauerte Fundstelle 13).

CIM

Cataloognummers en series: 4278 (568).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri. Datering: 150-220 n.C. Coroplast geassocieerd via 
statuette: LAS, Alfius (?).

De naam Donatus komt driemaal voor op statuetten in combinatie met de naam Las, telkens op busten 
(Schauerte 1985, 92: met in G een foute vermelding van LAS; Van Boekel 1987, 630 Fig. 18, 644). 
Daarnaast bleven twee beeldjes bewaard waarop Donatus alleen signeerde, met name de buste cat. nr. 

Donatus

Cataloognummers en series: 3684 (258), 4477 (676).
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4477 (626) en een niet gepubliceerde zittende figuur uit Gerolstein (Schauerte 1985, 92 H).
Zoals het atelier van Las, mag ook dat van Donatus gesitueerd worden in het gebied van de Treveri. Een
coroplast die signeert met de letters Do, komt voor op inscripties geassocieerd met de Keulse coroplast 
Alfius (cat. nr. 3684 zie Las). Chronologisch is er geen bezwaar tegen de identificatie van deze coroplast
met Donatus. Wel wordt dan een migratie van Donatus verondersteld van het atelier van de Rudolfplatz 
in Keulen naar het Moezelgebied. Ook dit is niet ondenkbaar op het einde van de productieperiode van 
het Keulse atelier.
De archeologische datering kan op basis van serie 676 gesitueerd worden in de tweede of derde eeuw. De
associatie met LAS laat een verdere verfijning van de datering toe in de tweede helft van de tweede eeuw
of het begin van de derde eeuw (zie Las). De voorgestelde datering is niet in tegenspraak met de datering
van Alfius.

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln CCAA. Datering: 180-200/210 n.C. Coroplast geassocieerd 
via stam: Ianetus.

Van de hand van Fabricius is slechts één inscriptie bekend (Schauerte 1985, 67; Schauerte 1987, 33-34;
Van Boekel 1987, 892-893; Lange 1994, 153); Het gaat om de voorstelling van drie matronen met 
Ubische hoed cat. nr. 4052. De naam verschijnt voluit in reliëf op de statuette.
De vermelding CCAA situeert de werkplaats in Keulen. In zijn tekst legt Fabricius er sterk de nadruk op
dat hij zelf de statuette heeft vervaardigd door gebruik van het woord IPSE. Mogelijk deed hij dit om zich
te onderscheiden van nabootsingen van zijn werk (Schauerte 1987, 33-34; zie ook cat. nr. 4054 (448) 
gesigneerd door Ianetus).
De archeologische datering van serie 447 en de ontwikkeling van stam 71 zijn niet nauwkeuriger te 
plaatsen dan de tweede eeuw. Uit de stamevolutie blijkt dat het ontwerp van Fabricius werd gekopieerd 
door Ianetus. Deze coroplast is wel scherp gedateerd na 190 n.C. Het is theoretisch mogelijk dat 
Fabricius reeds kort voor deze periode actief was. De chronologische begrenzing van het atelier am 
Rudolfplatz biedt een terminus ante quem rond 200/210 n.C.
Iconografisch kunnen de boogvormige plooien op de borst de voorstelling dateren na 170 n.C.

Fabricius

Cataloognummers en series: 4052 (447).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier. Datering: 180/190-240 n.C. Coroplast geassocieerd via 
statuette: Melausus. Coroplast geassocieerd via stam: R.

Op terracottabeeldjes komt de naam van Fidelis 38 maal voor. Hij signeert 25 maal apart, en 13 maal 
samen met Melausus (Binsfeld 1970 (Fidelis); Binsfeld 1970 (Melausus); Schauerte 1985, 85-88: 
opsomming van 24 signaturen met de signatuur van Fidelis (Fidelis A-W en Melausus K), naast 11 
signaturen samen met Melausus (Melausus A-L, zonder K); Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus): 
Cybele uit Altrier met de signatuur van Fidelis; cat. nr. 398 uit Fauvillers Wisenbach “Rameschberg“en 
cat. nr. 772 (403) uit Saint-Pierre Sberchamps, beide gesigneerd door Melausus en Fidelis). Bij de 
beeldjes die door Melausus en Fidelis samen worden gesigneerd, is het thema van de zittende vrouw met
hond zeer populair. Uitzonderlijk komt ook een zittende godin met wikkelkind voor. Opvallend is dat, 
voor zover geen afkortingen worden gebruikt, de naam van Fidelis in de nominatief vergezeld wordt van
het werkwoord FECIT, waar de naam van Melausus in de genitief vergezeld wordt van het woord 
FORMA. Dit wijst op een duidelijke taakverdeling binnen het productieproces. Waar Fidelis alleen 
signeert, is het productiegamma duidelijk meer gediversifieerd. Fidelis herneemt de gekende thema’s van
Melausus en voegt er drie nieuwe thema’s aan toe: Minerva, Cybele, Amor en Psyche. Wanneer wij de 
productie van Fidelis vergelijken met diegene die hij samen met Melausus realiseerde, blijken zowel het 
aantal producten als het aantal thema’s van Fidelis rijker te zijn.
In 1983 werd in het pottenbakkersatelier van Trier-Süd “Pacelli-Ufer” een statuette gevonden van 
Hercules met aan de voorzijde tussen de benen de signatuur FIDELIS FECIT in retro (zie Trier). Hoewel
de statuette thematisch nieuw is binnen het reeds gekend repertorium van Fidelis, is het niet uitgesloten 
dat de coroplast Fidelis in Trier werkzaam was. Chemische analyse van de pasta van statuette cat. nr. 
4931 (399) uit Dhronecken, gesigneerd door Fidelis, is verwant met lokale aardewerkproducten uit Trier 
(G. Schneider anal. nr. 1911, Trier RL inv. 99, 957; Van Boekel 1987, 883, 895). Van de hand van 

Fidelis

Cataloognummers en series: 3558 (364), 3929 (364), 3945 (375), 3946 (375), 3965 (384), 3967 (387), 
3982 (399), 4931 (399), 772 (403), 4099 (991), 4100 (991), 4101 (991), 398, 4102.
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Fidelis zijn exemplaren bewaard, zowel in witbakkende als roodbakkende pasta (Binsfeld 1970 
(Melausus), 74). Er zijn van de hand van Fidelis achtvormige talglampen bekend van het type Loeschke
XI (Schauert 1985, 86 nt. 338: verwijst naar Loeschke 1919: 302 sub c: museum Trier RL, inv. nr. 
G.F.934 met stempel in reliëf binnen de standring; Vegas 1966, 77). Een terra sigillataproducent met de 
naam Fidelis uit de Antonijnse periode is gekend uit Rheinzabern (Oswald Stamps, 122). Het is niet 
duidelijk of er een verband is met de statuettenbakker.
De archeologische datering van Fidelis moet volgens de vindplaats van de statuetten cat. nr. 4099 (991) 
uit Berghem (Nl.) en cat. nr. 4101 (991) uit Xanten gesitueerd worden tussen 180/190-260/270 n.C. 
Volgens Schauerte moet Fidelis in het derde kwart van de tweede eeuw worden gedateerd op basis van de
vondst uit Xanten (Schauerte 1985, 270 Nr. 648). Deze datering was echter ongegrond en werd 
rechtgezet door G. Van Boekel (Van Boekel, 1990 (Fidelis en Servandus); zie ook context 861). Uit de 
vondst van Berghem cat. nr. 4099 en andere vondsten uit Dhronecken, kan volgens Van Boekel worden 
afgeleid dat Fidelis actief was op het einde van de tweede eeuw of zelfs in het begin van de derde eeuw.
Het Severisch kapsel van een Psychè voorstelling, onder andere gedragen door Julia Domna, echtgenote
van Septimius Severus (193-211), zet haar stelling kracht bij (zie motief 23 en series 602 tot 605). Voor 
beide vondsten ligt de terminus ante quem rond 260/270 n.C. De stamevolutie van stam 60 bevestigt voor
de series 399 en 403 de terminus post quem in 180 n.C. De bovengrens van de stamevolutie ligt rond 240
n.C.
Uit de evolutie van stam 60 blijkt duidelijk dat de coroplast die signeert met de letter R een ontwerp van
Melausus en Fidelis overnam (zie inscriptie R).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Keulen en Moezelgebied of Trier. Datering: 190-250/300 n.C. 
Coroplast geassocieerd via stam: Fabricius.

Venus serie 150 en de drievoudige matrone met Ubische hoed serie 448 werden gesigneerd door Ianetus.
De naam verschijnt steeds voluit in reliëf. Bij cat. nr. 4054 (448) komt een dubbele signatuur voor, 
éénmaal in normaal schrift en één maal met de letters in omgekeerd verloop.
De twee series die aan Ianetus toegeschreven kunnen worden op basis van de inscripties, werden in 
verschillende pasta’s vervaardigd. Het feit dat zijn producten zowel in witbakkende als in roodbakkende
pasta op de markt kwamen, kan erop wijzen dat Ianetus in meer dan één atelier werkzaam is geweest of 
dat het atelier meerdere pasta’s samenstelde (zie Schauerte 1985, 74: op basis van de pasta eerst in 
Keulen, later in Bad Bertrich werkzaam; Van Boekel 1987, 456: witte statuetten zijn mogelijk Keulse 
producten, de rode namaak uit het Moezelgebied; Lange 1994; 156: lokalisatie in Trier, op basis van 
stilistische vergelijking met Melausus en Fidelis).
Uit de stamevolutie van stam 71 blijkt dat Ianetus een ontwerp overnam van Fabricius uit Keulen (zie 
Fabricius).
De archeologische datering is zeer goed omschreven dankzij de goed gedocumenteerde Venus serie 150 
en de stamevolutie van stam 18. De drie exemplaren van Venusserie 150 zijn na 180 n.C. te dateren, met
een gemeenschappelijke chronologische begrenzing tussen 200 en 220 n.C (zie ook Van Boekel 1987, 
456: tweede helft tweede eeuw; Schauerte 1985, 74: op typologische basis gedateerd in het laatste derde
van de tweede eeuw; Lange 1994; 156: eind tweede, begin derde eeuw op basis van de stijl). Uit de 
stamevolutie van stam 18 blijkt het productieproces plaats te grijpen tussen 190 en 250/300 n.C.

Ianetus

Cataloognummers en series: 3353 (150), 4054 (448).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Keulen (petrografie). Datering: 125/200-250 n.C.

Mercurius cat. nr. 333 (947) draagt, op de bovenrand van de stoelvormige rots, in gravure in regelmatig 
gevormde letters [.]ICVS.FIICIT. Onder de rand staan drie letters in reliëf, vermoedelijk OPP. De 
interpretaties die in het verleden aan de tekst werden gegeven zijn uiteenlopend (Bamps 1898, 71-72: 
foutieve lezing “FIDEVIS”; Schuermans 1898, 401: Mercurius afkomstig van “substructions” uit 
Hoeselt. Schuermans leest de stempel: “...ICVS.FIICIT”; Renard 1905, 286-289, nr. 1 pl. A: Renard leest
“...LICVS.FIICIT” en citeert p. 287 noot 1 twee namen die eindigen op ICVS: VRBICVS (verwijzend 
naar Tudot 1860, 66) en LVBRICVS (verwijzend naar Tudot 1860, pl. 64); De Maeyer 1940, 107: lezing
...LICVS FIICIT; Dheedene 1959, 82 nr. 458: IIIILICVS.FIICIT; Despriet 1975 (Wervik), 29-37 fig. 1: 
lezing zoals Renard; Van Boekel 1987, 395 sub i: lezing AI.TICVS.FIICIT (ATTICVS ?) op de 

...icus, Vivus

Cataloognummers en series: 333 (947), 1198 (948).
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bovenrand van de rots en CCP. (CCAA ?) eronder; Lange 1994, 271 Serie 196 Nr. 7: [...]ICVS 
FIICIT/CCA[A] of CCP[.]; Van Boekel 1996, 23: op de rand van de rots ACCEPTVS.FIICIT en onder 
de rots [AC]CEP[TVS], [A]CCE[PTVS] of C.C.A.[A]; CIL XIII, 10015, nr. 119: ...ICVS.FIICIT). Vast 
staat dat het grote en regelmatige schrift waarin de gravure gesteld is, maximaal één ontbrekende letter 
toelaat voor de tekst ICVS.

Een recent opgegraven malverwante Mercurius cat. nr. 1198 (948) uit Tongeren draagt op de rand van de
rots achteraan de inscriptie: V I [..] I I  CA  De letters CA staan op identiek dezelfde plaats als bij een 
exemplaar van dezelfde serie uit Wervik. De ontbrekende letters zijn mogelijk VS (de onderzijde van de
V en de bovenzijde van de S zijn zichtbaar). De naam VIVS is niet bekend als coroplast. De relatie tussen
de inscripties uit Tongeren en Hoesselt is nog onduidelijk. Beide beeldjes behoren tot stam 84. De 
inscripties verschillen en zijn mogelijk afkomstig van twee verschillende coroplasten.

Stam 84, verenigt zowel Keulse als Trierse producten. Volgens de petrografische gegevens moet cat. nr.
333 (947) aan een Keulse werkplaats worden toegeschreven.
De datering ligt volgens het stamverband tussen 125/200 en 250 n.C.

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri, mogelijk Trier. Datering: (?)/150-220 n.C. Coroplast 
geassocieerd via statuette: Donatus.

De naam komt zeven maal voor op terracotta’s (Schauerte 1985, 92; Van Boekel 1987, 630-631 Fig. 
118-119; Merten 1998; CIL 10015, 98). Viermaal komt de naam LAS alleen voor, telkens in de 
formulering LAS F(ECIT) in gravure. Het gaat om de thema’s Parca (series 482 en 483) en Fortuna (serie
254). In drie andere gevallen, telkens busten, is hij vergezeld van de onvolledig bewaarde naam van 
Donatus in de volgende formulering: DON]ATVS.FIICIT/L.A.S. Een achtste beeldje van een buste cat. 
nr. 4474 (675) draagt in reliëf de incriptie FECIT LA. Het is in de huidige stand van het onderzoek nog 
onzeker of het om dezelfde coroplast gaat. De vondstspreiding pleit voor een atelier in het gebied van de
Treveri. Het productiegamma omvat zowel roodbakkende als witbakkende beeldjes (zie stam 77). 
Mogelijk was de coroplast werkzaam in Trier, waar naast roodbakkende ook witbakkende pasta werd 
verwerkt.
Tussen de letters LAS staat bij de inscripties van twee busten uit Dhronecken duidelijk telkens een punt 
als scheidingsteken (Hettner 1901, 80 Nr. 278 Taf. III). Wij kunnen er daarom veilig vanuit gaan dat het
om drie initialen gaat en niet om de afkorting van Lassus. Het is niet duidelijk of de letters LAS de 
afkorting vormen van het gentilicium of de beginletters van de tria nomina (Schauerte 1985, 91). Volgens
sommige auteurs is LAS mogelijk de firmanaam van een atelier waar Donatus werkzaam was (Schauerte
1985, 91-93; Van Boekel 1987, 644; Merten 1998, 121).
Mogelijk is de verhouding tussen Las en Donatus vergelijkbaar met die tussen Melausus en Fidelis. Waar
de naam LAS alleen voorkomt, wordt hij vergezeld van de afkorting F(ECIT), terwijl deze afkorting 
ontbreekt wanneer ook Donatus signeert. In deze gevallen is Donatus het onderwerp van het werkwoord
Fecit. Hieruit blijkt de verschillende rol die beiden spelen in het productieproces.
De archeologische datering van het atelier wordt door serie 254 gesitueerd tussen (?)/150 en 220 n.C. 
Deze datering berust op de Nischenkeller in Trier Altbachtal (context 877). Deze context bevatte echter 
ook oudere voorwerpen uit de eerste helft van de tweede eeuw.
Het iconografisch verband met stam 67 via het motief van het spakenwiel is een mogelijk argument voor
een datering kort voor 220 n.C. (zie motief 11).

LAS

Cataloognummers en series: 168 (254), 3782 (254), 4123 (482), 4935 (483), 4474 (675).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier. Datering: 40-260 n.C. Coroplast geassocieerd via stam: 
Vitalis.

Statuette cat. nr. 4341 draagt op de keerzijde de inscriptie .L.T.M.F/.C.A[...]. Voor de eerste letter van de
regel en tussen de letters was steeds een punt als scheidingsteken geplaatst. 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 

LTM

Cataloognummers en series: 4341 (605).
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is bewaard, is geen T , zodat C(olonia) A(ugusta) T(reverorum) uitgesloten lijkt (Hettner 1901, 81 Nr. 
282/1). De letters LTM zijn vermoedelijk de afkorting van de tria nomina van de coroplast. Het thema 
van het atelier is Amor en Psyche.
Stam 94 dateert de actieve periode van het atelier nog zeer algemeen tussen 40 en 260 n.C. In de 
stamevolutie zijn de producten van het LTM-atelier geassocieerd met de producten van Vitalis. De 
malverwante serie 604 werd door chemische analyse toegeschreven aan Trier en onderscheidt zich ook 
petrografisch.Vermoedelijk moet het atelier LTM ook in Trier worden gesitueerd.

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln CCAA ad gantunas novas. Datering: 170-200/210 n.C. 
Coroplast geassocieerd via serie: Servandus.

Op basis van 6 gesigneerde statuetten kunnen 4 series worden toegeschreven aan Lucius (Schauerte 1985,
66-67; Lange 1994, 151-152). De thema’s zijn onder meer Venus serie 135 en Minerva serie 290.
De inscripties vermelden de plaatsbepalingen CCAA en AD GANTVNAS NOVAS, dezelfde lokatie als
Alfius en Vindex. Het atelier kan bijgevolg met zekerheid in Keulen worden gesitueerd.
Venusserie 135 staat centraal bij het bepalen van de datering. Een niet gesigneerd exemplaar cat. nr. 832 
(135), gevonden in Oudenburg, biedt de enige goed omschreven archeologische datering tussen 200 en 
250 n.C. De serie was bijgevolg nog in omloop na 200 n.C. De einddatum van het Keulse atelier aan de 
Rudolfplatz rond 200/210 geldt als terminus post quem.
Een vroege aanvang van de productie rond het midden van de tweede eeuw is onvoldoende gefundeerd 
(Lange 1994, 152: datering in het derde kwart van de tweede eeuw. Volgens Lange 1994, 152, 239 serie
102 nr. 10 behoort een niet gesigneerd hoofdfragment van een Minerva uit Nijmegen tot de oudste 
vondsten toe te schrijven aan Lucius. Het stamt uit een graf, gedateerd rond het midden van de tweede 
eeuw. Volgens Van Boekel 1987, 426 nr. 161, is het op basis van de stijl toe te schrijven aan Servandus.
Het hoofd kan op dit ogenblik niet aan een precieze serie worden toegeschreven; Van Boekel 1987, 893:
datering van Lucius, algemeen in de tweede helft van de tweede eeuw).
Venus serie 135 telt, naast de productie van Lucius, een exemplaar gesigneerd door Servandus (zie 
Servandus). De datering van Servandus en Lucius is bijgevolg deels overlappend. Door middel van 
beeldvergelijking kan worden aangetoond dat Lucius jonger is dan Servandus (zie Servandus en serie 
135: mechanische verbanden). De datering kan bijgevolg iets later inzetten, rond 170 n.C. Deze 
belangrijke concurrent was gevestigd op een andere lokatie in Keulen ad forum hordiarium.

Lucius

Cataloognummers en series: 3190 (135), 3751 (290).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Keulen en Trier. Datering: 165(Hofstade)/170-210/275 n.C.

Tot nog toe konden in totaal vier series met zekerheid worden toegeschreven aan de pottenbakker die 
signeert met het initiaal M (zie algemeen over het atelier Schauerte 1985, 67-68: gelokaliseerd in Keulen
in het tweede derde van de tweede eeuw; Van Boekel 1987, 502-503, 893: gelokaliseerd in Keulen in de 
tweede helft van de tweede eeuw; Lange 1994, 153-154: gelokaliseerd in Keulen na 170 n.C). Bij Venus
cat. nr. 146 (100), Minerva cat. nr. 3744 (285) en Parca cat. nr. 4105 (481) is de signatuur goed bewaard
en in reliëf weergegeven.
Geen van de toegeschreven series kan op basis van ateliervondsten aan een productieplaats worden 
toegeschreven. Wel werden een niet gesigneerde Venus cat. nr. 3161 (99) en een gesigneerde Minerva 
cat. nr. 3744 (285) in Keulen teruggevonden. De series van stam 12 verschaffen de voornaamste 
argumenten voor de lokalisatie en voor de datering van het atelier. Petrografisch onderzoek van series 99
en 100 wees uit dat de coroplast mogelijk werkzaam was in Trier en Keulen of dat zijn producten in 
Keulen gekopieerd werden. Het einde van de terracottaproductie in Keulen wordt rond 210 n.C. 
gesitueerd.
Het werk van de coroplast is tevens dankzij de Venusseries 99 en 100 acheologisch goed gedateerd 
tussen 170/180 en 275 n.C. De evolutie van stam 76 zou impliceren dat de coroplast reeds voor 170 
werkzaam was, in de veronderstelling dat de bovengrens van de datering van de eerste fase van Hofstade
correct is (zie context 85).
Naast de coroplast is ook een fabrikant van firmalampen bekend die signeert met de letter M (CIL XIII 
10001, 192 d-k; Van Dessel 1873, 805 nr. 2 fig. 50: een vergelijkbare stempel M, werd rond 1870 
gevonden op een lampbodem afkomstig van de vicus van Elewijt. De lamp in witte pasta was bedekt met

M

Cataloognummers en series: 3162 (99), 146 (100), 3744 (285), 4105 (481).
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een bleekrode verflaag. Uit de beschrijving kan niet worden opgemaakt of het om een reliëfstempel gaat;
Schauerte 1985, 68 nt. 257).
Volgens sommige auteurs is de coroplast M te identificeren met Manlianus, die op inscripties 
geassocieerd voorkomt met Alfius (zie Alfius). Chronologisch is er geen bezwaar tegen deze 
identificatie, maar de uitvoering van de inscriptie verschilt fundamenteel. De letter M wordt steeds in 
reliëf weergegeven. Ook Manlianus signeert in enkele gevallen alleen met het initiaal, maar dan steeds in
gravure. Vanuit vormelijk oogpunt is de signatuur eerder verwant met die van de coroplast die signeert 
met de initialen TM.

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier. Datering: 180-240 n.C. Coroplast geassocieerd via statuette: 
Fidelis. Coroplast geassocieerd via stam: R.

Op terracottabeeldjes komt de naam Melausus steeds voor in associatie met Fidelis (zie Fidelis; Binsfeld
1970 (Melausus); Schauerte 1985, 88-90). De thema’s zijn zittende vrouw met hond en in mindere mate 
zittende vrouw met wikkelkind. Beide thema’s worden ook door Fidelis apart hernomen.
Een stempel MELAVSVS F is bekend van een mortarium, gevonden in Saint-Mard Majeroux 
(Moreau-Maréchal 1980, 187 (GR/C 562) fig. 35,5 en 26,15). De schrijfwijze van de letter E verschilt 
van de stempels op de terracotta’s en de datering is te vroeg. J. Moreau-Maréchal dateert het mortarium 
op het einde van de eerste eeuw en het eerste derde van de tweede eeuw. Een terra sigillataproducent met
de naam Melausus is gekend uit Heiligenberg en Rheinzabern in de Trajaanse en Antonijnse periode 
(Oswald Stamps, 200). Ook hier is de identificatie met de coroplast uitgesloten omwille van een te vroege
datering.
Chemische analyse van de pasta van een beeldje cat nr. 3945 (375) uit Praunheim, gesigneerd door 
Melausus en Fidelis, is verwant met lokale aardewerkproducten uit Trier (Van Boekel 1987, 883, 895: 
verwijst naar informatie van G. Schneider).
De stamevolutie van stam 60 legt voor de series 399 en 403 de terminus post quem vast rond 180 n.C. De
bovengrens van de stamevolutie ligt rond 240 n.C. De associatie met Fidelis situeert beide coroplasten in
dezelfde periode, hoewel Fidelis mogelijk langer aan het werk bleef met het oeuvre dat hij alleen 
signeerde.
Uit de evolutie van stam 60 is duidelijk gebleken dat de coroplast die signeert met de letter R een 
ontwerp van Melausus en Fidelis overnam (zie inscriptie R).
Series 375 en 403 hebben een uitzonderlijk grote dot laag op het achterhoofd. Mogelijk is dit geïnspireerd
op de gelijktijdige Severische haarmode (zie motief 23).

Melausus

Cataloognummers en series: 3558 (364), 3945 (375), 3946 (375), 3982 (399), 3983 (399), 772 (403), 398,
4103.

Productieregio: Oost-Gallië. Datering: 190-240 n.C. Coroplast geassocieerd via stam: Melausus en 
Fidelis.

Cat. nr. 3979 (400) draagt op de rugzijde een gekantelde en gespiegelde reliëfletter R. Tot nu toe is 
slechts één exemplaar gekend met dit pottenbakkersmerk (Schauerte 1985, 93-94).
De lokalisatie van het atelier kan op basis van de vondstomstandigheden van dit éne exemplaar niet 
afgebakend worden.
Uit de evolutie van stam 60 blijkt duidelijk dat de coroplast die signeert met de letter R een ontwerp van
Melausus en Fidelis overnam. Vermits de beginfase van Melausus en Fidelis na 180 moet gedateerd 
worden, kan de R-coroplast later gedateerd worden, mogelijk na 190 n.C.
Bovendien kopieerde hij motief 73 van series 370 en 371. Hij bracht het motief over op de hoge gladde 
hoekige zetel van de zittende vrouw met hond cat. nr. 3979 (400). In de stamevolutie van stam 60 blijkt 
dat de overname van het motief door de R-coroplast gesitueerd moet worden tussen 190 en 240 n.C.

R

Cataloognummers en series: 3979 (400).

Productieregio: Oost-Gallië. Datering: 180-200 n.C.

Roxtanus (?)

Cataloognummers en series: 4274 (566).
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De naam komt voor op de flank van een paard met ruiter cat. nr. 4274 (566): boven het linkervoorbeen 
staan de letters “ROX” in gravure op een palmtak en boven het linkerachterbeen staan de letters TAN/S 
in gravure onder een klimopblad. Boven de doorboring van het linkervoorbeen staat te lezen: (?)NTVS.
Naar analogie met een signatuur van de coroplast die signeert met de letters CIM, interpreteert H. Lange
de gravure ROXTAN/S als de naam van de pottenbakker Roxtanus (zie ook paard met ruiter cat. nr. 4278
(568) en de coroplast CIM). De letters (?)NTVS zouden betrekking hebben op de naam van het paard 
(Lange 1994, 291, 292 Serie 261-262).
Uit de ontwikkeling van stam 89 kan het atelier van serie 568 gedateerd worden op het einde van de 
tweede eeuw.

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Keulen. Datering: 100-200 n.C.

Twee beeldjes, waarvan één uit Keulen, werden gesigneerd met een letter S. Het eerste beeldje cat. nr. 
4144 (500) is een Victoria met op de keerzijde van het tropaeum in gravure FE(CIT) S. Het tweede cat. 
nr. 4251(4251) is een doorntrekker met op de voorzijde van de sokkel in gravure S F(ECIT) met tusen de
letters een klimopblad. De inscriptie wordt in verband gebracht met Servandus (Van Boekel 1987, 492 
nt.368; Lange 1994, 246 Serie 124 Nr. 3 en 290 Serie 251). Harde bewijzen voor deze stelling zijn er 
echter vooralsnog niet.
Cat. nr. 4144 (500) werd gevonden in Keulen, maar niet in atelierverband. Twee niet gesigneerde 
exemplaren van serie 500 (cat. nr. 312 (500) en 4142 (500)) worden petrografisch toegeschreven aan 
Keulen. Cat. nr. 312 (500) werd bovendien ook op basis van chemische analyse aan Keulen 
toegeschreven. Het atelier kan daarom in Keulen worden gesitueerd.
De archeologische datering van serie 500 ligt algemeen in de tweede eeuw.

S

Cataloognummers en series: 4144 (500), 4251 (547).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier Trier-Süd. Datering: 200-250/353 n.C.

Het maldeel van de cucullatus cat. nr. 4537 (706) werd op de keerzijde gesigneerd SE]RI. Het werd 
gevonden in een vierde-eeuwse kelder in het atelier Trier-Süd (context 912)). In dit depot bevonden zich
meerdere vierde-eeuwse lampen en mallen van terracottastatuetten met de stempel SERI (TZ 9, 1934, 
165-166, 169 Abb.36 f-h,m,n). Al deze statuetten en mallen werden vervaardigd in roodbakkende pasta.
Ook de lokalisatie van het atelier van Seri in Trier-Süd, staat door de vindplaats van cat. nr. 4537 (706) 
buiten discussie.
De datering van serie 706, die goed gedocumenteerd is, situeert de actieve periode van Seri in de derde 
eeuw, zeer waarschijnlijk in de eerste helft.

Seri

Cataloognummers en series: 4537 (706).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz, CCAA ad forum hordiarium. Datering: 
155/160-180/210 n.C. Coroplast geassocieerd via statuette: Acceptus. Coroplast geassocieerd via serie: 
Lucius. Coroplast geassocieerd via stam: Alfius.

Niet minder dan 45 statuetten werden door hem gesigneerd. Hierdoor kunnen in totaal 24 series 
rechtstreeks via inscripties aan Servandus worden toegeschreven (Lange 1994, 149-151; Schauerte 1985,
60-65; Victoria cat. nr. 4144 (500) en doorntrekker cat. nr. 4251 (547) vermelden niet de volledige naam
van Servandus, maar het initiaal S: de toeschrijving aan Servandus is nog onzeker ). Het repertorium 
omvat onder meer Venus (series 135, 146, en 135), Fortuna (series 246, 247 en 259), Minerva (serie 
280), zittende vrouw met hond (serie 368), zittende vrouw met Ubische hoed (cat. nr. 4098), Cybele 
(serie 465), Juno (serie 478), Diana (series 484 en 486), Mercurius (serie 525), Bacchus (series 532 en 
534) en Mars (serie 552).
Zesentwinig keer wordt Keulen vermeld in de afkorting CCAA, en vier maal wordt de plaats vernoemd 

Servandus

Cataloognummers en series: 3189 (135), 3193 (146), 3344 (146), 3361 (153), 3363 (153), 3673 (246), 
3674 (247), 3686 (259), 3687 (259), 3688 (259), 4937 (259), 3740 (280), 3941 (368), 4084 (465), 4085 
(465), 302 (478), 4121 (478), 4128 (484), 4126 (486), 4127 (486), 4202 (525), 4214 (532), 4219 (534), 
4253 (552), 4098, 4930, 5104.
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AD FORVM HORDIARIVM. Uit de vondstspreiding blijkt duidelijk de relatie met het Keulse atelier am
Rudolfplatz (series 146, 153, 246, 280 en 486).
De productie van Servandus werd door consulaire dateringen uit de jaren 164 tot 169 n.C. nauwkeurig 
gedateerd. Een Minervaserie 280 telt een exemplaar uit Keulen cat. nr. 3740 met de signatuur van 
Servandus en een tweede exemplaar uit Kobern-Gondorf cat. nr. 3741, dat in de inscriptie het consulaat 
vermeldt van Macrinus en Celsus in het jaar 164 n.C., meer bepaald 13 september van dat jaar. Een 
zittende godin met een hond op de schoot uit Keulen, gesigneerd door Servandus, cat. nr. 3941 (280), 
maakt melding van hetzelfde consulaat. De inscriptie op een beeldje van een godheid vergezeld van een 
dier uit Arentsburg (Nl), bevat de tot nog toe jongste consulaire datering van Servandus. Hier wordt naast
de naam van Servandus, het consulaat vermeld van P. Coelius Apollinaris en mogelijk van zijn 
medeconsul Senecio uit 169 n.C. (Van Boekel 1987, 609 nr. 149; Lange 1994, 278 Serie 214 Nr. 1).
De archeologische datering laat toe de productieperiode verder te verfijnen. Fortunaserie 259 werd 
gedateerd tussen 150 en 260 n.C., Junoserie 465 tussen 170 en 230 n.C., Venusserie 135 tussen 200 en 
250 n.C. en de ontwikkeling van stam 87 werd gedateerd tussen 160/180-192/200(?). Op basis van de 
consulaire dateringen was Servandus met zekerheid actief tussen 164 en 169 n.C. De archeologische 
informatie sluit een datering voor het midden van de tweede eeuw uit. Vermoedelijk is het begin van het
atelier niet lang voor 160 te situeren. Het zwaartepunt ligt vermoedelijk tussen 160 en 180 n.C. Serie 135
was mogelijk nog in de handel tot na 200/210 n.C., de einddatum van de ateliers aan de Rudolfplatz in 
Keulen. Vermits deze serie zowel door Servandus als Lucius geproduceerd werd, is het niet zeker dat het
late exemplaar cat. nr. 832 (135) uit Oudenburg door Servandus zelf werd geproduceerd. In elk geval 
blijkt dat de consulaire datering en de archeologische datering elkaar niet tegenspreken. Een vroegere 
datering van de aanvang van de productieperiode van Servandus kort voor het midden van de tweede 
eeuw, is in elk geval niet langer verdedigbaar (Van Boekel 1987, 210 nt. 91, 894 nt. 682: vroege datering
op basis van de datering van Hofstade door S.J. De Laet; De Beenhouwer 1993, 235 nt. 13: idem; De 
Beenhouwer 1996: herinterpretatie van de site van Hofstade; zie ook stam 15).
Servandus produceerde zoals Vindex ook lampen van het type Loeschcke X met breed kanaal, zowel in 
zwart geverniste als oranje geverniste techniek (Binsfeld 1964, 30 Taf. 10 Fig. 6-14). De lampen van 
Servandus werden door Binsfeld later gedateerd dan die van Vindex omdat het kanaal nog breder is, het 
profiel hoger en de schouderknopversiering licht vervormd ((Binsfeld 1964, 30). Maar wij stellen vast dat
de breedte van het kanaal binnen het lampengamma van Servandus sterk varieert, zodat de vraag gesteld
moet worden of dit wel een aanvaardbaar dateringscriterium is.
Via de inscripties kan een chronologische relatie aangetoond worden met twee andere Keulse 
coroplasten, Lucius en Acceptus. Op een beeldje van Mars cat. nr. 4253 (552) staat op de rugzijde de 
signatuur van Servandus die reeds in de mal aanwezig was en op de voorzijde een in retouche 
aangebrachte gravure van Acceptus (Lange 1994, 267-268 Serie 186, nr. 1, Abb.11). De versheid van de 
inscripties toont aan dat Servandus ouder is dan Acceptus. Venusserie 135 telt naast een exemplaar 
gesigneerd door Servandus, andere exemplaren, gesigneerd door Lucius (zie ook Lange 1994, serie 20). 
In de ontwikkeling van serie 135 kan door beeldvergelijking worden aangetoond dat cat. nr. 3190 (135) 
gesigneerd door Lucius jonger is dan cat. nr. 3189 (135) gesigneerd door Servandus. Acceptus en Lucius
kunnen daarom als jongere tijdgenoten van Servandus worden beschouwd. De relatie met Acceptus is 
onduidelijk, maar van Lucius weten wij dat hij op een andere plaats AD GANTVNAS NOVAS 
gelokaliseerd was. Eenzelfde serie werd dus in twee verschillende Keulse werkhuizen vervaardigd. De 
mogelijke voortzetting van de actieve periode van Acceptus in Trier ondersteunt mee een latere datering
van Servandus (zie Acceptus).
Het ontwikkelingsschema van stam 78 maakt een verband zichtbaar tussen Servandus en Alfius. Indien 
de relatie van Dianaserie 486 met het voetstuk cat. nr. 4959 correct is, moeten Alfius en Servandus elkaar
chronologisch gedeeltelijk overlappen.
Volgens G. Van Boekel zijn de gelaatsuitdrukkingen van de beeldjes van Servandus vaak kenmerkend: 
de licht gebogen wenkbrauwen, de dikke bovenste oogleden, de volle lippen, de vooruitspringende kin en
de vaak schuin geplaatste ogen (Van Boekel 1987, 359).
Motief 54 vormt een iconografisch raakpunt tussen de producten van Servandus en Alfius.

Productieregio: Oost-Gallië. Datering: 150/180-225 n.C.

Venus cat. nr. 3184 (192) draagt op de rugzijde in reliëf de letters TM (algemeen over het atelier: 
Schauerte 1985, 68-69; Lange 1994, 154). Het is tot nog toe het enige exemplaar. Een gelijksoortige 
naam uit twee initialen in reliëf wordt gebruikt door de coroplast VR (zie coroplast VR). Het 

TM

Cataloognummers en series: 3184 (192).
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Venusbeeldje werd gevonden in Keulen, maar niet in samenhang met een pottenbakkersatelier.
Een niet gesigneerd beeldje van dezelfde serie, cat. nr. 154 (192) kan door petrografische kenmerken 
toegeschreven worden aan een Keuls atelier (staal 11/1).
Serie 192 dateert het atelier in de periode tussen 150/180 en 225 n.C.
De reliëfletter M komt vormelijk overeen met die van de coroplast die signeert met het initiaal M en die 
gedateerd wordt in dezelfde periode.

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Keulen. Datering: 180-200/210 n.C. Coroplast geassocieerd via 
serie: 180-220/250.

De naam VICTOR verschijnt tweemaal voluit op een apart gevormd medailon. Eénmaal op een buste van
een vrouw cat. nr. 4360 (338) en één maal op een Fortunabeeldje uit Andernach (Schauerte 1985, 203 Nr.
335). Daarnaast is een buste bekend uit Tongeren cat. nr. 343 (688), met op het geïntegreerd schijfvormig
medaillon tussen voetstuk en borst in reliëf de letter V.
De productietechniek van de buste van de vrouw cat. nr. 4360 (338) is duidelijk Centraal-Gallisch 
geïnspireerd (Van Boekel 1987, 212-216). Het heeft een apart gevormd voetstuk en apart gevormd 
medaillon en het maldeel van de keerzijde omvat alleen het hoofd en de schouders. Daarom is het niet 
uitgesloten dat de maker oorspronkelijk vanuit een Centraal-Gallisch atelier gemigreerd is naar het 
Rijnland. De buste uit Tongeren cat. nr. 343 (688), met in reliëf het initiaal V(ICTOR) op een medailon 
tussen de sokkel en de borst, is echter volledig in Rijnlandse traditie uitgewerkt. De borst en de rug zijn 
volledig gevormd in de voor- en keerzijde mal en het medaillon is vervat in de voorzijde mal. De pasta 
van het beeldje verwijst petrografisch naar Keulen als productieplaats. Mogelijk gaat het hier om een 
andere pottenbakker of om een aanpassing van de productietechniek van de inwijkeling Victor aan de 
Rijnlandse procédés.
Op basis van chemische analyse en petrografisch onderzoek werd cat. nr. 343 (688) ondubbelzinnig 
toegeschreven aan een Keulse werkplaats. De situering in Keulen leidt tot een terminus ante quem rond 
200/210 n.C.
Het exemplaar 343 (688) moet volgens de stamevolutie van stam 106 op het einde van de tweede of in 
het begin van de derde eeuw gesitueerd worden, wat meteen richtinggevend is voor de datering van het 
atelier.
Het is vrijwel uit te sluiten dat de Victor die zijn naam plaatste op de medailons van de statuetten, 
dezelfde is als de Victor die de mallen uit Xanten signeerde, omwille van de situering in Keulen en de 
late datering (zie stam 106).

Victor uit Keulen

Cataloognummers en series: 4360 (638), 343 (688).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Xanten an der Kriemhildstrasse. Datering: 130-150 n.C.

Een coroplast met de naam Victor was werkzaam in Xanten, vermoedelijk in de eerste helft van de 
tweede eeuw. Hiervan getuigen twee maldelen die gevonden werden in de Kriemhildstrasse (zie Xanten 
Kriemhildstrasse). Op de rugzijde werd gegraveerd: VICTOR F. De thema’s zijn Venus (serie 30) en kip
(serie 868).
Venusserie 30 biedt via stam 5 een archeologische datering tussen 130 en 150. Het is echter nog onzeker
of het gesigneerde maldeel uit Xanten cat. nr. 3151 werkelijk tot deze serie behoort. De contouren en 
interne verhoudingen komen overeen, maar het hoogteverlies tussen de mal en het grootst bewaarde 
exemplaar van de serie bedraagt 17 %. Bovendien werden de andere exemplaren van de serie met behulp
van gipsmallen geproduceerd.

Victor uit Xanten

Cataloognummers en series: 3151 (30), 4844 (868).

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln CCAA ad gantunas novas. Datering: 140/150-180 n.C. 
Coroplast geassocieerd via stam: VR.

In totaal worden acht series aan Vindex toegeschreven op basis van gesigneerde beeldjes (Schauerte 

Vindex

Cataloognummers en series: 3393 (177), 3636 (306), 3792 (317), 3997 (411), 4211 (531), 4960 (983), 
5048 (983).
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1985, 57-60: lijst met foutieve identificatie van Mercurius onder E, G en H (bij Lange 1994 herkend als 
Sucellus-Silvanus) en foute schrijfwijze onder K; Lange 1994, 148-149). Thema’s zijn onder meer Venus
met Priapus (177), Fortuna (serie 306), staande vrouw met kind (serie 317), zittende vrouw met hond 
(serie 411), Bacchus (serie 531) en Sucellus (serie 983 en cat. nr. 4960).
De vermelding CCAA biedt zekerheid voor de lokalisatie van het atelier in Keulen (series 177, 306, 411
en 983). Zoals Alfius en Lucius, vermeldt Vindex de plaats AD GANTVNAS NOVAS (series 177 en 
983).
De datering van het atelier steunde traditioneel op de door Vindex gesigneerde firmalampen van het type
Loeschcke X met breed open kanaal (Lehner 1903, 191-193 Fig. 2 nr. 2 en 3: tekening van de Trierse 
lamp en signatuur met toevoeging CCAA; Binsfeld 1964, 29-30, Abb. 6 nr. 1: tekening van gesigneerde 
lamp bewaard in het museum Köln RGM). Ook hier duidt de vermelding CCAA op de productie in 
Keulen, zodat de identificatie van de lampenbakker Vindex met de gelijknamige coroplast vast staat. Ook
de vorm van de letters laat hierover geen twijfel bestaan. Waar Lehner aanvankelijk de lampen op het 
einde van de eerste en in het begin van de tweede eeuw dateerde, komt het type met breed kanaal volgens
S. Loeschcke pas op na de eerste eeuw (Loeschcke 1919, 495). Geruime tijd werd voor Vindex daarom 
een datering aanvaard in het eerste derde van de tweede eeuw (Schauerte 1985, 60; Van Boekel 1987, 
208, 876, 895). Volgens H. Lange hoort Vindex eerder thuis in het tweede kwart van de tweede eeuw. Hij
baseert zich hiervoor voornamelijk op de kapselvorm van enkele statuetten van Vindex (Lange 1994, 
148-149: de kapsels van de series Lange 145 en 160 zouden niet afkomstig zijn van het 
Flavisch-Trajaanse toupet, maar geïnspireerd op het laat-Hadriaanse tot vroeg-Antonijnse kapsel van 
Sabina, de vrouw van Hadrianus; zie ook Wegner 1956, 84). Vanuit een vergelijkende studie van de 
productiegeneratie van een godin met hond cat. nr. 3997 (411) van Vindex en een zittende vrouw met 
Ubische hoed cat. nr. 304 (442), toonden wij reeds in 1991 aan dat beide beeldjes dezelfde inwendige 
verhoudingen vertonen (De Beenhouwer 1991 (statuettes), 74-76: fotografische vergelijkende studie van
de series). Vermits de voorstellingen met Ubische hoed pas opkomen rond het midden van de tweede 
eeuw, bevestigde dit volgens Lange de late datering van de statuetten van Vindex (Lange 1994, 149).
Uit de stamontwikkelingen zijn sterke argumenten te vinden voor een datering in het begin van de tweede
helft van de tweede eeuw. De ontwikkeling van stam 69 biedt een terminus post quem in 130/140 n.C. 
Volgens de stamevolutie van stam 50 moet serie 317 gedateerd worden tussen 150 en 180 n.C. De actieve
periode van Vindex kan zo gedateerd worden in de periode tussen 140/150 en 180 n.C.
Kapselmotief 21, dat tweemaal voorkomt bij gesigneerde series van Vindex, wordt duidelijk gedateerd 
tussen 140/150 en 170/180 (zie motief 21 en stam 15: iconografie). Uit de stamevolutie van stam 69 blijkt
serie 411 met de voorstelling van een zittende vrouw met hond aan de basis te staan van de ontwikkeling
van de zittende vrouwen met vruchten en Ubische hoed. Vermoedelijk ontwierp Vindex ook de 
malverwante zittende matronen met Ubische hoed, maar bleven hiervan alleen de jongere malverwante 
series bewaard. Het was gebruikelijk dat coroplasten vanuit een nieuw ontwerp meerdere thema’s 
creëerden, waarbij telkens de attributen en kapsels werden aangepast (zie bijvoorbeeld stammen 35, 38, 
46, 67 en 87). De introductie van de Ubische kledij van de matronen in de religieuze iconografie hangt 
samen met een cultusbeeld dat vermoedelijk in 161 n.C. werd gewijd in Bonn (zie motief 39). Dit toont 
aan dat Vindex in de 60er jaren van de tweede eeuw actief was.
De stamevolutie van stam 69 maakt duidelijk dat de producten van Vindex ouder zijn dan die van het 
atelier VR.

Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier. Datering: 40-260 n.C. Coroplast geassocieerd via stam: 
LTM.

Statuette cat. nr. 4338 (603) werd gesigneerd door Vitalis (Hettner 1901, 70 Nr. 164, 80 Nr. 275 Taf. III).
Het thema is Amor en Psyche.
Het is afkomstig van het heiligdom van Dhronecken Hochwald, meer bepaald uit een puinlaag uit de 
eindfase van het heiligdom, maar de terminus post quem voor het materiaal in de laag blijft vaag. De 
archeologische datering wordt voorlopig door stam 94 afgebakend tussen 40 en 260 n.C. De stamevolutie
verbindt de producten van Vitalis met die van het LTM-atelier. De malverwante serie 604 werd door 
chemische analyse toegeschreven aan Trier en onderscheidt zich ook petrografisch.Vermoedelijk moet 
het atelier van Vitalis ook in Trier worden gesitueerd.

Vitalis

Cataloognummers en series: 4338 (603).

VR
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Productieregio: Oost-Gallië. Datering: 140-200/210 n.C. Coroplast geassocieerd via stam: Vindex.

Cat. nr. 4050 (444) draagt op de rugzijde een naamstempel bestaande uit VR in reliëf (Schauerte 1985, 
69-70; Van Boekel 1987, 895: statuette foutief vermeld als afkomstig van het atelier van de Rudolfplatz;
Lange 1994, 154). Er zijn geen andere exemplaren bekend. Een gelijksoortige naamstempel, bestaande 
uit twee initialen in reliëf, wordt gebruikt door de coroplast TM (zie coroplast TM).
Het beeldje werd gevonden in Keulen, maar niet in samenhang met een pottenbakkersatelier. Serie 444 
werd gedateerd in de periode tussen 140 en 260 n.C. Cat. nr. 4050 (444) staat aan het eind van de korte 
stamevolutie van stam 69, waarvan twee series met zekerheid toegeschreven kunnen worden aan een 
Keuls atelier (zie stam 69). De serie behoort daarom vermoedelijk ook tot het Keulse repertorium, wat 
een datering voor 200/210 n.C. waarschijnlijk maakt.
De stamevolutie van stam 69 maakt duidelijk dat de producten van Vindex ouder zijn dan die van het 
atelier VR.
Typologisch komen tronende voorstellingen van vrouwen met Ubische hoed als serie 444 pas op rond het
midden van de tweede eeuw (Lange 1994, 154). Het ontstaan van de Ubische matrona wordt door Rüger
gedateerd na 161 n.C. (Rüger 1987, 22-24 nt. 30).

Cataloognummers en series: 4050 (444).
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5.3 CONSULAIRE DATERINGEN

Naast de consulaire dateringen van series 280 en 368, die door de inscriptie met zekerheid aan Servandus
kunnen worden toegeschreven, zijn er nog andere consulaire dateringen bekend uit de jaren 164 en 165 
n.C., waarbij de naam van de coroplast ontbreekt.
Een eerste exemplaar uit Keulen, mogelijk van een Dianabeeldje, draagt opnieuw de consulaire datering
van Macrinus en Celsus (Lange 1994, serie 119 nr. 1). Het vermeldt de datum 25 februari 164 n.C. 
Volgens Rüger werd het ten laatste in de herfst van 163 vervaardigd, omdat februari te koud was voor de
productie van keramiek (Rüger 1980, 34).
De statuette van Cybele cat. nr. 4096 uit Riedstadt-Goddelau vermeldt het consulaat van Orfitus en 
Pudens in 165 n.C. en de datum van 13 september.
Een buste uit Vechten (Nl) draagt dezelfde consulaire datering. Tot nu toe werd de naam van de 
pottenbakker niet volledig ontcijferd. In 1987 stelde Van Boekel voor: ...RVS S(ERVUS) FLA[VI] of 
FLA[VINI] (Van Boekel 1987, 668-669). Volgens Lange is een identificatie met Lucius het meest 
waarschijnlijk, vermits de namen van zijn tijdgenoten Servandus en Acceptus te lang zijn voor de 
beschikbare ruimte op het opschrift (Lange 1994, 286). In 1996 stelde Van Boekel een nieuwe lezing 
voor: [A]LF/IVS S(ervus?) FLA[VI] of FLA[VINI]/ [O]RFITO ET PV/DENT[E] COS (Van Boekel 
1996, 9 , 29 nt.3). Dit zou betekenen dat Alfius een volwaardige tijdgenoot was van Servandus en Lucius.
Het zou tevens de relatie aanduiden tussen Alfius als slaaf en Flavus of Flavinus als eigenaar. Door de 
fragmentaire staat van het eerste deel van de inscriptie blijft deze interpretatie echter omstreden. 
Bovendien heeft de handvaste tekst met zijn regelmatige letters kalligrafisch niets gemeen met de vijf tot
nu toe bekende opschriften van Alfius, die in een vluchtig en onregelmatig schrift gesteld zijn.
De data van de consulaire datering zijn niet toevallig: 25 februari is de dag van de adoptie van Antoninus
Pius, Marcus Aurelius en Lucius Verus en 13 september is de stichtingsdag van de tempel van Jupiter 
Capitolinus (Fremersdorf 1937, 45; Rüger 1987, 23 nt.33).
De plotse wijdingsdrang in de jaren 60 uit zich niet alleen in de terracotta’s. Een opvallend aantal stenen
wijaltaren aan de Rijnlandse matronen stamt ook uit dezelfde periode (Rüger 1987, 10, 22). De oprichting
van het heiligdom voor de Aufaniae in Bonn en de plotse wijdingskoorts in de daaropvolgende jaren 
hebben volgens Rüger te maken met de oorlog van Marcus Aurelius tegen de Parthen. Het legioen Prima
Minervia, dat Bonn sinds de oorlog van Trajanus tegen de Daciërs in 101-102 n.C. niet meer verlaten 
had, werd hierbij volledig ingeschakeld. De voorbereidingen van de oorlog in 161, de overwinning en de
keizerlijke titel Armeniacus in 164 en tenslotte de behouden terugkeer van het legioen naar Bonn, zijn 
verantwoordelijk voor de golf van wijdingen en het inlossen van vota (Rüger 1987, 24).

consulaire datering

Cataloognummers en series: 3741 (280), 3941 (368), 4096 (470).
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5. 4 ICONEN

Zowel in Centraal-Gallië als in Oost-Gallië verschijnt het blad als icoon op enkele statuetten en maldelen.
De betekenis kan verschillen naargelang het individuele geval.
Maldeel cat. nr. 3877(348) werd op de rugzijde gesigneerd met een blad van 6 cm. Mogelijk gaat het hier
om een handelsmerk.
Doorntrekker cat. nr. 4251 (547) draagt op de voorzijde van de sokkel in gravure de letters S F(ECIT). 
Tussen de beide letters staat als scheidingsteken een klimopblad (hederae distinquentes) (zie Van Boekel
1987, 492).
Boven het linkervoorbeen van het paard cat. nr. 4274 (566) staat in gravure op een palmtak: ROX. Boven
het linkerachterbeen staat in gravure onder een klimopblad: TAN/S. Mogelijk staat dit ruiterbeeldje in het
kader van de wagenrennen en zijn zowel het klimopblad als de palmtak te interpreteren als zegetekens 
(Van Boekel 1987, 699).

icoon: blad

Cataloognummers en series: 3877 (348), 4251 (547), 4274 (566).

Datering: 180-200 n.C.

Boven het linkervoorbeen van het paard cat. nr. 4274 (566) staat in gravure op een palmtak: ROX. Boven
het linkerachterbeen, in gravure onder een klimopblad: TAN/S. Mogelijk staat dit ruiterbeeldje in het 
kader van de wagenrennen en zijn zowel het klimopblad als de palmtak te interpreteren als zegetekens 
(Van Boekel 1987, 699). Mogelijk werd het beeldje geproduceerd in het atelier van Roxtanus. Uit de 
ontwikkeling van stam 89 kan het atelier gedateerd worden op het einde van de tweede eeuw.

icoon: palmtak

Cataloognummers en series: 4274 (566).

Atelier: Treveri. Datering: 150-270 n.C.

Verschillende beeldjes uit het Moezelgebied werden voorzien van een wiel met variërend aantal spaken.
Volgens sommige auteurs gaat het om het symbool van een atelier (Rüger 1980, 72 Nr. 149; Schauerte 
1985, 91). Drie van deze series behoren tot stam 67: serie 251 (tien spaken), serie 405 (tien spaken) en 
serie 406 (vier spaken). Het atelier van het spakenwiel is daarom een verdedigbare hypothese. Anderzijds
is ook een wielvormig symbool terug te vinden op de voorzijde van de basis van serie 254, die werd 
toegeschreven aan het atelier LAS. Mogelijk is het icoon hier te interpreteren als een astraal symbool.
De ontwikkeling van stam 67 grijpt plaats in de periode tussen 200 en 275 n.C. Het atelier van LAS is 
gedateerd in de tweede helft van de tweede eeuw of het begin van de derde eeuw.

icoon: spakenwiel

Cataloognummers en series: 3678 (251), 5098 (251), 168 (254), 3782 (254), 3989 (405), 3990 (406), 
3576 (409).
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6. PASTAONDERZOEK

Naast de macroscopische analyse van de pasta, werd ook onderzoek verricht naar de chemische en

petrografische samenstelling van de pasta. Een twintigtal stalen werden naar aanleiding van ons

onderzoek chemisch geanalyseerd. Andere onderzoeksresultaten van chemisch onderzoek werden geput

uit de literatuur. Zij worden in het cataloogbestand weergegeven met vermelding van het

onderzoekslaboratorium en de gebruikte onderzoeksmethode. Verder werden bij ons onderzoek ca. 550

voorwerpen petrografisch onderzocht.

Verschillende gespecialiseerde natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden werden in het verleden

geëvalueerd voor de studie van de terracotta's. Zo kunnen de analyseresultaten van thermoluminescentie

uitsluitsel geven over de echtheid van voorwerpen.
1
 Radiografie laat toe de fabricatietechniek te

herkennen.
2
 De methode wordt o. a. gebruikt voor het bestuderen van de binnenzijde van beeldjes en

modellen, de opbouw van de wand, het verloop van de naden en de concentratie van opake mineralen.
3

Verder werd reeds gezocht naar een verband tussen de verschillende productiecentra van terracotta's en de

baktemperatuur. De methode die gebruikt wordt om de baktemperatuur te bepalen is microdilatometrie.
4

Deze gaat uit van het principe dat de uitzettingsscurve van een aardewerkstaal bij verhitting lineair

verloopt zolang de oorspronkelijke baktemperatuur niet wordt overschreden. Bij de evaluatie van de

resultaten werden echter geen markante verschillen waargenomen tussen de onderzochte ateliers.

Voor het bepalen van de herkomst is op dit ogenblik de analyse van de chemische samenstelling van de

pasta een veel gebruikte methode. Daarnaast biedt ook petrografisch onderzoek bijzondere

mogelijkheden.

6.1 CHEMISCHE ANALYSE

6.1.1 Stand van het onderzoek

Om de chemische samenstelling van een pasta te bepalen zijn voor de terracotta's verschillende

onderzoeksmethodes gangbaar. De eerste methode die op grote schaal werd toegepast is de

röntgenfluorescentiespectrometrie of XRF (F: spectrométrie de fluorescence X; D: Röntgenfluoreszenz).

Tussen 1976 en 1983 werden in Frankrijk met deze methode meer dan 1500 analyses verricht in het

LRMF
5
. Tussen 1983 en 1989 werden in Frankrijk nog eens 860 analyses uitgevoerd waarvan 420

volgens de meting van de fluorescentie opgewekt door geladen deeltjes, PIXE en PIGE (F: fluorescence

induite par paricticules chargées) en 440 volgens de methode van de neutronenactivatie of NAA (F:

analyse par activation neutronique).

De meest gangbare methode is de röntgenfluorescentiespectrometrie. XRF berust op een bombardement

van een atoom door fotonen met hoge energielading, waardoor elektronen worden afgestoten.
6
 Hierdoor

wordt het atoom gereorganiseerd op het niveau van de elektronen. Deze reorganisatie gaat gepaard met

een X-straal emissie karakteristiek voor het atoom. De meting is zowel kwantitatief als kwalitatief. De

methode is goed voor alle elementen met een atoomnummer hoger dan 12 en is optimaal rond

atoomnummer 30 (zink). Ze heeft een goede reproduceerbaarheid. Het nadeel is dat de analyse ongevoelig

is voor sporenelementen en dat een strikte callibratie nodig is met een standaard met een soortgelijke

samenstelling als het te analyseren object. Het staal wordt op 1300° C tot een glasschijfje gegoten. De

oplossingsgraad en de toevoeging van een verzwaarder (lanthaanoxyde), verminderen de gevoeligheid.

Een kwantitatieve analyse van de bestanddelen van kaolien is mogelijk (Si, Al, Ca, Fe, Ti, K, P en Mn,

behalve Na en Mg). Drie sporenelementen kunnen vooraf op het staal in poedervorm worden toegepast

(Sr, Rb, Zr).

                                                  
1 Champion 1981, 94; Lahanier en Revel 1993, 255.
2 Lahanier en Revel 1993, 255.
3 zie Toulon-sur-Allier.
4 Champion 1981, 94: thermische analyse; Lahanier en Revel 1993, 255-257.
5Laboratoire de recherche des musées de France, Paris (Le Louvre).
6 Lahanier en Revel 1993, 258.

1081



Na het verschijnen van de museumcataloog van Rouvier-Jeanlin in 1972 kwam ook het onderzoek naar de

chemische samenstelling van de pasta op gang. Aanvankelijk was de staalname beperkt tot 120 beeldjes

van uiteenlopende vindplaatsen uit het museum Saint-Germain-en-Laye MAN.
7
 De gegevens werden

geïnterpreteerd volgens twee methoden waarvan de resultaten elkaar bevestigden. De eerste methode

maakt gebruik van binaire frequentiediagrammen, waarbij telkens de concentraties van twee chemische

elementen worden uitgezet in een diagram. De tweede methode is de factoriele analyse (F: analyse

factorielle des correspondances par ordinateur). Dit is een mathematisch instrument waarmee

multidimensionele gegevens statistisch kunnen verwerkt worden.
8
 De diagrammen worden daarbij

onttrokken aan een geometrisch model waarin tegelijkertijd de onderzochte stalen en de onderzochte

chemische elementen worden voorgesteld. Als resultaat kon men de samenstelling van de pasta van de

ateliers van Toulon-sur-Allier, Saint-Pourçain-sur-Besbre en Vichy van elkaar onderscheiden. Daarnaast

werd een lokale productie vermoed in de omgeving van Mont-Berny, in Compiègne. Omwille van dit

succes werden de analyses in de jaren 78-80 uitgebreid tot heel Frankrijk.

Voor deze analyses werden stalen van 50 tot 100 mg genomen.
9
 Het staal werd gesmolten en opgelost in

een glasparel om de effecten van de kristallijne eigenschappen en de heterogeniteit van de pasta te

reduceren. Men werkte op stralen van de acht volgende hoofdelementen: Si, Al, K, Ca, Fe, P, Mn, Ti. Om

de representativiteit van de analyse in te schatten en fouten te detecteren op het gebied van de

voorbereiding van het staal of de heterogeniteit van het onderzochte object, werden van sommige

voorwerpen meerdere parels gemaakt. Daaruit bleek dat de grootste fouten gemaakt werden voor P2O5,

MnO (zwakke aanwezigheid) en CaO (heterogeniteit van het staal), die alle drie in mindere hoeveelheid

voorkwamen.

De tweede onderzoeksmethode meet de fluorescentie opgewekt door geladen deeltjes.
10

 Zij werkt volgens

hetzelfde principe als de röntgenfluorescentiespectrometrie, maar in plaats van fotonen, gebruikt men

geladen deeltjes, meestal protonen (PIXE). De test is ook mogelijk met gammastralen (PIGE). Het nadeel

zowel voor PIXE als voor PIGE is de kostprijs. Om straling op te wekken zijn immers versnellers nodig.

Vanaf 1983 werd in Frankrijk op grote schaal NAA toegepast op terracotta.
11

 Anders dan bij XRF beoogt

NAA een excitatie van het atoom op het niveau van de kern en niet van de elektronen. De kunstmatige

isotopen, gecreëerd door de stimulus worden gemeten. Hieruit blijkt een grote gevoeligheid voor

sporenelementen. Op een staal van 100 mg kunnen 30 tot 40 elementen kwantitatief worden gemeten in

een brede concentratiewaaier van 10
-13

 tot 10
-5

 gram. Voor de hoofdelementen moeten de gegevens

worden aangevuld door röntgenfluorescentiespectrometrie. De analyse maakt gebruik van een krachtige

straling waarvoor een nucleaire reactor nodig is. Een lange wachttijd van verschillende weken is nodig

vooraleer de stralingsdosis met radio-isotopen van lange duur bereikt zijn. Er moet rekening gehouden

worden met een aantal fouten die kunnen optreden door de staalname, de pollutie van de bodem en de

representativiteit van het kleine staal voor het ganse beeldje
12

.

Elke methode heeft dus haar eigen bereik van te analyseren elementen.
13

 Lahanier en Revel toonden

uitvoerig aan dat XRF en NAA complementair zijn: XRF voor het analyseren van de hoofdelementen,

NAA voor de sporenelementen. Beide technieken werden ook op hun betrouwbaarheid getest door het

uitvoeren van dubbele analyses. Hierbij worden telkens twee stalen van één beeldje geanalyseerd door

                                                  
7 Lahanier en Rouvier-Jeanlin 1977
8 Lahanier en Rouvier-Jeanlin 1977, 125-129.
9 Lahanier en Rouvier-Jeanlin 1977, 117-119: beschrijving van de methode.
10 Lahanier en Revel 1993, 258-259.
11 Lahanier en Revel 1993,259.
12 Lahanier en Revel 1993, 259-264 Taf. XX-XXV: dubbele analyses maken duidelijk welke fouten kunnen worden gemaakt. Meest

variabel zijn de sporenelementen Sr, Rb, Zr en de hoofdelementen Ca en Mg. Vijftien exemplaren werden onderzocht met XRF.

Daarnaast werden elf exemplaren onderzocht met NAA. Twee beeldjes hebben 13 elementen waarvan de waarde meer dan 30 % of

meer verschilt, waarschijnlijk door verkeerde restauratie. Negen elementen wijken eenmaal meer dan 30 % af (Ca, As, Sr, Cr, Br,

Dy, Yb, Lu, Hf) en 5 elementen wijken tweemaal meer dan 30 % af (To, Co, Cs, Sm, Au). Nochtans zijn de metingen betrouwbaar,

wanneer de heterogeniteit binnen eenzelfde beeldje wordt beschouwd. Grote korrels en oplosbare zouten (Na) kunnen worden

verwijderd bij het voorbereiden van de klei. Sommige elementen als As en Br zijn vluchtig bij het bakken. De pollutie van de

bodem kan een invloed hebben op P, Ca, Sr, Ba, F. Het staal moet representatief zijn voor het ganse beeldje. Daarom moet het

voldoende groot zijn. 100 mg is voor sommige elementen nog onvoldoende. De boor mag geen vervuiling veroorzaken. Daarom

moet een diamantboor gebruikt worden. De flux van de reactor is heterogeen. Daardoor kan door de analysemethode een fout van 4

à 5 % optreden voor alle elementen. Nucleaire interferentie kan optreden door nucleaire reacties van 2 naburige elementen. Deze

kunnen echter gemeten en berekend worden. Daarnaast is er het probleem van de ijking.
13 Lahanier en Revel 1993, 259, tabel XVII vergelijkingstabel voor de drie methodes
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middel van dezelfde techniek. Wat deze test evenwel niet aantoont is de betrouwbaarheid voor het

bereiken van het uiteindelijk doel, namelijk de herkomstbepaling. In dit verband vestigt M. Picon de

aandacht op het ontbreken van vergelijkende studies die de geschiktheid aantonen van NAA voor het

bepalen van de herkomst van keramiek en onderstreept hij het belang van de hoofdelementen.
14

 Het is dan

ook verwonderlijk dat bij de uiteindelijke statistische verwerking alleen de analyseresultaten van de NAA

werden weerhouden
15

. Alle aandacht gaat naar de statistische verwerking en het zorgvuldig kalibreren

van de resultaten van de vier labo’s die de analyses uitvoerden. Het eindresultaat geeft grafisch de

bevestiging van het bestaan van een aantal ateliers, maar het verband met het archeologisch materiaal is

onduidelijk. Dit illustreert het gebrek aan uitvoerige publicatie van de ateliervondsten die de

archeologische vraagstelling concreet zouden kunnen maken. Minder analyses zouden dan meer

antwoorden kunnen geven. In Frankrijk werd op een totale hoeveelheid van naar schatting 10.000

statuetten de chemische samenstelling van bijna 2000 beeldjes geanalyseerd door middel van diverse

technieken. Dit wekt verwondering omdat de inventarisatie en de archeologische verwerking zowel van

de ateliervondsten als de vondsten op de consumptiesites nog in het beginstadium zijn.

Een dergelijk onevenwicht veroorzaakt mee de kritische houding van wetenschappers als M. Picon

tegenover het archeologisch onderzoek in het algemeen: "Il est clair qu' avec de tels procédés on pourrait

soutenir que n' importe quoi vient de n' importe où. De telles pratiques ne trompent personnes, du moins

dans les laboratoires, mais elles continueront à trouver un terrain favorable pour prospérer, tant que les

archéologues s'estimeront seuls capables de gérer l'archéométrie (alors qu' ils n' ont guère été capables

jusqu' ici de gérer leur propre discipline".
16

 Het is daarom belangrijk voor het wederzijds vertrouwen van

de verschillende disciplines, dat elke vraagstelling voor chemisch onderzoek gebeurt vanuit een

gestructureerd archeologisch onderzoek. Aan de andere kant moeten ook de chemici kiezen voor een

uniforme en gefundeerde onderzoeksmethode, die het mogelijk maakt verschillende onafhankelijke

onderzoeksprojecten met elkaar te vergelijken. Aan deze criteria beantwoordt het onderzoeksproject van

de ‘Tonkeramik atlas’ dat internationale erkenning geniet.
17

 Het doel is het samenstellen van een bestand

met referentiegroepen dat ten dienste staat van het keramiekonderzoek.

Door de Arbeitsgruppe Archäometrie van de Freien Universität Berlin werd met internationale

samenwerking een onderzoeksproject gestart rond de Romeinse keramiek, voornamelijk uit de provincies

ten noorden van de Alpen. Representatieve keramiekstalen uit het Rhein-Maingebied werden

geanalyseerd, met als doel op lokaal vlak de vaak typische chemische samenstelling vast te leggen in

referentiegroepen . Dit zijn groepen van keramiek die voor een bepaalde plaats een representatief en

chemisch homogeen geheel vormen. Deze referentiegroepen moeten zo de basis vormen voor alle

herkomstbepalingen op basis van de materiaalsamenstelling.

Voor de analyses werd gekozen voor XRF. De ijking met andere laboratoria gebeurt door middel van 40

internationale referentiestalen. Minstens 100 mg poeder is nodig, maar een scherf of brokstuk van enkele

grammen is beter.
18

 De analyse omvat 25 elementen per 2 uitgezet in tweedimensionale assendiagrammen.

Het statistisch verwerken van alle elementconcentraties tegelijkertijd is nauwelijks realiseerbaar, het

dendrogram kan dan valse groeperingen geven.
19

 Voor de witbakkende statuetten werden reeds

hypothesen geformuleerd rond een groep witbakkende statuetten met hoog TiO2 gehalte die in de

omgeving van Nied wordt gesitueerd en rond de ateliers van Köln en Trier, maar de gegevens zijn nog

onvolledig.
20

6.1.2 Resultaten

Voor ons onderzoek naar de chemische samenstelling werd een beperkt aantal beeldjes uitgekozen. De

financiering van dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de gedeelde inbreng van het departement

archeologie van de Katholieke Universiteit Leuven (M. Lodewijckx) en het Centre de Recherches

d'Archéologie Nationale van de Université Catholique de Louvain (R. Brulet). Eén van de doelstellingen

was de controle van de hypothese, geformuleerd in 1991, rond het Tongerse depot van de Hasseltsestraat

                                                  
14 M.Picon, L'Analyse par activation neutronique, est-elle la meilleure méthode que l'on puisse employer pour déterminer l'origine

des céramiques ? in Revue d'Archéométrie, 15, 1991.
15 Lahanier en Dennery 1993
16 Picon 1991, 100-101.
17 Schneider 1988, 303; Schneider 1991, 135.
18 methode: Schneider 1988, 304; Schneider 1991, 136-137.
19 Schneider 1991, 140.
20 Schneider 1991, 145.

1083



en de problematiek van de keramiekgroep met het hoog titaangehalte die daarmee samenhangt.
21

 Voor de

onderzoeksmethode werd gekozen voor XRF door een laboratorium dat het internationale project van de

Tonkeramik atlas ondersteunt. De analyses werden uitgevoerd door dr. J. Naud in het Laboratoire de

géologie et minéralogie van de Université Catholique de Louvain (Département de géologie et de

geografie). Ter controle werden twee stalen van cat. nr. 853 genomen. Om de vergelijking met de

analyseresultaten van dr. Schneider te beoordelen werd ook cat. nr. 4198 uit de groep met het hoog TiO2

gehalte opnieuw geanalyseerd. In totaal werden 13 stalen genomen van beeldjes uit het Oost-Gallische

exportgebied. Daarnaast werden 5 stalen gekozen uit het Centraal-Gallisch exportgebied. Bij die keuze

werd rekening gehouden met de pastagroepen die petrografisch afgebakend konden worden.

                                                  
21 Schneider 1988; Schneider 1990; De Beenhouwer 1991 (statuettes); De Beenhouwer 1991 (Terrakotten).
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Cat. serie staalnummer SiO2 Al2O3 K2O TiO2 Fe2O3 MgO Na2O CaO P2O5

142 116 UCL-LGM 142 64,58 24,82 2,95 2,12 1,35 0,62 0,39 0,51 0,2

164 228 UCL-LGM 164 73,33 17,6 2,11 1,18 1,64 0,69 0,29 0,61 0,09

190 201 UCL-LGM 190 73,23 16,51 2,26 1,1 1,5 0,54 0,3 1,05 1,33

202 291 UCL-LGM 202 69,58 19,12 2,02 1,21 1,16 0,42 0,31 0,78 1

306 441 UCL-LGM 306 72,23 19,38 2,17 1,24 1,55 0,66 0,31 0,34 0,11

312 500 UCL-LGM 312 69,61 19,12 1,25 1,34 2,05 0,65 0,29 0,26 0,2

343 688 UCL-LGM 343 70,09 21,82 1,94 1,28 1,62 0,53 0,31 0,41 0,14

345 695 UCL-LGM 345 75,56 16,67 1,61 0,8 1,26 0,28 0,27 0,26 0,42

350 673 UCL-LGM 350 68,32 17,01 2,31 1,05 1,68 0,53 0,34 1,09 1,47

714 719 UCL-LGM 714 55,8 33,75 2,27 0,74 1,89 0,35 0,39 0,39 0,42

760 121 UCL-LGM 760 71,98 20,9 1,74 1,29 1,28 0,43 0,33 0,29 0,08

778 UCL-LGM 778 70,65 21,06 1,84 1,09 1,65 0,55 0,33 0,41 0,12

786 566 UCL-LGM 786 74,58 16,84 1,99 1,21 1,74 0,72 0,35 0,35 0,06

853 784 UCL-LGM 2135 50,27 29,14 2,39 0,75 1,65 0,25 0,39 1,47 4,3

853 784 UCL-LGM 853 47,15 27,97 2,66 0,72 1,6 0,27 0,47 1,74 5,41

1044 UCL-LGM 1044 44,37 26,12 2,17 0,76 2,5 0,32 0,29 2,06 4,95

1150 UCL-LGM 1150 55,64 21,43 0,46 1,15 1,47 0,15 0,29 1,91 3,58

1152 UCL-LGM 1152 47,38 27,41 2,16 0,79 2,77 0,32 0,33 1,86 5,34

4198 528 UCL-LGM 2034 64,55 20,51 2,3 1,99 1,21 0,5 0,4 1,2 0,46

Cat. Ba Ce Cr Cu Mn Ni Nb Pb Sr V Y Zn LOI Som gr.

142 745 75 60 17 30 234 195 52 147 105 2,3 99,97 1,1

164 404 82 58 16 32 241 147 56 145 105 1,7 99,72 0,9

190 433 65 56 20 30 226 127 62 141 105 5,4 99,77 1,1

202 432 110 60 18 35 216 214 164 64 117 87 3,9 99,71 0,9

306 433 108 62 19 32 212 129 68 115 82 1,6 99,73 1

312 105 64 17 145 31 233 171 85 75 129 138 4,9 99,72 1,2

343 445 85 63 18 30 229 140 63 128 90 1,7 99,97 1,3

345 523 118 55 17 30 151 62 128 2,5 99,75 0,9

350 502 95 54 22 153 31 209 128 139 60 126 281 5,5 99,46 1

714 115 50 18 32 230 348 103 70 161 176 3,3 99,43 0,9

760 376 82 60 17 33 216 126 56 122 70 1,4 99,74 1,1

778 381 85 61 17 35 210 130 73 127 76 1,7 99,56 1

786 82 60 19 32 380 159 76 205 119 1,5 99,32 0,4

853 1057 58 50 16 131 30 231 176 196 58 166 113 9 99,73 2,2

853 1245 89 50 17 30 228 198 215 72 153 124 11 99,32 1,2

1044 987 85 52 17 189 33 213 176 238 58 145 125 14 97,29 3,1

1150 702 64 78 17 33 204 220 55 99 72 14 99,88 2,9

1152 1209 84 53 18 177 32 208 270 233 75 146 129 11 99,86 2,3

4198 966 95 50 17 32 319 56 5,9 99,32 0,2
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De analyse omvat 9 hoofdelementen uitgedrukt in procent en 12 sporenelementen uitgedrukt in ppm. De

elementen werden per twee uitgezet in twee-dimensionale assendiagrammen. De stalen afkomstig van

Oost-Gallische beeldjes werden vergeleken met de analyseresultaten van de Arbeitsgruppe Archäometrie

van de freien Universität Berlin, die gedeeltelijk gepubliceerd werden en gedeeltelijk ter beschikking

werden gesteld door Dr. Schneider. De stalen van Centraal-Gallische beeldjes werden vergeleken met

gepubliceerde analyseresultaten van het LRMF enerzijds en van de Arbeitsgruppe Archäometrie van de

freien Universität Berlin anderzijds. Op die manier was het mogelijk onze gegevens te toetsen aan de reeds

bestaande chemische groepen.

De groepering van de Oost-Gallische stalen komt goed tot uiting in het TiO2/K2O diagram. Titanium en

Kalium bieden het voordeel dat zij karakteristiek zijn voor de grondstof. Zij worden bij het samenstellen

van de pasta niet beïnvloed door het mengen met zand of mergel.
22

 De groep met het hoog TiO2 gehalte

scheidt zich duidelijk af van de overige stalen. De dubbelanalyse van cat. nr. 4198 heeft een lager TiO2 en

kalium gehalte, maar toch voldoende hoog om zich te onderscheiden van de Keulse producten. Uit het

onderzoek van Keulse witte gebruikskeramiek en terracottamaskers is immers gebleken dat het TiO2

gehalte voor deze producten maximaal 1,7 % bedraagt.
23

 Verder sluiten cat. nr. 142 uit Neerharen en cat.

nr. 4775 uit het atelier Trier-süd aan bij deze groep. Ook het Mercuriusbeeldje cat. nr. 4198 (528) heeft

banden met Trier-süd. Het is malverwant met Mercurius cat. 4185 (527) uit het atelier Trier-Süd (stam

85). Het is dan ook sterk de vraag of deze pasta, waarvan de herkomst door G. Schneider in de omgeving

van Frankfurt werd gesitueerd, niet in Trier werd gebruikt.

Aan het andere uiteinde van het diagram bevinden zich de stalen uit het gebied van de Treveri met een

laag TiO2 gehalte. Daaronder bevinden zich een ateliervondst uit Trier-Süd (cat. nr. 4932, twee

gesigneerde beeldjes van Melausus en Fidelis (cat. nrs. 3945 en 3941) en een beeldje in een dof oranje

pasta (cat. nr. 4340). Opvallend is het voorkomen in de groep van cat. nr. 345 uit het Tongerse depot van

de Hasseltsestraat, waarvan de petrografische kenmerken duidelijk verschillen van de rest van de beeldjes

uit dezelfde context. Dit bevestigt de eerder geformuleerde hypothese dat de herkomst van dit exemplaar

verschilt van die van de andere exemplaren uit het depot.
24

 Deze laatste sluiten zoals verwacht aan bij de

door Schneider gedefinieerde groep uit Keulen. Het TiO2 gehalte ligt net iets lager dan de door Schneider

geanalyseerde exemplaren. Mogelijk is dit ten dele te verklaren door de meting, vermits ook het gehalte

van de dubbele analyse (cat. nr. 4198) lager ligt. Er is geen overlapping met de Treveerse producten.

Afgezonderd van alle andere stalen ligt de mal cat. nr. 4527, die gevonden werd in Heddernheim en die

door Schneider herkend werd als een plaatselijk product. De mal vindt aansluiting bij de lokale

aardewerkgroep Heddernheim B, met een laag TiO2 gehalte en een hoger MgO gehalte.
25

 Een gelijkaardig

beeld is zichtbaar in het TiO2/Al diagram. Een Keulse ateliervondst, cat. nr. 4934, isoleert zich hier van de

andere Keulse producten door een hoger Al gehalte. De groep Heddernheim B valt hier samen met de

Treveerse producten. Goed afgebakende groepen worden gevormd in het TiO2/Fe diagram, meer bepaald

voor de stalen met het hoger titaangehalte en de Keulse groep. De Treveerse producten geven een

disparater beeld door een wisselend Fe2O3 gehalte. Bij cat. nr.

4340 is het Fe gehalte hoger dan bij alle andere stalen, wat de dof oranje kleur verklaart. De rode kleuring

blijft echter beperkt door een hoog CaO gehalte.
26

 Ca dat bij het bakken met Fe reageert verhindert de rode

verkleuring. Het hoge CaO gehalte werd petrografisch bevestigd door de aanwezigheid van vermoedelijk

fossiele schelpfragmenten (staal 48/8). Dit is duidelijk in het SiO2/CaO diagram, waar cat. nrs. 4024 en

vooral 4340 zich afscheiden van de andere Treveerse producten. Voor het overige vertoont dit diagram

een overlapping van de groepen uit Keulen met de groep met het hoog TiO2 gehalte en een gedeeltelijke

overlapping met de Treveerse producten. Hetzelfde beeld blijkt uit het Si Al diagram. Het Zr/CaO diagram

vertoont een overlapping van de groepen. Hier zonderen zich cat. nrs 4933 en 4934 af van de Keulse groep

door een lager Zr gehalte. Samenvattend kan gesteld worden dat de diagrammen met TiO2 de groeperingen

van Schneider bevestigen voor Keulen, het gebied van de Treveri, Heddernheim en de groep met het hoog

TiO2 gehalte. De diagrammen met SiO2 geven geen duidelijke afbakeningen. De Treveerse producten

vertonen een wisselend Fe2O3 gehalte. Ook het CaO gehalte kan verschillen, mogelijk door toevoeging

van schelphoudende magering.

                                                  
22 Schneider 1990, 141.
23 Schneider 1988, 309.
24 De Beenhouwer 1991 (statuettes), 68; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 400.
25 Schneider 1988, 307-309.
26 Schneider 1990, 145.
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Doorheen de assendiagrammen van de Centraal-Gallische stalen vormt de productie van Pistillus uit

Autun de best afgebakende concentraties. De groep wordt gekenmerkt door een hoog percentage SiO2,

tussen 60 en 65 %, een laag percentage CaO, kleiner dan 0,5 % en een TiO2 gehalte tussen 1,4 en 1,6 %.

Tot deze groep behoren één gesigneerd beeldje (cat. nr. 3869),een cucullatus en een nutrix, die via de serie

aan Pistillus kunnen worden toegeschreven (cat. nrs. 4293 en 3906) en tenslotte een fragment van een

nutrix waarvan het verband met Pistillus tot nog toe niet werd aangetoond (cat. nr. 3865). De stalen die in

de literatuur aan Toulon-sur-Allier en Saint-Pourçain-sur-Besbre werden toegeschreven onderscheiden

zich in het SiO2/TiO2 en het TiO2/K2Odiagram, maar overlappen voor het TiO2/Al2O3 het Zr/CaO, het

SiO2/CaO en het TiO2/Fe2O3 diagram. De zittende hond uit Tongeren, cat. nr. 714, sluit aan bij de groep

die aan Saint-Pourçain-sur-Besbre wordt toegeschreven. De stalen uit Asse cat. nrs. 1152 en 1044, en de

twee analyses van cat. nr. 853 sluiten in het TiO2/K2Odiagram aan bij de groep van Saint-Pourçain-sur-

Besbre, maar zonderen zich duidelijk af in het Zr/CaO, SiO2/CaO, SiO2/ Al2O3 en het TiO2/Al2O3 diagram

door een hoger CaO gehalte en een geringer aandeel SiO2 en Al2O3. Hoewel de stalen petrografisch twee

pastagroepen vertegenwoordigen (pasta’s 5 en 3) duidt hun associatie in de diagrammen mogelijk op

eenzelfde herkomst. Ook de doorntrekker, cat. nr. 4246, uit Frankfurt-Heddernheim behoort tot pastagroep 
5. Chemisch ligt de samenstelling dicht bij de vier stalen uit Asse, wat vooral blijkt uit de Zr/CaO en

SiO2/CaO diagrammen. Een andere petrografische pastagroep nr. 13 die vertegenwoordigd wordt door cat.

nr. 1150 heeft een duidelijk geïsoleerd voorkomen in alle diagrammen. Een herkomst uit de ateliers van

Autun, Saint-Pourçain-sur-Besbre en Toulon-sur-Allier kan bijgevolg uitgesloten worden. Het staal

onderscheidt zich door een hoger CaO gehalte en een lager K2O en Al2O3 gehalte dan alle andere stalen.

Samenvattend kan gesteld worden dat vooral de producten van Pistillus en de pastagroep 13 uit Asse zeer

goed afgebakend zijn in de diagrammen. Voor Saint-Pourçain-sur-Besbre en Toulon-sur-Allieris alleen het

TiO2/K2O diagram onderscheidend. Pastagroepen 5 en 3 uit Asse hebben een vergelijkbare chemische

samenstelling, die verschillend lijkt van de gepubliceerde stalen die toegewezen werden aan Saint-

Pourçain-sur-Besbre en Toulon-sur-Allier.
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6.2 PETROGRAFIE

6.2.1 Methode

Petrografische gegevens werden tot nu toe niet als een haalbare kaart beschouwd in de

herkomstproblematiek van de terracotta's.
27

 De voornaamste reden hiervoor is dat de geselecteerde

pijpaarde voor alle fabrikanten aan dezelfde kwaliteitsnormen moest voldoen, namelijk een witbakkende

pasta met een zeer fijne textuur, die toelaat een nauwkeurige afdruk te bekomen van de fijne details in de

mal. Een witbakkende pasta biedt ook de beste ondergrond voor een eventuele veelkleurige beschildering.

Daarom werden hoofdzakelijk kaolinietrijke en ijzerarme pasta's gekozen. Een belangrijke uitzondering

op deze regel vormen een aantal van de Trierse producten die vervaardigd werden uit een roodbakkende

pasta, waarvan het buitenoppervlak bedekt werd door een fijne witbakkende engobe. De pasta moest ook

zo weinig mogelijk grove bestanddelen bevatten. De terracotta's zijn over het algemeen dunwandig,

waardoor geen grove verschraling gewenst is. Bovendien kan alleen een fijne pasta een nauwkeurige

afdruk van het reliëf uit de mallen exact reproduceren. De coroplast zal bijgevolg mageringselementen

niet of zo spaarzaam mogelijk toevoegen en op zoek gaan naar een kleisoort die van nature zo weinig

mogelijk onzuiverheden bevat. Eventueel werd de klei door het rijpingsproces en door het decanteren in

het atelier verder gezuiverd. De pasta die het resultaat is van deze handelingen heeft daarom, in

vergelijking tot de ruwere gebruikskeramiek, een weinig gevarieerd voorkomen.

Toch is het petrografisch onderzoek van de pasta van de Gallo-Romeinse terracotta's een

onderzoeksdomein met bijzondere mogelijkheden. De reden hiervoor ligt in de intrinsieke eigenschappen

van het serieproduct. Het gebruik van mallen laat toe identieke en verwante producten op te sporen en te

rangschikken volgens hun mechanische productieverbanden. Hierdoor wordt het aantal beeldjes waarvan

wij de pasta gaan vergelijken gereduceerd tot enkele individuen. Wanneer zij afkomstig zijn van

eenzelfde atelier en  behoren tot mechanisch verwante productiereeksen, vormen zij door gelijkaardige

petrografische kenmerken een homogene groep. Wanneer echter de productielijn werd overgenomen door

een ander atelier zal dit meestal petrografisch zichtbaar zijn door afwijkende stalen. Dit biedt het voordeel

                                                  
27 B. Liesen en G. Schneider in Liesen 1994, 128: voor het Neder-Rijngebied, veroorzaakt het relatief homogene rivieralluvium dat

de kleiafzettingen niet in alle gevallen van elkaar kunnen onderscheiden worden door petrografisch onderzoek.
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dat het onderzoek kleinschalig kan gevoerd worden, steeds met een gerichte vraagstelling en een direct

antwoord. Wel zijn hieraan twee voorwaarden verbonden: een voorafgaande analyse van de mechanische

verwantschappen en een systematische staalname.

Het patroon van goed gedefinieerde verschillen en verwantschappen van de mechanische afstamming

bepaalt de strategie van het petrografisch onderzoek. Dit gebeurt in het voorafgaand onderzoek van de

serie en van het stamverband. De beoordeling van het petrografisch staal gebeurt op die wijze steeds in

een welomschreven context. Deze wordt concreter naarmate er meer informatie over de series

beschikbaar is. Zo leggen de ateliervondsten en de naamstempels of graffiti van de coroplasten verbanden

naar individuele ateliers. Ook de algemene vondstspreiding van de exemplaren van een serie kan hierbij

helpen. Vooraleer tot een zinvolle interpretatie van de petrografische analyses kan worden overgegaan,

moeten alle gegevens in een datasysteem worden geordend, met als doel een nauwkeurige omschrijving

van de series en de herkomstproblematiek. Zo kan onderzocht worden of de series die door

ateliervondsten of door de signatuur van een coroplast met een welbepaald atelier kunnen worden

verboden, petrografisch een homogene groep vormen.

Bij de staalname werd getracht zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan de fragmenten. Meestal

vertonen de stukken reeds één of meerdere breukvlakken en volstaat het om op deze plaats een schilfer

van enkele mm los te maken. In de andere gevallen kan een kleine schilfer aan de binnenzijde worden

losgemaakt. Op die manier gaat geen enkel detail van het buitenoppervlak verloren. De schade is niet

groter dan bij een macroscopische observatie van de pasta waarbij een klein deel van het breukvlak wordt

schoongeschraapt. Bovendien bevat een slijpplaatje veel meer informatie en kan het steeds opnieuw

worden geraadpleegd. De pasta’s van beeldjes die op de meest uiteenlopende plaatsen bewaard worden

kunnen op die manier efficiënt met elkaar worden vergeleken. Na de staalname kan op een nauwkeurige

manier de kleur van de pasta worden bepaald door de schilfer te passen op een kleurenkaart. Ook de

natuurlijke breuk kan worden beoordeeld. Vervolgens worden de stalen gepolijst en gefixeerd in een

blokje kunsthars.
28

 Na een nieuwe polijsting van het oppervlak wordt het blokje gekleefd op een

draagglas, waarna het kan worden verzaagd. De volgende stap is de vervaardiging van het slijpplaatje,

waarbij de dikte van de stalen wordt gereduceerd tot 30 micron.

Bij de polijsting van de ingebedde stalen werden wij geconfronteerd met de geringe hardheid van veel

terracotta’s. Voor stalen met een lage hardheid bleek al snel dat de inclusies werden weggerukt waarbij de

matrix werd gekrast of soms ook volledig verdween.
29

 Het is daarom van belang de stalen vooraf onder

vacuüm te impregneren met een kunsthars dat de poriën in de diepte van het staal opvult en het geheel

verstevigt. In de beginfase van het onderzoek werd onderzocht of een contrastverhogende kleuring van dit

kunsthars zou kunnen gebruikt worden om de porositeit van de matrix te beoordelen. Een aantal stalen

werd geïmpregneerd met een kunsthars dat gekleurd werd met geel fluorescine en enkele werden

geïmpregneerd met een blauw kunsthars. Deze kleuring leverde echter weinig resultaten op. Algemeen

bevat de pasta van de terracotta’s weinig holtes in de fracties 2 tot 5. Vaak gaat het dan nog om holtes,

nagelaten door  kristallijnen korrels die bij het polijsten werden uitgerukt. De meeste natuurlijke holtes

zijn door hun langwerpige of onregelmatige vorm gemakkelijk te onderscheiden van het opvulmateriaal,

zodat hiervoor geen kunstmatige kleuring vereist is. Op het niveau van de matrix zou de porositeit

theoretisch kunnen uitgedrukt worden aan de hand van de verzadiging door het fluorescine of de graad

van verkleuring van de matrix. In de praktijk is de intensiteit van de verkleuring echter niet in een

objectieve waardenschaal uit te drukken. Om bovenstaande redenen werd daarom gekozen voor en

neutraal kunsthars.

Tot besluit kan gesteld worden dat het petrografisch onderzoek veel voordelen biedt. Op een kleine

oppervlakte van enkele mm kunnen de matrix en het opvulmateriaal worden beoordeeld en permanent

beschikbaar blijven voor vergelijking. De methode laat toe de korrelconcentratie te meten en de grootste

korrels te identificeren. Een bijkomend voordeel is dat vooraf ook de natuurlijke breuk kan worden

geobserveerd. Het slijpplaatje alleen is evenwel niet zaligmakend. De beoordeling dient samen te gaan

                                                  
28 Een deel van de stalen werd ingebed in een kunsthars dat elektrisch geleidend is, wat een later onderzoek met de microsonde

mogelijk maakt.
29 Bij matrices met een geringe hardheid of een grote korrelconcentratie stelt de voorbereiding van het staal een bijzonder probleem.

Vaak blijken de holtes ontstaan door het uitrukken van kristallijne korrels bij het polijsten. Dit blijkt duidelijk uit de vergelijking

tussen staal 31/11 en 59/7, beiden afkomstig van cat. nr. 421. De optelling van het percentage holtes en kristallijne korrels van staal

31/11 komt precies overeen met het totale percentage kristallijne korrels van staal 59/7. De holtes uit staal 31/11 geven hier

duidelijk de opvulling weer van de uitgerukte kristallijne korrels.
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met het hele voorafgaand onderzoek naar de productietechniek, eventuele sporen van beschildering en de

verhouding tussen en binnen de series. Vanuit de op die manier bekomen resultaten vloeien dan

gefundeerde vraagstellingen voort rond de herkomstproblematiek die door een beperkte chemische

analyse van goed geselecteerde fragmenten kunnen worden beantwoord. Wij kunnen het onderzoek

voorstellen als een piramide met een brede basis die bestaat uit macroscopische observaties, daarboven

een zo breed mogelijk petrografisch onderzoek en tenslotte een zo beperkt mogelijk chemisch onderzoek.

Chemische analyses zijn immers duur en kunnen alleen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd door

gespecialiseerde teams. Het is ook de meest destructieve onderzoeksmethode. Bovendien is de

bruikbaarheid gering wanneer de analyses niet worden voorafgegaan door een breed basisonderzoek.
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6.2.2 Pasta’s

Het resultaat van het petrografisch onderzoek werd samengebracht in een aantal pasta’s, waarvan de

kenmerken macroscopisch en petrografisch werden weergegeven. De toeschrijving aan één of meerdere

ateliers berust op het serieonderzoek. Meestal zijn het de ateliervondsten die tot een herkomstbepaling

kunnen leiden. Wanneer van een onderzochte serie ateliervondsten bestaan uit verschillende ateliers

waarvan de stalen niet petrografisch onderzocht werden, laat dit de mogelijkheid van verschillende

productiecentra open. Wanneer markante groepen herkend werden, zonder dat daarvoor ateliervondsten

gekend zijn, berust de toeschrijving op de vondstspreiding van de exemplaren. Twee pastagroepen zijn

het resultaat van de bemonstering van terracotta’s van de recent opgegraven productiecentra van Rennes

en van Brive-la-Galliarde. Zij werden ingeschakeld in het onderzoek om de homogeniteit van de pasta na

te gaan binnen een goed omschreven atelier.

De pasta’s zijn onderverdeeld in twee groepen volgens de algemene kenmerken van de productieregio’s.

Belangrijke verschillen op het niveau van de mal en de afvormingstechniek trekken een duidelijke

scheidingslijn binnen het geheel van de Noordwest-Europese terracottaproductie. In essentie gaat het om

het om het gebruik van een mal in gips of terracotta, de afwerking van de naden, de integratie van het

voetstuk in de mal en de aanwezigheid van een luchtgat. Deze kenmerken verschillen naargelang de

productieregio en maken ook binnen het onderzoek van de pasta een onderscheidt mogelijk tussen twee

groepen: Centraal - en Oost-Gallië. Het zoeken naar verwantschappen van de pasta is enkel zinvol binnen

deze groepering.

Een belangrijke factor binnen het petrografisch onderzoek is het streven naar objectiviteit van de

onderzoeker. Net zoals bij de beschrijving van de macroscopische kenmerken als kleur en hardheid, moet

gezocht worden naar objectieve beschrijvingscriteria voor de densiteit, de spreiding en de grootte van de

inclusies. Gezien de omvang van het te onderzoeken materiaal is de vergelijkende methode aan de hand

van vergelijkingskaarten voor de korrelpercentages de meest doeltreffende methode.
30

 De fractie of

korrelgrootte van de inclusies, werd gemeten door middel van een gerasterd oculair. Voor de beschrijving

werden 5 fracties onderscheiden: fractie 1 tot 10 micron; fractie 2 van 10 tot 50 micron; fractie 3 van 50

tot 100 micron; fractie 4 van 100 tot 200 micron; fractie 5 groter dan 200 micron. De eerste fractie

situeert zich op het niveau van de matrix. De frequentie en de vorm van deze inclusies verschaffen dan

ook kenmerkende informatie over de structuur van de matrix. Bij de korrels in fractie 5 wordt de

maximale grootte binnen het staal tussen haakjes geplaatst. Fracties die een overwicht vormen krijgen een

dubbele vermelding. Telkens werd een oppervlak met een diameter van 1,5 mm vergeleken. Wanneer een

fractie voorkomt binnen het staal, maar niet binnen het oppervlak waarbinnen de telling plaatsgreep,

wordt deze fractie vermeld tussen haakjes. De formule 12234(5 tot 300 ), betekent dan het voorkomen

van inclusies van fracties 1 tot 5 met een overwicht van korrels in fractie 2 en een maximale grootte van

300 micron.Voor de meting van de grootte van een korrel, is steeds de kleinste doorsnede van de korrel

bepalend, vermits deze maat ook bepalend is bij het gebruik van een geologische zeef.

Tenslotte werden de inclusies per fractie beschreven en in de mate van het mogelijke geïdentificeerd.

Mica werd apart beschreven, en werd niet meegerekend in de telling van de transparante inclusies. De

vermelding van de fractiegrootte van deze langwerpige korrels heeft betrekking op de lengtemaat.

Gebruikte afkortingen: XP = gekruiste polars; PP = parallelle polars.

Termen in verband met sortering en roundness worden toegelicht in Orton et al. 1993.

6.2.2.1 Centraal-Gallische productieregio

Pasta 1: Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of Yzeure

Cat. nrs. 759 (74), 26 (78), 225 (279), 1166 (517)

Macroscopisch: de kleur van de kern is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). De hardheid is matig (Mohs 3).

Het oppervlak is glad. Bij cat. nr. 759 zijn afgeronde rode inclusies zichtbaar.

Petrografisch: de matrix is licht egaal anisotroop en korrelig tot licht vezelig.

                                                  
30 Orton et al. 1993, 140-144, 238-239.

1096



Lage korrelconcentratie van 1,5 tot 5 % transparante mineralen in de fracties 123, waarbij fractie 3

ontbreekt bij cat. nr. 26 en slechts sporadisch voorkomt bij cat. nr. 759. Soms komen lichte

korrelconcentraties voor met een hogere dichtheid. De korrels bestaan vooral uit kwarts, meestal

monokristallijn en met uniforme uitdoving, en veldspaat, onder andere in de vorm van plagioklaas, zoals

de kaolinitisch bevlekte korrels in cat. nr. 16. De vorm van de korrels is meestal subrounded.

Langwerpige korrels met schuine uitdoving komen voor bij cat. nr. 26. Mica komt matig tot sporadisch

voor.

Meestal zijn alleen de grotere korrels zichtbaar bij PP.

Toeschrijving: van serie 279 werd één exemplaar gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre: statuette 3736

(279). Vijf andere exemplaren werden gevonden in Toulon-sur-Allier: Champ Lary of La Forêt maldelen

3586 en 3587 en statuetten 3736 en 3737, Champ Lary statuette 3734.

Van serie 517 werden twee exemplaren gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuetten4189

en 4190. Twee andere exemplaren van serie 517 werden gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary of

La Forêt: statuetten 4191 en 4192. Eén exemplaar werd gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary:

statuette 4188. Tenslotte werd één exemplaar gevonden in Yzeure Saint-Bonnet: statuette 4206.

Pasta 2: Yzeure (serie 26)

Cat. nrs. 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104 (26), 1180 (26), 5026 (26)

Macroscopisch: De kleur van pasta is in de kern steeds licht grijs (Munsell 10 YR 8/1) of lichter. Het

oppervlak is steeds glad en meestal mat. Cat. nr. 5026 uit Yzeure heeft een licht blinkend oranje

oppervlak (Munsell 7,5 YR 7/6 en plaatselijk lichter). De kern is zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 4).

Alleen cat. nr. 5026 uit Yzeure is harder (Mohs 4 ).

Met het blote oog worden slechts sporadisch geïsoleerde kristallijne korrels en mica waargenomen (Cat.

nr. 104). Na polijsting kan onder lichte vergroting fijn mica waargenomen worden (Cat. nrs. 92, 104,

1180 en 5026).

Petrografisch: De matrix is vrijwel steeds zeer fijnkorrelig en egaal anisotroop. Bij cat. nr. 97 is de matrix

gevlekt en bevat zij bij PP veel geresorbeerde korrels die niet zichtbaar zijn bij XP. Kaolinietnaaldjes zijn

zichtbaar in cat. nrs. 58, 90 en 91.

Het aandeel van de transparante mineralen is opvallend klein. Het schommelt tussen 0,6 en 3 %,

voornamelijk in de fracties 1 en 2. Meestal zijn de korrels kleiner dan 30  (very fine tot medium silt). In

cat. nr. 92 en 104 komen sporadisch ook geïsoleerde korrels voor in fractie 5 (tot 700 ). De gemeten

korrels zijn voornamelijk kwarts met uniforme uitdoving, subrounded en monokristallijn. In cat. nr. 104

zijn de korrels in fractie 5 roodbruin verkleurd. Daarnaast werd weinig geresorbeerd veldspaat gemeten in

staal 97 (twee-assig negatief met grote 2V-hoek).

Mica is slechts sporadisch zichtbaar.

Het blinkend oranje oppervlak van cat. nr. 5026 uit Yzeure is een zeer dunne egale laag die zich onder

grotere vergroting mooi aftekent. De gekleurde laag is minder dan 20 micron dik en dringt nergens dieper

door in de matrix. Vermoedelijk gaat het om een dunne verflaag.

Toeschrijving: Alle stalen behoren tot Venus serie 26. De homogeniteit van de pasta binnen de serie laat

toe alle exemplaren aan eenzelfde werkplaats toe te schrijven. Vermits cat. nr. 5026 uit Yzeure

petrografisch duidelijk tot pasta 2 behoort, is de productieplaats vermoedelijk daar te situeren. Uit de

analyse van serie 26 blijkt dat het atelier een grote verspreiding kent in het noordelijk Scheldebekken:

Doornik, Harelbeke, Velzeke en Hofstade. De export grijpt plaats in de periode tussen 100/150 en170

n.C.

Andere, niet geanalyseerde exemplaren van serie 26 werden eveneens gevonden in Yzeure Saint-Bonnet:

statuetten 3004 tot 3007. Tenslotte werden twee exemplaren gevonden in Toulon-sur-Allier: statuette

3001 van het atelier Champ Lary en 3003 van het atelier Champ Lary of La Forêt. Deze werden niet

petrografisch onderzocht.

Methode: De hardheid van serie 26 schommelt van 2,5 tot 4 op de schaal van Mohs. De exemplaren uit

Harelbeke meten 2 tot 2,5, die uit Hofstade 3 en het exemplaar uit Yzeure 4. Dit kan te wijten zijn aan de

inwerking van de bodem of aan de secundaire verbranding van het enige hardere exemplaar cat. nr. 89 uit

Yzeure Saint-Bonnet.

Verwantschap: De pasta is verwant met de fijnkorrelige pasta 9 uit Toulon-sur-Allier.

Pasta 3: Allier (serie 784)
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Cat. nrs. 551 (784), 553 (784), 848 (784), 849 (784), 850 (784), 853 (784), 855 (784), 3493 (784)

Macroscopisch: De kleur van de kern ligt meestal rond licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Bij cat. nr. 855

varieert de kleur binnen de breuk van licht grijs Munsell 10 YR 7,5/2 en dof geeloranje 10 YR 7/3, 7/4 en

7/2 tot plaatselijk bleek roodachtig oranje 2,5 YR 7/3. Ook cat. nr. 3493 vertoont licht gelige vlekken

volgens de gelaagdheid van de breuk. Beige vlekken werden na polijsting ook vastgesteld bij cat. nrs.

553, 850 en 855. Deze vlekken gaan vaak gepaard met zwarte verkoolde resten. De sporen van

bladnerven verraden plantaardige herkomst van de macroscopisch zichtbare verkoolde resten en mogelijk

ook van de geelbeige verkleuringen bij cat. nr. 855. Het oppervlak is steeds glad, soms mat en soms

blinkend. De hardheid van de kern is zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 3).

Petrografisch: De matrix is anisotroop. De structuur van de anisotropie is licht vezelig tot fijnkorrelig.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 2 tot 7 % in de fracties 1 tot 4. Geïsoleerde korrels

komen sporadisch voor in fractie 5. Kwarts en veldspaat zijn slecht afgelijnd in de matrix. Fijnkorrelig

aggregaten, samengesteld uit korrels in fractie 1 komen voor bij cat. nr. 553 , 849 en 853. Aggregaten

samengesteld uit korrels van fracties 2 tot 4 komen voor cat. nrs. 848 (rood verkleurd), 855 en 3493.

Typisch zijn de grotere, vaak geïsoleerde korrels, sterk geresorbeerd en gekaoliniseerd veldspaat in cat.

nr. 849, 850, 853 en 855, soms lamelvormig ontbonden. Deze korrels zijn bijna niet zichtbaar onder PP.

Deze typische inclusies komen ook voor in pasta 4.

Muscoviet en biotiet komen regelmatig voor.

Toeschrijving: Alle exemplaren van de pasta behoren tot dezelfde serie en zijn voor het grootste deel

gevonden in Asse. Eén exemplaar is afkomstig uit Brive-la-Gaillarde ancien marais de la Corrèze. Het is

niet afkomstig van het plaatselijk atelier. De pasta verschilt duidelijk van de lokale grondstof uit Brive-la-

Gaillardedictionary (pasta 10).

Chemische analyse van cat. nr. 853 toont een verwantschap aan met stalen uit pastagroep 5. Zij sluiten in

het TiO2/K2Odiagram aan bij de groep die in de literatuur aan Saint-Pourçain-sur-Besbre wordt

toegeschreven, maar zonderen zich duidelijk af in het Zr/CaO, SiO2/CaO, SiO2/ Al2O3 en het

TiO2/Al2O3 diagram door een hoger CaO gehalte en een geringer aandeel SiO2 en Al2O3. Mogelijk

duidt hun associatie in de diagrammen op eenzelfde herkomst. Algemeen kan de oorsprong van het atelier

in het Alliergebied worden gesitueerd.

Verwantschap: De pasta vertoont verwantschap met pasta 4 uit Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-

Besbre.

Pasta 4: Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre (serie 46)

Cat. nrs. 18 (46), 20 (46), 22 (46)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot licht tot

dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Het oppervlak is meestal glad en mat. Cat. nr. 20 heeft een

blinkend oppervlak. De hardheid varieert van zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 3).

Petrografisch: De matrix is egaal licht anisotroop en korrelig. Alleen cat. nr. 18 vertoont kleine

oranjerode vlekken in fractie 2.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 6 tot 8 % in de fracties 1 tot 3. De kleinere korrels

bestaan voornamelijk uit monokristallijn kwarts. Polykristallijn kwarts komt voor in cat. nr. 20. De

korrels zijn overwegend subangular. In fractie 3 komt vaak sterk geresorbeerd en kaolinitisch veldspaat

voor. In cat. nr. 22 vertoont het veldspaat parallelle splijtingen in de lengterichting van de korrel.

Muscoviet komt voor in cat. nr. 18 en 20, vertweelingd in cat. nr. 18. Biotiet komt voor in cat. nr. 22.

Toeschrijving: Alle stalen zijn afkomstig van serie 46. Maldeel 3062 (46), gesigneerd door Sextus, werd

gevonden in Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.

Pasta 5: Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre

33 (36), 15 (39), 60 (42 (?)), 4 (44), 9 (44), 825 (44), 758 (45), 203 (267), 204 (267), 246 (326), 319

(544), 325 (544), 358 (654), 863 (736), 865 (736), 3494 (736), 858 (743), 875 (744), 602 (776), 860

(776), 893 (776), 983 (793), 321 (953), 320 (Hofstade Steenberg), 621 (Asse Kalkoven), 826 (Blicquy

Ville d’Anderlecht), 836 (Asse Kalkoven), 862 (Asse Kalkoven), 877 (Asse Kalkoven), 894 (Asse

Kalkoven), 1044 (Asse Kalkoven), 1152 (Asse Kalkoven), 4246 (Frankfurt-Heddernheim), 5056

(Rennes)
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Macroscopisch: De pasta varieert van lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR8/1) tot dof geeloranje

(Munsell 10 YR 7/3). Het oppervlak is glad en blinkend. Enkel cat. nr. 246 heeft een mat oppervlak.

Resten van een oranje engobe bleven bewaard op het oppervlak van cat. nrs. 863, 865 en 3494.

Oranjerode slierten zijn zichtbaar in de breuk van cat. nr. 33. Oranjerode aardachtige inclusies werden

waargenomen bij cat. nrs. 33, 246, 863 en 865. Er werd geen mica waargenomen. De hardheid van de

kern is matig hard (Mohs 3 tot 4).

Petrografisch: De matrix is plaatselijk sterk anisotroop, vaak sliertvormig georiënteerd, maar ook soms

gevlekt (cat. nr. 5056). Sliertvormige oranjegele verkleuringen komen voor  in cat. nr. 33.

De korrelconcentratie van de transparante mineralen varieert van 0,2 tot 3 % in de fracties 1 tot 3 en

sporadisch in fracties 4 en 5. Het gaat om geïsoleerde korrels kwarts en in mindere mate veldspaat, vaak

met rode verkleuring aan de randen (cat. nrs. 246, 33 en 325). Polysynthetische tweelingen komen

sporadisch voor (cat. nr. 246: albiet of microklien). Aggregaat van kwarts en veldspaat komt voor in cat.

nr. 15.

Daarnaast komen vaak aardachtige afgeronde oranjerode tot donkerrode inclusies voor tot fractie 4 (cat.

nrs. 246, 863 en 865, hexagonaal en tot fractie 5 in cat. nr. 15). Soms bevatten deze rode korrels

kristallijne inclusies (cat. nr. 15). Dergelijke typische inclusies komen ook voor in pasta 8 uit Toulon-sur-

Allier.

Sporadisch biotiet of muscoviet.

Toeschrijving: Van series 39, 36, 326 en 736 werden exemplaren gevonden in het atelier Toulon-sur-

Allier Champ Lary of La Forêt: maldelen 3039 ((39) en 3040 (39), statuette 3041 (39), maldelen 3028

(36), 3029 (36), 3031 (36) en 3034 (36) en statuette 3032 (36),statuette 3815 (326) en maldeel 4633

(736).

Van serie 544 werd een exemplaar gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre: statuette 4241 (544).

Cat. nr. 3494 (736) werd gevonden in Brive-la-Gaillarde rue Charles Teyssier. Het is niet afkomstig van

het plaatselijk atelier. De pasta verschilt duidelijk van de lokale grondstof uit Brive-la-Gaillarde (pasta

10).

Cat. nr. 5056 werd gevonden in het pottenbakkersatelier van Rennes rue Saint-Louis. De pasta verschilt

echter van de lokale grondstof die in Rennes gebruikt werd voor de vervaardiging van terracotta’s (pasta

12).

Chemische analyse van cat. nrs. 1152 en 1044 uit Asse bevestigt de gelijkaardige chemische

samenstelling van de beeldjes. Zij sluiten in het TiO2/K2O diagram aan bij de groep die in de literatuur

aan Saint-Pourçain-sur-Besbre wordt toegeschreven, maar zonderen zich duidelijk af in het Zr/CaO,

SiO2/CaO, SiO2/ Al2O3 en het TiO2/Al2O3 diagram door een hoger CaO gehalte en een geringer

aandeel SiO2 en Al2O3. De chemische samenstelling van de doorntrekker cat. nr. 4246 uit Frankfurt-

Heddernheim ligt dicht bij die van de stalen uit Asse, wat vooral blijkt uit de Zr/CaO en SiO2/CaO

diagrammen. De chemische samenstelling is verwant met die van cat. nr. 853 van pastagroep 3. Mogelijk

duidt hun associatie in de diagrammen op eenzelfde chemische samenstelling.

Pasta 6: Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure

Cat. nrs. 231 (336), 835 (559)

Macroscopisch: De kleur van de kern gaat van licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot licht geeloranje

(Munsell 10 YR 8/3). De hardheid varieert van zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 3). Het oppervlak is glad

tot licht schurend.

Petrografisch: De matrix is vezelig anisotroop door het zichtbaar voorkomen van kaoliniet.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 10 tot 20 % in de fracties 1 tot 4. Kwarts is

hoofdzakelijk monokristallijn en vertoont een uniforme uitdoving. Veldspaat is meestal onverweerd.

Daarnaast komen zeer sterk geresorbeerde korrels voor, slecht zichtbaar onder PP en met splijtingen,

zichtbaar onder XP. De korrelvorm varieert van subrounded tot angular, met vaak langwerpige en

driehoekige doorsneden.

Muscoviet komt regelmatig voor, biotiet sporadisch.

Toeschrijving: Van serie 336 werden twee exemplaren gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir:

statuetten 3847 en 3854.

Van serie 559 werden eveneens twee exemplaren gevonden in Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir:

statuetten 4260 en 4262. Eén exemplaar van serie 559 werd gevonden in Yzeure Saint-Bonnet: statuette

4264.
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Pasta 7: Yzeure

Cat. nr. 127 (28)

Macroscopisch: De kern is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). De hardheid van de kern is zacht (Mohs 2).

Het oppervlak is glad en mat.

Petrografisch: De matrix is egaal licht anisotroop en is korrelig tot vezelig. Vele kleine naaldvormige

transparante mineralen komen voor.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 10 % in de fracties 1 tot 4. Regelmatig komen

aggregaten voor van onverweerd kwarts en gekaoliniseerd veldspaat. Verder komen monokristallijn

kwarts en veldspaat voor. De kwartskorrels zijn subrounded. Veldspaat komt voor zowel onverweerd als

sterk geresorbeerd, kaolinitisch en gebarsten volgens de splijtrichting. Algemeen: sterk gebarsten en

gecorrodeerde korrels, veel langwerpige korrels, vermoedelijk gedesintegreerd veldspaat.

Toeschrijving: Van serie 28 werden twee exemplaren gevonden in Yzeure Saint-Bonnet: statuetten 5079

en 3024.

Pasta 8: Toulon-sur-Allier Champ Lary

5049 (36), 59 (39), 14 (45), 236 (333), 235 (337), 729 (797)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot dof geeloranje

(Munsell 10 YR 7/4). Het oppervlak is glad en vaak blinkend. Rode inclusies zijn zichtbaar bij cat. nr.

729. Bij vergroting is steeds mica zichtbaar. De hardheid varieert van zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 3).

Petrografisch: De matrix is sterk anisotroop en vezelig. Geelbruine vlekken komen voor in cat. nr. 5049

en roodbruine korrels en vlekken in cat. nr. 236. Kaoliniet is zichtbaar in cat. nr. 5049.

Het aandeel van de transparante mineralen schommelt tussen 2 en 5 % in de fracties 1 tot 3, sporadisch

fracties 4 en 5. De korrels bestaan vooral uit kwarts en veldspaat. Meestal zijn de inclusies gecorrodeerd.

Veldspaat komt onverweerd voor en kaolinitisch bevlekt. Frequent komt sterk geresorbeerd veldspaat

voor. Naaldvormige korrels komen voor in cat. nrs. 59, 235 en 729. Deze zijn vermoedelijk afkomstig van

ontbonden kleurloze Polysynthetische tweelingen die waargenomen zijn in cat. nr. 235.

Cat. nr. 729 bevat een afgerond rood aardachtig insluitsel van 600  dat zelf transparante mineralen bevat:

de korrelconcentratie bereikt 25 %. Het voornaamste bestanddeel is kwarts, monokristallijn, angular,

soms gebarsten. Twee korrels albiet. Polykristallijn kaoliniet (zie ook pasta 5 uit Toulon-sur-Allier).

Muscoviet en biotiet komen regelmatig voor.

Toeschrijving: Exemplaren van series 39, 337, 333, 797 en 36 werden gevonden in Toulon-sur-Allier

Champ Lary of La Forêt: statuetten 3041 (39), 3842 (337), 3838 (333), 3032 (36) en de maldelen 3039

(39), 3040 (39), 4715 (797), 3028 (36), 3029 (36), 3031 (36) en 3034 (36). Statuette 4978 (797) werd

gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary.

De pasta kan bijgevolg eenduidig in Toulon-sur-Allier en in het bijzonder in het atelier Champ Lary

gesitueerd worden. Het atelier realiseerde een export tot in Harelbeke en Kester.

Pasta 9: Toulon-sur-Allier: Champ Lary

Cat. nrs. 237 (323), 248 (323), 250 (323), 234 (348)

Macroscopisch: De kleur van de kern is meestal licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). De hardheid van de kern

varieert van zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 3). Het oppervlak is glad tot mat.

Petrografisch: De matrix is egaal anisotroop. De structuur van de anisotropie is licht vezelig tot

fijnkorrelig.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 2 tot 6 % in de fracties 1 tot 4.

Veldspaat, gebarsten volgens de splijtrichting, komt voor in cat. nrs. 237, 248, 250 en 234.

Gekaoliniseerd en sterk geresorbeerd veldspaat komt voor in cat. nr. 248.

Matig oranjerode afgeronde korrels tot 50  en roestige vlekken komen voor in cat. nrs. 237, 248 en 250.

Een keramiekinsluitsel (?) van 350  met een korreldichtheid van 8 % komt voor in cat. nr. 234.

Muscoviet komt voor, biotiet minder.

Toeschrijving: Exemplaren van serie 234 werden gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary  of L a

Forêt: maldelen 3877 (348) en 3878 (348) en statuetten 3880 (348) en 3881 (348).
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Een exemplaar van serie 323 werd gevonden in Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 3806 (323).

Verwantschap: De pasta is verwant met de fijnkorrelige pasta 2 uit Yzeure.

Pasta 10: Brive rue Marie-Rose Guillot

Cat. nrs. 3451 (53), 3455 (267), 3473 (585), 3474 (585), 3489 (668), 3444 (Brive-la-Gaillarde), 3452

(Brive-la-Gaillarde), 3454 (Brive-la-Gaillarde), 3458 (Brive-la-Gaillarde), 3465 (Brive-la-Gaillarde),

3477 (Brive-la-Gaillarde), 3481 (Brive-la-Gaillarde), 3500 (Brive-la-Gaillarde), 3503 (Brive-la-

Gaillarde), 3504 (Brive-la-Gaillarde), 3507 (Brive-la-Gaillarde), 3514 (Brive-la-Gaillarde), 3520 (Brive-

la-Gaillarde), 3536 (Brive-la-Gaillarde), 3547 (Brive-la-Gaillarde)

Macroscopisch: Witte tot bleek oranje kern. Oranje Sliertvormige verkleuringen kunnen voorkomen in de

breuk (cat. nrs. 3489 en 3547). Soms zijn korrels witte pasta tot 5 mm ingesloten in de kern. Deze korrels

hebben een hogere hardheid dan de omringende matrix (cat. nr. 3444). In twee gevallen (cat. nrs. 3452 en

3514 ) bleef op de bleek oranje kern (Munsell 5 YR 8/4) een dunne witte engobe bewaard, witter dan licht

grijs (Munsell 10 YR 8/1).

De hardheid van de kern varieert van zacht tot hard (Mohs 2 tot 4). Het oppervlak is meestal glad en mat.

Uitzonderlijk is het blinkend (cat. nr. 3454).

Na polijsting zijn de witte korrels beter zichtbaar in de matrix en worden ook andere inclusies zichtbaar:

transparante kristallijne inclusies (soms rood verkleurd kwarts) en regelmatig afgeronde, soms

langwerpige grijsbeige opake kristallijne korrels.

Petrografisch: De matrix is matig tot sterk anisotroop en licht vezelig. Donkerbruine vlekken komen

voor, soms geassocieerd met opake korrels (cat. nrs. 3451 en 3507). Oranjerode anisotrope slierten en

vlekken komen voor in cat. nr. 3514.

De korrelconcentratie van de transparante mineralen varieert van 12 tot 25 % in de fracties1 tot 4. Korrels

in fractie 5 (tot 1 mm) werden vrijwel steeds geobserveerd buiten de gemeten oppervlakte.

Kwarts en veldspaat, meestal monokristallijn, angular tot subrounded, soms rood verkleurd (cat. nrs.

3457, 3444, 3451, 3452, 3474, 3504 en 3536). Veldspaat soms gekaoliniseerd (cat.  nrs. 3457, 3444,

3451, 3452, 3489, 3500 en 3503), gecorrodeerde randen en gestriëerd (cat. nr. 3465) en albiet (cat. nr.

3473). Polykristallijne korrels samengesteld uit korrels in fracties 2 en 3 komen frequent voor zowel met

onregelmatige naden en golvende uitdoving als met rechte naden.

Regelmatig werden donkergrijze afgeronde soms langwerpige korrels opgetekend (cat. nrs. 3489, 3489,

3477, 3500, 3503, 3504 en 3520). Bij PP zijn zij vrijwel opaak en met XP zijn zij anisotroop, gemaskeerd

door de eigen opaciteit (korrelig uitzicht, khaki).

Accessorisch bevatten de stalen kleurloze korrels met licht olijfgroen tot groenblauw pleochroïsme (soms

niet volledig kleurloos) en  interferentiekleuren van de tweede orde (geel, paars tot groen) cat. nrs. 3465,

3477, 3489, 3504, 3507 en 3457. Soms vertonen deze korrels gebogen (conchoïdale) breuken (cat. nr.

3504 en 3489), éénmaal fijne parallelle striëring én geserpentiniseerd (boomwortelstructuur) (cat. nr.

3504), éénmaal rafelige randen (cat. nr. 3504), twee maal parallelle splijtingen en uitdoving volgens de

splijtingen (cat. nrs. 3507 en 3536).Verder werden enkele blauwgroene korrels aangetroffen met hoog

reliëf (geen pleochroïsme) en zwakke oplichting onder XP (cat. nrs. 3507 en 3536). Twee maal werd

zirkoon aangetroffen (cat. nrs. 3477, 3500) en kleurloze korrels met licht wisselend reliëf en lage

interferentiekleuren (3489 en 3520).

Muscoviet komt frequent voor tot fractie 5 (500 ), biotiet minder.

Naast de kristallijne inclusies komen meestal ook afgeronde aardachtige korrels voor in de kleur van de

matrix. De korrels zijn meestal opvallend mooi afgerond en komen voor tot fracties 4 en 5 (tot 500 ). Zij

bevatten geen inclusies en hebben een sterk anisotrope vezelige matrix.

Andere aardachtige korrels bevatten tot 15 % transparante kristallijne inclusies (3451). Van cat. nrs. 3444,

3477 en 3489 werden grotere brokstukken tot 7 mm uit het breukvlak geïsoleerd en apart geanalyseerd.

De matrix van deze witte inclusies is zwak tot matig anisotroop en vertoont soms oranje verkleuringen

met diffuse randen. De kleimineralen zijn goed afgelijnd en niet georiënteerd. De matrix bevat 1,5 tot 8 %

transparante mineralen. Daarnaast werden bij twee van de drie stalen donkergrijze afgeronde korrels

geobserveerd die ook accessorisch voorkomen in de hoofdmatrix (zie hierboven). De oorsprong van beide

“matrices” is dus dezelfde.

Samenvattend kan gesteld worden dat de pasta van het atelier rue Marie-Rose Guillot een zeer typisch

voorkomen heeft door de hoge concentraties transparante mineralen in de fracties 4 en 5, de typische

accessorische bestanddelen, maar vooral door de aardachtige inclusies, waarvan twee soorten kunnen

worden onderscheiden. De eerste zijn mooi afgeronde sterk anisotrope korrels, vrij van inclusies, die
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mogelijk van nature in de klei voorkomen. De tweede zijn meer onregelmatige brokken die qua

samenstelling een sterke gelijkenis vertonen met de rest van de scherf. Bij cat. nr. 3444 werd duidelijk

vastgesteld dat de ingesloten korrels witte pasta tot 5 mm (witter dan 10 YR 8/1) een hogere hardheid

hebben dan de rest van de bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4) matrix. In deze gevallen gaat het duidelijk om

een magering met keramiekgruis waarvan de korrels een zwakke cohesie vertonen met de rest van de

pasta. Deze praktijk werd bovendien vastgesteld op het opgravingsterrein van het atelier rue Marie-Rose

Guillot. In vier kisten, gevormd door dakpannen, werden kleibrokken aangetroffen, vermengd met

fragmenten van terracottabeeldjes met fouten (vindplaats 287).

Toeschrijving: Alle fragmenten waarvan de vindplaats is gekend zijn afkomstig van het atelier van Brive

rue Marie-Rose Guillot (vindplaats 287). Het atelier is verbonden met de productie van de coroplast

Centius. Petrografische analyse van een fragment van een maldeel dat door hem werd gesigneerd behoort

tot deze pastagroep (cat. nr. 3465). Het atelier werd op basis van archeologische argumenten gedateerd in

het derde kwart van de tweede eeuw. Het repertorium omvat de thema’s Venus, Minerva, vrouw met kind

(nutrix), Mercurius, cucullatus, paarden met ruiter en Epona, zittende hond en duif. De inspiratie kwam

van Toulon-sur-Allier voor serie 668 en uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir voor serie 267. De

reikwijdte van de export van het atelier is volgens de huidige stand van onderzoek eerder gering. Een

exemplaar van Venus serie 53 werd gevonden in Villeneuve-sur-Lot.

Pasta 11: Pistillus: Autun

Cat. nrs. 228 (358), 1146 (578)

Macroscopisch: De kleur van de breuk is lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1) tot licht grijs

(Munsell 7,5 YR 8/2). Het oppervlak is glad en mat. De hardheid van de kern is zacht (Mohs 1 tot 2)

Petrografisch: Korrelconcentratie van 8 tot 15 % in de fracties 12(34). De korrels bestaan uit kwarts en

veldspaat. Daarnaast komen aggregaten voor in de fijne en grovere siltfractie (siltsteen). Korrels met

wisselend reliëf en hoge interferentiekleuren (calciet ?) komen voor in cat. nr. 1146.

Muscoviet komt frequent voor en de matrix is opvallend kaolinietrijk.

Toeschrijving: Cat. nr. 228 (358) werd gesigneerd door Pistillus. Van serie 358 werd bovendien een

exemplaar door chemische analyse toegeschreven aan Autun: statuette 3911.

Van serie 578 werd eveneens een exemplaar door chemische analyse toegeschreven aan Autun: statuette

4293.

Pasta 12:Rennes rue Saint-Louis

Cat. nrs. 5051 (267), 5057 (267), 5064 (267), 5053 (Rennes)

Macroscopisch: De kleur van de kern en het oppervlak van de beeldjes is licht grijs (Munsell 10 YR 8/1)

tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/2). De kleur van het maldeel cat. nr. 5064 is dof oranje (Munsell

7,5 YR 7/2). Het oppervlak glad en mat. De hardheid van de kern is matig hard (Mohs 3 tot 4). Er zijn

geen grove bestanddelen zichtbaar in de pasta. In de gepolijste breuk kunnen bij lage vergroting matig

mica en kleine transparante mineralen worden waargenomen.

Petrografisch: De matrix is egaal licht anisotroop.

Korrelconcentraties van 27 tot 35 % in fracties 1, 2 en 3. Fractie 2 primeert. Sporadisch komen korrels

voor in fractie 5 (tot 400 ). Zowel kwarts als veldspaat komen voor, hoewel in één staal alleen kwarts

gemeten werd (cat. nr. 5057). De vorm van de korrels is meestal subangular tot angular. De spreiding is

egaal. Cat. nr. 5053 bevat fijnkorrelige aggregaten samengesteld uit korrels van fractie 1 als een aggregaat

met kwarts en veldspaat, samengesteld uit korrels in fracties 3 en 4 met onregelmatige naden en bruinige

verkleuring.

Daarnaast komen twee andere soorten korrels voor in fractie 2. Allereerst langwerpige korrels met hoog

reliëf en zwak lichtgroen pleochroïsme (cat. nrs. 5053, 5064, 5651, 5057). Zij hebben hoge

interferentiekleuren (derde orde), een rechte uitdoving en vertonen geen splijting. Daarnaast komen

korrels voor met donkere omranding, groen tot bruin pleochroïsme, splijting op 90° en bruin onder XP

(cat. nr. 5057).

Muscoviet komt matig voor in cat. nr. 5053, 5064, en 5651.

De korrels zijn goed omlijnd bij PP.

Toeschrijving: De gemeten stalen komen allen uit het atelier Rennes rue Saint-Louis (context 728) Drie

stalen behoren tot Minerva serie 267. Maldeel cat. nr. 5057 leverde één van de stalen. De toeschrijving
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aan het atelier staat hierdoor vast. Hoewel Minerva serie 567 een grote verspreiding kent, werden tot nu

toe geen exemplaren van de serie buiten Rennes gevonden met de pasta van het atelier rue Saint-Louis.

De verspreiding is daarom vermoedelijk gering.

Pasta 13: omgeving Asse – Harelbeke

Cat. nrs. 328 (543), 329 (543), 543 (738), 868 (738), 1161 (738), 747 (912), 446 (Harelbeke Halleberg),

1150 (Asse Kalkoven), 1151 (Asse Kalkoven)

Macroscopisch: De kleur varieert van dof geeloranje over grijs geelbruin tot roodachtig oranje en helder

bruin. Rode verkleuringen op het oppervlak geven vaak een valse indruk van beschildering. Het

oppervlak is meestal licht schurend tot ruw. De kern is matig hard (Mohs 3 tot 4). In twee gevallen bleven

sporen van witte engobe bewaard op het oppervlak (cat. nrs. 868 en 871).

Petrografisch: De matrix is egaal zwak anisotroop. Het aandeel van de transparante mineralen varieert

van 15 tot 35 % in de fracties 1 tot 4, waarbij vooral de korrels in fracties 3 en 4 goed vertegenwoordigd

zijn. Meestal zijn de korrels weinig verweerd en monokristallijn. De hoekige contouren zijn goed omlijnd

in de matrix. Vermoedelijk behoren deze hoekige en weinig verweerde korrels niet tot de primaire

grondstof en werd een kwartsmagering toegevoegd in de fracties 3 en 4.

Kwarts komt het meest voor. De korrels hebben een uniforme uitdoving, zijn monokristallijn en hebben

hoekige doorsneden. Veldspaat is moeilijk te onderscheiden van kwarts. De korrels zijn eveneens hoekig

en onverweerd (soms met splijtingen, tweemaal Carlsbad-tweeling). Regelmatig terugkerend en

kenmerkend zijn afgeronde aggregaten, fijnkorrelig (samengesteld uit korrels van fractie 1), licht bruin in

PP, grijs in XP (weinig anisotroop) en vaak moeilijk zichtbaar in de matrix. Minder frequent komen

aggregaten voor van een matig fijnkorrelig gesteente (samengesteld uit korrels van fracties 1 en 2) met

voornamelijk kwarts.

Muscoviet komt sporadisch voor, maar niet in alle stalen.

Vaak komen rode verkleuringen of aardachtige rode inclusies voor in de matrix. Soms zijn het

sliertvormige concentraties van oranjerode afgeronde korrels, waarbij de rode verkleuring veel hematiet

bevat. In cat. nr. 543 zijn de donkerrode inclusies goed afgelijnd en bevatten zij eenzelfde aandeel

transparante inclusies als de witte matrix. In cat. nr. 868 heeft de rode vlek diffuse randen. Ook hier bevat

de verkleuring kwarts, zoals in de rest van de matrix.

De verkleuringen zijn blijkbaar te wijten aan een slechte menging van een pasta met hematietarmere en

hematietrijkere gedeelten. Vermoedelijk was de oorspronkelijke grondstof door plaatselijke ijzerinloging,

niet homogeen samengesteld. Het voorkomen van slierten en diffuse randen maken de toevoeging van

schervengruis onwaarschijnlijk. Kunstmatige toevoeging van ijzerrijke klei aan de pasta kan bovendien

niet de bedoeling zijn geweest van de coroplast. Deze beoogde een wit eindresultaat. Twee beeldjes

dragen nog sporen van een witte engobe op het oppervlak om de kleur te corrigeren.

De korrels zijn zeer goed omlijnd bij PP.

Toeschrijving: De groep komt vrijwel uitsluitend voor op de sites Asse Kalkoven, Harelbeke Halleberg en

Velzeke. Eén exemplaar van serie 738 komt voor in Nijmegen (toeschrijving op basis van de beschrijving

van de pasta in Van Boekel 1987) en mogelijk één in Versigny.

Chemische analyse van cat. nr. 1150 toont een duidelijk geïsoleerd voorkomen van stalen uit de ateliers

van Autun, Saint-Pourçain-sur-Besbre en Toulon-sur-Allier. Het staal onderscheidt zich van alle andere

onderzochte stalen door een hoger CaO gehalte en een lager K2O en Al2O3 gehalte.

Het productiecentrum moet vermoedelijk in het westen van België of Noord-Frankrijk worden gezocht.

Het centrum volgde volledig de Centraal-Gallische productiemethode. Benen en staart van de

paardenbeeldjes werden apart aangezet aan het lichaam. Voetstukken zijn niet geïntegreerd in de basis.

Een luchtgat werd voorzien. Ook iconografisch haalt het atelier zijn inspiratie bij Centraal-Gallische

voorbeelden. De doorntrekker cat. nr. 328 (543) werd afgevormd van een exemplaar dat zijn oorsprong

vond in de ateliers van Toulon-sur-Allier. Naast series van een doorntrekker en een vogel, is het atelier

vooral gespecialiseerd in de productie van paarden. Met de paarden werden tweespannen gevormd en

groepen van een man tussen twee paarden.

De contexten van Asse en Harelbeke laten een algemene datering toe tussen 90 en 220 n.C. Serie 738

werd gedateerd tussen 150 en 200/220 (?). Vermits het om een iconografisch beperkt repertorium gaat

met een eerder geringe verspreiding, is de productie vermoedelijk ook beperkt in tijd.
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6.2.2.2 Oost-Gallische productieregio

Pasta 20: Keulen

Cat. nrs. 131 (30), 147 (99), 1119 (119), 3189 (135), 382 (146), 5047 (201), 171 (210), 174 (210), 765

(222), 194 (293), 198 (293), 306 (441), 281 (462), 755 (462), 301 (476), 308 (492), 352 (671), 348 (673),

780 (684), 343 (688), 810 (873), 537 (964), 538 (Asse Kalkoven), 778 (Tongeren)

Macroscopisch: De kleur van de kern schommelt meestal van witter dan licht grijs (Munsell 10 YR8/1)

tot licht gelig grijs (Munsell 2,5 Y 8/2,5). Cat. nr. 382 is licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3) en cat. nr.

3189 is dof oranje (Munsell 5 YR 7/4 tot 7,5 YR 7/4). Dit laatste exemplaar draagt de signatuur van

Servandus. Bij cat. nr. 343 varieert de kleur binnen de scherf. De hardheid van de kern varieert van zacht

tot hard (Mohs 2 tot 5). De vondstcontext kan hiervoor verantwoordelijk zijn (zie methode). Het

oppervlak is steeds glad.

Met het blote oog kunnen vrijwel geen inclusies worden waargenomen.

Petrografisch: De matrix is licht anisotroop en korrelig. De anisotropie is sterker naargelang meer

vezelige kleimineralen onderscheiden worden (cat. nrs. 198 en 382). De zichtbaarheid van de minerale

inclusies bij PP is zwak.

Donkerrode tot oranjerode Sliertvormige verkleuringen en afgeronde rode aardachtige korrels komen

voor in cat. nrs. 281 en 301. Bruinzwarte opake korrels komen frequent voor in cat. nr. 3189. Deze staan

vermoedelijk in verband met de kleur van de scherf (zie macroscopisch cat. nr. 3189).

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt minder dan 10 % in de fracties 1 tot 3, met de

grootste concentratie in fractie 2. Het gaat hierbij meestal om kwarts met uniforme uitdoving,

monokristallijn, subrounded en veldspaat. Een Carlsbad-tweeling komt voor in cat. nr. 131 en

polykristallijn kwarts met rode verkleuringen in cat. nr. 382.

Muscoviet komt sporadisch tot matig voor tot 100 .

De korrels zijn zwak tot zeer zwak omlijnd bij PP.

Toeschrijving: Pasta 20 kan worden toegeschreven aan het Keulse atelier am Rudolfplatz. Van series 30,

119, 146 en 193 werden exemplaren gevonden op dit atelier: 3201 (30), 3202 (30), 3203 (30), 3174 (119),

3193 (146) en 3758 (293). Drie series werden gesigneerd door Keulse pottenbakkers: Alfius signeerde

cat. nr. 4078 (462), Servandus signeerde cat. nrs. 3193 (146), 3344 (146) en 3189 (135) en Lucius

signeerde cat. nr. (3190 (135). Series 476 en 688 werden door chemische analyse aan een Keuls atelier

verbonden: cat. nrs. 4116 (476) en 343 (688). De pasta komt gedurende de ganse tweede eeuw voor: bij

series 30 en 293 in de eerste helft van de tweede eeuw en bij series 146, 476 en 688 in de tweede helft van

de tweede eeuw.

Methode: Zowel kleur als hardheid van cat. nr. 301 variëren volgens de scherf. De verschillende

vondstcontexten van de scherven resulteerden in een andere inwerking van de bodem.

Het verschil tussen de twee petrografische stalen van cat. nr. 185 uit verschillende vondstcontexten is te

wijten aan bodeminloging.

De verweringsgraad van cat. nrs. 208 (274) en 209 (274) is sterk gelijkend (pasta’s 20 en 21). De beeldjes

zijn afkomstig uit verschillende vondstcontexten van 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 bij 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 het staal van cat. nr. 208 (274) beschouwen.

Verwantschap: Verwant met pasta 21, maar lagere korrelconcentratie. Verwant met pasta 23 maar betere

sortering.

Pasta 21: Keulen

Cat. nrs. 760 (121), 175 (210), 812 (239), 3662 (244), 208 (274), 209 (274), 1120 (274), 199 (293), 193

(306), 258 (313), 304 (442), 312 (500), 786 (566), 369 (630), 366 (632), 371 (639), 811 (672), 359 (679),

162 (932), 333 (947), 334 (948), 5048 (983)
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Macroscopisch: De kern is licht grijs (Munsell 10 YR 8/1 tot 2,5 Y 8/1,5) en bevat geen inclusies,

zichtbaar met het blote oog.Het oppervlak is glad. De hardheid van de kern varieert van zacht tot matig

hard (Mohs 2 tot 4 ). Vier exemplaren vertonen een afwijkend procédé:

- Cat. nr. 366 heeft een dof oranje kern (Munsell 5 YR 7/3). Het oppervlak is lichter dan licht grijs

(Munsell 10 YR8/1). De combinatie van de dof oranje kern en de dunne witte laag komt ook voor bij

een andere Keulse pasta nr. 25.

- Cat. nr. 786 (566) is grijsachtig wit (Munsell N 8/0) in de kern, tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4) naar

de rand.

- Cat. nr. 312 (500) is deels, licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2), deels dof oranje (Munsell 5 YR 7/4). De

oranje en witte pasta vormen plaatselijk contrasterende Sliertvormige banden in de breuk.

- Cat. nr. 193 (306) uit Tongeren heeft een grijze kern (Munsell N 6/0) en het oppervlak is licht grijs

(Munsell 10 YR8/1). De diepgrijze kleur van de kern komt te voorschijn waar de witte buitenlaag

plaatselijk is afgesleten, vooral op de rug en op het voetstuk. De witte laag is plaatselijk ruim 0,5 mm

dik. De hardheid van de kern is zacht(Mohs 2). Een ander exemplaar van dezelfde serie, cat. nr. 3636

(306) uit Melick vertoont vermoedelijk dezelfde macroscopische kenmerken.
31

 Omwille van de

malknobbeltjes gaat het niet noodzakelijk om een engobe. Mogelijk ligt de verklaring bij het

bakprocédé. De hardheid van de kern is eveneens zacht.

Petrografisch: De matrix is licht anisotroop. De structuur is korrelig tot zeer korrelig. Cat. nr. 359

vertoont frequent naaldvormige korrels. Geelbruine vlekken komen voor in cat. nr. 5048. Rode

sliertvormige verkleuringen komen frequent voor bij cat. nr. 312. Cat. nr. 786 bevat een grote

langwerpige donkerrode roestige korrel tot 700 , met kwarts inclusies, afgerond en licht vlekkig

overvloeiend in de matrix (geen keramiek). Verder bevat het monster kleine roestige vlekjes en korrels tot

50 . Deze korrels zijn ongetwijfeld verantwoordelijk voor de afwijkende oranje verkleuring van het

beeldje (zie macroscopisch).

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 10 tot 17 % in de fracties 1 tot 3. Het gaat

voornamelijk om kwarts, met uniforme en golvende uitdoving, monokristallijn, subrounded tot

subangular en onverweerd veldspaat. Rood verkleurd kwarts komt voor in cat. nr. 359.

Muscoviet komt regelmatig voor tot 100 . In cat. nr. 312 komt frequent muscoviet voor tot fractie 5.

De korrels zijn zwak omlijnd bij PP.

Toeschrijving: De pasta kan worden toegeschreven aan het Keulse atelier am Rudolfplatz. Van series 293,

500, 679 en 983 werden exemplaren gevonden in dit atelier: 3758 (293), 4143 (500), 4416 (632), 4480

(679) en 5048(983). Series 121, 500 en 566 werden door chemische analyse met een Keuls atelier

verbonden: analyse van cat. nrs. 760 (121), 312 (500) en 786 (566). Van Series 306 en 983 werden

exemplaren gesigneerd door de Keulse coroplast Vindex: 3636 (306), 4960 (983) en 5048 (983). Van

serie 500 werd één exemplaar gesigneerd met de letter S: cat. nr. 4144 (500).

Serie 293 werd via stam 45 gedateerd tussen 90/125 en 150 n.C. Serie 983 werd door de coroplast Vindex

gedateerd tussen 140/150 en180 n.C. De pasta werd bijgevolg zeker gebruikt in het tweede en derde

kwart van de tweede eeuw.

Verwantschap: Verwant met pasta 22 maar met een betere sortering. Verwant met pasta 20, maar de

korrelconcentratie is hoger.

Pasta 22: Keulen

Cat. nrs. 132 (16), 761 (146), 155 (244), 1171 (282), 264 (420), 302 (478), 311 (487), 315 (601), 361

(643)

Macroscopisch: De kleur van de kern is licht grijs (Munsell 10 YR8/1 tot 10 YR8/2). Het oppervlak is

glad. De hardheid van de kern is matig hard (Mohs 3 tot 4).

Petrografisch: De matrix is zwak anisotroop en korrelig tot zeer korrelig. Afgeronde bruine tot zwarte

korrels komen voor in fractie 2 in cat. nr. 761. Cat. nr. 302 bevat roestige vlekken en goed afgelijnde

afgeronde donkerrode korrels tot 200 .

Het aandeel van de transparante mineralen omvat 10 tot 20 % in de fracties 1 tot 4. Meestal gaat het om

kwarts en veldspaat. Aggregaten van kwarts en veldspaat, gevormd uit korrels in fracties 2 tot 4 komen

voor in cat. nrs. 302 en 761. Eén veldspaat met strogele anisotrope lamelaire tot vlekkige ingroei werd

waargenomen in cat. nr. 302. Een geïsoleerde korrel augiet in fractie 2 komt voor in cat. nr. 302.

                                                  
31 Van Boekel 1987, 333-334 nr. 31: brandsporen op het witte oppervlak. De foto toont echter ook zwarte

breukvlakken: mogelijk gaat het om een gereduceerde kern zoals cat. nr. 193 uit Tongeren.
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Mica werd uitzonderlijk waargenomen.

De korrels zijn zichtbaar bij PP, maar zwak omlijnd.

Toeschrijving: Cat. nr. 302 (478) werd gesigneerd door Servandus. Andere exemplaren van series 478 en

146 werden eveneens gesigneerd door Servandus: statuetten 1194 (478), 4121 (478), 3193 (146) en 3344

(146). Van series 16 en 146 werden exemplaren gevonden op het Keulse atelier am Rudolfplatz: 3197

(16) en3193 (146). De pasta kan daarom toegewezen worden aan Keulen en lijkt bijzonder verbonden met

Servandus.

Verwantschap: Verwant met pasta 21 maar met minder goede sortering.

Pasta 23: Keulen

Cat. nrs. 164 (228), 202 (291), 388 (470), 368 (637)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot dof geeloranje

(Munsell 10 YR 7/3). Het oppervlak is glad. De hardheid van de kern is matig hard (Mohs 3 tot 4).

Macroscopisch werden geen inclusies waargenomen. Onder lage vergroting kan fijn mica worden

waargenomen in de breuk van cat. nr. 388.

Petrografisch: De matrix is plaatselijk licht anisotroop en fijnkorrelig.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 5 tot 10 % in de fracties 1 tot 3, met de grootste

concentratie in fractie 2. Het gaat voornamelijk om monokristallijn kwarts, subrounded tot subangular en

veldspaat. Een aggregaat met veldspaat komt voor in cat. nr. 388. Geïsoleerd augiet in fractie 2 komt voor

in cat. nr. 202. De spreiding van de korrels is niet gelijkmatig verdeeld in de matrix.

Muscoviet komt niet (cat. nr. 202) tot regelmatig voor (cat. nr. 388).

Matige aflijning van de korrels bij PP.

Toeschrijving: Van serie 291 werd een exemplaar gevonden in het Keulse atelier am Rudolfplatz: cat. nr.

3752 (291). Van serie 470 werd een exemplaar gesigneerd door Servandus: cat. nr. 4096 (470).

Series 228 en 291 werden door chemische analyse aan een Keuls atelier verbonden: analyse van cat. nrs.

164 (228) en 202 (291).

Pasta 24: Keulen

Cat. nrs. 190 (201), 185 (222), 385 (222), 156 (244), 350 (673), 349 (674)

Macroscopisch: De kern is bleek roodachtig oranje (Munsell 2,5 YR 7/3) tot dof oranje (Munsell 5 YR

7/3). Het oppervlak is lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR8/1). Vermoedelijk gaat het om een dunne

witte engobe die diende om de roodachtige tint van de kern te maskeren (zie ook cat. nr. 366 behorend tot

pasta 23).

De kern is matig hard tot hard (Mohs 4 tot 5). Het oppervlak is glad.

Petrografisch: De matrix is egaal sterk anisotroop. Naaldvormige en goed georiënteerde kleimineralen

zijn zeer duidelijk te onderscheiden. Cat. nr. 350 vertoont sliertvormige verkleuringen met eenzelfde

korrelverdeling als de rest van de matrix.

Muscoviet komt regelmatig voor.

Het aandeel transparante mineralen varieert van 7 tot 8 % in de fracties 1 tot 3, maar vooral in fractie 2. In

cat. nr. 350 komen sporadisch grotere korrels voor in fractie 5. Het gaat om veldspaat en polykristallijn

kwarts.

Matige zichtbaarheid van de korrels bij PP.

Toeschrijving: De groep wordt toegeschreven aan het Keulse atelier am Rudolfplatz op basis van Fortuna

serie 201 die twee ateliervondsten onder haar rangen telt: cat. nrs. 3596 (201) en 3597 (201). De buste cat.

nr. 350 (673) kan hier om twee redenen met zekerheid aan worden toegevoegd: de witte deklaag die de

roodachtige kern maskeert én de petrografische kenmerken van de matrix zijn dezelfde als die van

Fortuna cat. nr. 190 (201).

Series 201 en 673 werden door chemische analyse met een Keuls atelier verbonden: analyse van cat. nrs.

190 (201) en 350 (673).

Andere exemplaren van series 201 en 673 werden toegeschreven aan pasta 20, eveneens toegeschreven

aan Keulen: cat. nrs. 5047 (201) en 348 (673). De verschillen kunnen niet veroorzaakt zijn door een

verschillende inwerking van de bodem. Cat. nrs. 190 (201), 350 (673) en 348 (673) zijn afkomstig uit

dezelfde vondstcontext en waren dus onderworpen aan dezelfde bodemomstandigheden (context 188).
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Pasta 25: Keulen

Cat. nrs. 1116 (246), 303 (479)

Macroscopisch: De kern is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). De hardheid is matig hard (Mohs 4). Het

oppervlak is glad.

Petrografisch: De matrix is licht anisotroop en fijnkorrelig.

Het aandeel van de transparante mineralen ligt tussen 20 en 25 % in de fracties 1 tot 4, met de grootste

concentraties in fractie 2 en 3. Het gaat voornamelijk om kwarts en veldspaat, subrounded tot subangular,

soms bruinrood verkleurd. Eén maal kaolinitisch bevlekt veldspaat. Sporadisch aggregaten.

Goede sortering.

Toeschrijving: Van serie 246 werd een exemplaar gevonden in het Keulse atelier am Rudolfplatz: cat. nr.

3673 (246). Dit exemplaar werd tevens gesigneerd door Servandus.

Pasta 26: Keulen, Frankfurt of Trier

Cat. nrs. 145 (116), 178 (212), 176 (213), 4397 (645), 4395 (960)

Macroscopisch: De kleur is steeds licht grijs (lichter dan Munsell 10 YR8/1 tot 2,5 Y 8/2) tot licht

geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). De hardheid varieert van matig hard (Mohs 3) tot hard (Mohs 5). Het

oppervlak is steeds glad. Sporadisch komt mica voor cat. nr. 176.

Petrografisch: Transparante mineralen komen voor tussen 5 en 8 % in de fracties 1 tot 5.

Zwakke sortering.

Verwantschap: Er zijn geen referentiestalen uit ateliers. De sortering is nog zwakker dan die van de

Keulse pasta 22 en de korrelconcentratie is lager.

Pasta 27: Frankfurt of Trier

Cat. nrs. 4198 (528), 4644 (747)

Macroscopisch: De kern is bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4) tot dof oranje (Munsell 5 YR 7/4).

Oranjerode aardachtige inclusies zijn zichtbaar. Het oppervlak is glad en zeepachtig. De kern is matig

hard (Mohs tot 3).

Petrografisch: De matrix is sterk anisotroop. De anisotropie is egaal. De structuur van de matrix is

vezelig. Rode sliertvormige verkleuringen komen voor in cat. nr. 4644. Bij PP zijn de korrels zeer goed

afgelijnd.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 4 tot 14 % in de fracties 1 tot 3, waarbij fractie 1

zwak vertegenwoordigd is. Sporadisch komen korrels voor in fractie 4. Het gaat om kwarts en veldspaat,

soms rood verkleurd (cat. nr. 4644). Een fijnkorrelig aggregaat dat bestaat uit korrels in fracties 1 en 2

komt voor in cat. nr. 4198. De spreiding van de korrels is niet egaal. Sliertvormige concentraties komen

voor. Hoekige doorsneden komen vaak voor.

Cat. nr. 4644 bevat een rood aardachtig insluitsel van 750  met transparante mineralen (kwarts en

veldspaat in 2 en 3, soms aggregaten). Daarnaast komen in hetzelfde staal rode aardachtige korrels voor

in fracties 2 en 3.

Mica komt niet voor.

Zeer goed afgelijnde korrels bij PP.

Toeschrijving: Cat. nrs. 4198 (528) en 4644 (747) behoren tot de Oost-Gallische chemische groep met

hoog titaniumgehalte die in de literatuur werd toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar die

door iconografie en vondstomstandigheden tevens verwijst naar Trier.

Verwantschap: De pasta vertoont petrografisch veel gelijkenis met de pastagroep 31 uit het gebied van de

Treveri.

Pasta 28: Frankfurt of Trier

Cat. nrs. 142 (116), 143 (116), 166 (204), 762 (204)

Macroscopisch: De kleur van de kern is licht grijs (Munsell 10 YR8/1) of lichter. De hardheid is matig

hard (Mohs 3 tot 4). Het oppervlak is glad. Er zijn geen inclusies zichtbaar.
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Petrografisch: De matrix is niet tot plaatselijk licht anisotroop in cat. nr. 143 en sliertvormig anisotroop in

cat. nr. 142. De structuur is zwak korrelig.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 6 tot 10 % in de fracties 1 tot 3 en sporadisch in

fractie 4. Het gaat vooral om kwarts. Algemeen komen veel rechthoekige en langwerpige doorsneden

voor. De korrels zijn subrounded tot subangular. Sliertvormige korrelconcentraties komen voor. In cat. nr.

143 werd een rechthoekig aggregaat opgetekend in fractie 4, samengesteld uit korrels in fracties 2 en 3.

Verder komt ook licht geresorbeerd velspaat voor.

Mica komt niet voor.

Toeschrijving: Cat. nr. 142 (116) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met hoog

titaniumgehalte die in de literatuur werd toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar die door

iconografie en vondstomstandigheden tevens verwijst naar Trier.

Pasta 29:Frankfurt of Trier

Cat. nr. 4019 (423)

Macroscopisch: De kleur van de kern is licht grijs (Munsell 10 YR8/1). Oranje insluitsels zijn zichtbaar.

Het oppervlak is glad en mat. De hardheid van de kern is matig hard (Mohs 3).

Petrografisch: De matrix is zwak egaal anisotroop. De structuur is wisselend korrelig van zwak tot sterk.

Het aandeel van de transparante mineralen (kwarts en veldspaat) varieert binnen eenzelfde staal van 10 tot

22 % in de fracties 1 tot 3 en sporadisch in fractie 4. Sterke korrelconcentraties komen voor.

Mica komt niet voor.

Toeschrijving: Cat. nrs. 4015 (423) en 4019 (423) behoren tot de Oost-Gallische chemische groep met

hoog titaniumgehalte die in de literatuur werd toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar die

door iconografie en vondstomstandigheden tevens verwijst naar Trier.

Verwantschap: Verwant met pasta nr. 30, zonder de sterke korrelconcentratie.

Pasta 30: Treveri

Cat. nr. 3656 (234), 5098 (251), 392 (Ortho)

Macroscopisch: De kleur van de kern is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2 tot 5 YR 8/2). Het oppervlak is

glad. De hardheid van de kern is zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 3). De breuk van cat. nr. 392 vertoont

de afdruk van vegetale magering (afdruk van stengeltje bij cat. nr. 392)

Petrografisch: De matrix is zeer zwak tot niet anisotroop en zwak korrelig. Oranjerode insluitsels komen

voor bij cat. nrs. 3656 en 392.

Het aandeel van de transparante mineralen (kwarts en veldspaat) bedraagt 3 tot 6 % in fracties 1 tot 3,

waarbij fractie 1 zwak vertegenwoordigd is. Geïsoleerd komen korrels voor tot fractie 5 (cat. nr. 5098:

aggregaat van kwarts en veldspaat samengesteld uit korrels in fracties 2 tot 4 met grillige naden).

Een klei-insluitsel dat een concentratie van 10 % transparante mineralen bevat, werd waargenomen in cat.

nr. 392.

Mica komt vrijwel niet voor. Geïsoleerd muscoviet werd waargenomen in cat. nr. 5098.

De transparante mineralen zijn goed omlijnd bij PP.

Toeschrijving: Cat. nr. 392 komt uit Ortho, cat. nr. 3656 werd gevonden in Ulmen en cat. nr. 5098 komt

uit Frankfurt-Heddernheim. Serie 251 behoort tot stam 67 die haar ontwikkeling kende in de periode

tussen 200 en 275 n.C. De verwantschap met pasta 32 situeert de herkomst in het gebied van de Treveri.

Verwantschap: Deze zwak anisotrope en zwak korrelige matrix zonder mica is verwant met pasta 32,

maar de anisotropie is zwakker

Pasta 31: Treveri

Cat. nrs. 284 (467), 289 (472), 310 (494), 314 (516), 286 (Longlier Respelt), 393 (Ortho), 407 (Longlier

Respelt), 419 (Ortho), 450 (Longlier Respelt), 484 (Longlier Respelt), 502 (Martelange Grumelange),

1082 (Ortho)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van licht grijs (Munsell 10 YR 8/2 tot 5 YR 8/2) over bleek

oranje (Munsell 5 YR 8/4) tot bleek roodachtig tot dof oranje (Munsell 2,5 YR 7/4 tot 5 YR 7,5/4).

Lichtbeige of lichtroze verkleuringen komen voor bij cat. nrs. 284, 286, 450 453, en 484. De breuk
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vertoont vaak spleetvormige holtes. Het oppervlak is steeds glad. De hardheid varieert van zacht tot matig

hard (Mohs 2 tot 3).

Petrografisch: De matrix is matig tot plaatselijk sterk anisotroop. De structuur is vezelig en meestal matig

tot zwak korrelig. De meeste stalen bevatten geen mica. Oranjerode insluitsels komen voor bij cat. nrs.

484, 407, 393 en 1082. Klei-insluitsels die een hogere concentratie transparante mineralen bevatten dan

de matrix werden waargenomen in cat. nr. 310. Het gaat om anisotrope bruinrode korrels tot fractie 5 met

tot 30 % transparante mineralen. Zij bevatten vooral kwarts en veldspaat, meestal angular in fracties 1 tot

3 en aggregaten samengesteld uit korrels van fracties 1 en 2.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 3 tot 13 % in de fracties 1 tot 4. De

korrelspreiding is ongelijkmatig. Concentraties komen voor. Fractie 1 is algemeen zwak

vertegenwoordigd. Het gaat vooral om kwarts. Daarnaast komt ook veldspaat voor.

Sporadisch werd geïsoleerd muscoviet waargenomen (cat. nr. 1082).

De transparante mineralen zijn sterk omlijnd bij PP.

Toeschrijving: Geen enkele serie werd tot nu toe toegeschreven aan een productieplaats. De pasta

onderscheidt zich van de Keulse pasta’s. Ze is korrelarm op het niveau van de matrix en vertoont een

variabele spreiding van de minerale inclusies. De vondsten zijn voornamelijk gesitueerd in de provincie

Luxemburg (Longlier, Martelange en Ortho), meer bepaald in de civitas Treverorum en het zuiden van de

civitas Tungrorum.

Pasta 32: Treveri

Cat. nrs. 150 (130), 432 (321), 445 (404), 278 (456), 1105 (457), 4111 (475), 453 (941), 163 (Ortho), 456

(Ortho), 1070 (Ortho), 1075 (Ortho)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR8/1) en licht

geeloranje (Munsell 10 YR 8/3) tot dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). In de breuk van cat. nr. 150 werden

afdrukken gevonden van vegetale magering. Verkoolde sporen werden gevonden in de breuk van cat. nr.

163. Het oppervlak is glad en meestal mat. De hardheid van de kern varieert van zacht tot hard (Mohs 2

tot 4).

Petrografisch: De matrix is egaal zwak tot niet anisotroop en wisselend korrelig. De korreligheid van de

matrix kan sterk verschillen binnen het staal (zie vooral cat. nr. 453). Geen naaldvormige inclusies.

Bruinrode vlekken komen voor in cat. nrs. 1105 en 432. Donkerbruine tot bruinrode korrels komen voor

in cat. nr. 278, 445 en 4111. Rode inclusies in cat. nrs. 1075, 456, 4340 en 453. Oranje sliertvormige

verkleuringen komen voor in cat. nr. 1070.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 2 tot 14 % in de fracties 1 tot 4. Het gaat

voornamelijk om kwarts en weinig verweerd veldspaat. Licht gekaoliniseerd veldspaat en Carsbad-

tweeling komen voor in cat. nr. 1070. Bruin verkleurde geresorbeerde korrels werden opgetekend in cat.

nrs. 278 en 4111. Aggregaten bestaande uit korrels in fracties 2 en 3 komen voor in cat. nrs. 278, 445 en

1105 .

Mica ontbreekt in vrijwel alle stalen. Slechts sporadisch werd muscoviet opgetekend in cat. nrs. 278 en

453.

Algemeen zijn de korrels goed zichtbaar bij PP, maar niet altijd scherp omlijnd.

Toeschrijving: Geen van de series werd toegeschreven aan een atelier. De pasta komt voornamelijk voor

in de provincie Luxemburg (Martelange, Longlier, Ortho, Saint-Mard), in de civitas Treverorum en het

zuiden van de civitas Tungrorum. Daarnaast komen exemplaren voor in Clavier en Brachtendorf.

Pasta 33: Treveri

Cat. nrs. 332 (949), 389 (Martelange Grumelange), 410 (Ortho), 471 (Ortho), 477 (Longlier Respelt),

1080 (Ortho)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2) tot dof geeloranje

(Munsell 10 YR 7/3). Het oppervlak is glad. De breuk is licht onregelmatig en gelamineerd. De pasta

heeft een vet, licht blinkend uitzicht. De hardheid van de kern varieert van zacht tot matig hard (Mohs 2

tot 3).

Petrografisch: De matrix is plaatselijk sterk anisotroop en niet korrelig. Zij is sliertvormig anisotroop bij

cat. nr. 332. Bruinrode inclusies komen voor bij cat. nr. 1080.

1109



Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 2 tot 4 % in de fracties 1 tot 4, waarbij fractie 1 zwak

vertegenwoordigd is. Het gaat voornamelijk om geïsoleerde korrels kwarts en veldspaat, rood verkleurd

in cat. nr. 410. Een aggregaat dat bestaat uit korrels in fracties 2 en 3 komt voor in cat. nr. 332.

Een afgerond klei-insluitsel dat zelf minerale inclusies bevat komt voor in cat. nrs. 332 en 471.

Mica komt niet voor.

Sterke omlijning van de korrels bij PP.

Toeschrijving: Geen van de series werd tot nog toe verbonden met een atelier. De spreiding van de pasta

situeert zich in de provincie Luxemburg (Martelange, Ortho en Longlier), meer bepaald in het

grensgebied van de civitas Treverorum en het zuiden van de civitas Tungrorum.

Pasta 34: Treveri

Cat. nrs. 313 (516), 309 (Martelange Grumelange), 425 (Longlier Respelt), 426 (Longlier Respelt), 443

(Hofstade Steenberg), 455 (Longlier Respelt)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot dof oranje (Munsell

5 YR 7/3). Het oppervlak is glad tot licht schurend. De hardheid van de kern varieert van zacht tot matig

hard (Mohs 2 tot 3).

Petrografisch: De matrix is sterk anisotroop en zwak korrelig. De anisotropie is egaal tot licht

sliertvormig. Donkerbruine aardachtige korrels komen voor in cat. nrs. 309 en 443. Oranjerode insluitsels

komen voor bij cat. nr. 425.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 10 tot 25 % in de fracties 1 tot 5, waarbij fractie 1

zwak vertegenwoordigd is. Het gaat vooral om kwarts, minder om veldspaat. De verhouding

kwarts/veldspaat bedraagt 10/1 in cat. nr. 309. Kwarts is meestal monokristallijn met een uniforme

uitdoving, soms subhedraal polykristallijn (cat. nr. 309), soms rood tot bruinig verkleurd (cat. nr. 443).

Polykristallijn kwarts komt voor in cat. nrs. 309 en 443, daarnaast ook aggregaten die bestaan uit korrels

in fractie 1. Aggregaten van kwarts en veldspaat samengesteld uit korrels van fracties 2 tot 4 komen voor

in cat. nr. 313. Sliertvormige korrelconcentraties komen voor in alle stalen. Hoekige doorsneden komen

vaak voor.

Er is geen mica aanwezig.

De korrels zijn zeer goed omlijnd bij PP.

Toeschrijving: Cat. nr. 345 uit Tongeren behoort tot de Oost-Gallische chemische groep uit de omgeving

van Trier met een laag gehalte aan TiO2 en Fe2O3 (testresultaat UCL-LGM 345). De pasta komt verder

voornamelijk voor in de provincie Luxemburg (Martelange, Longlier) in het grensgebied van de civitas

Treverorum en de civitas Tungrorum. Daarbuiten komt zij ook voor in Hofstade (civitas Nerviorum).

Verwantschap: De pasta onderscheidt zich van de Keulse pasta’s door de afwezigheid van mica, de

korrelarme matrix en de onregelmatige spreiding van de transparante mineralen.

Pasta 35: Treveri.

Cat. nrs. 770 (413), 779 (645)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot licht geeloranje

(Munsell 10 YR 8/3). Het oppervlak is glad. De hardheid van de kern is matig hard (Mohs 3).

Petrografisch: De matrix is sterk anisotroop en zwak korrelig. De anisotropie is sterk gevlekt en niet

georiënteerd.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 4 tot 5 % in de fracties 2 tot 4. Korrels in fractie 1

komen weinig voor. Het gaat voornamelijk om kwarts en veldspaat.

Geen mica.

De korrels zijn sterk afgelijnd bij PP.

Toeschrijving: De pasta komt voor in het zuiden van de provincie Luxemburg (Arlon en Messancy), in

het gebied van de Treveri. Serie 413 werd niet aan een productiegebied toegewezen. Exemplaren van

serie 645 werden mogelijk op meerdere plaatsen vervaardigd. Cat. nr. 4397 (645) behoort petrografisch

tot pasta 26, toegewezen aan Keulen of Frankfurt/Trier.

Verwantschap: Er is verwantschap met de Trierse pasta 37, maar de structuur van de matrix verschilt. De

pasta onderscheidt zich van de Keulse producten door de korrelarme matrix en het ontbreken van mica.
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Pasta 36: Trier: Melausus en Fidelis

Cat. nrs. 1167 (322), 267 (386), 270 (393), 271 (397), 772 (403), 530 (512), 266 (941), 268 (Sainte-

Marie-sur-Semois), 398 (Fauvillers Wisembach), 421 (Longlier Respelt), 447 (Longlier Respelt), 521

(Longlier Respelt)

Macroscopisch: De kleur van de kern is licht tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1) tot licht tot dof

geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Het oppervlak is glad tot licht schurend. In de kruimelige breuk zijn

veel grote, vaak hoekige minerale inclusies zichtbaar. De hardheid van de kern is zacht (Mohs 1 tot 2).

Petrografisch: De matrix is egaal zwak anisotroop en meestal zwak korrelig. De kleimineralen schikken

zich onregelmatig zonder vaste oriëntatie tussen de transparante mineralen. Roodbruine sliertvormige

verkleuringen komen voor in cat. nr. 772.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 20 tot 25 % in de fracties 1 tot 4 en soms tot 5. De

hoogste frequentie komt voor in fractie 3. Meestal kwarts met uniforme uitdoving, subrounded tot angular

en vaak breuken in de grootste korrels. Minder veldspaat, weinig verweerd. De verhouding

kwarts/veldspaat in cat. nr. 398 bedraagt 1 op 9. Aggregaten komen voor: in cat. nr. 398 rechthoekig

subhedraal aggregaat van kwarts en veldspaat samengesteld uit korrels in fracties 2 en 3. Algemeen is de

vorm van de korrels onregelmatig en zijn de randen vaak gecorrodeerd. Zwakke sortering. De hechting

van de korrels in de matrix is vaak zwak.

Sporadisch komt muscoviet voor tot 100 .

De korrels zijn goed zichtbaar bij PP.

Toeschrijving: Cat. nrs. 398 (Fauvillers) en 772 (403) werden gesigneerd door Melausus en Fidelis die in

Trier werkzaam waren.

Pasta 37: Trier

Cat. nrs. 146 (100), 422 (286), 277 (436), 399 (711), 140 (Martelange Grumelange), 507 (Martelange

Grumelange)

Macroscopisch: De kern is licht grijs (Munsell 10 YR8/1,5) en matig hard (Mohs 3). Het oppervlak is

glad en mat.

Petrografisch: De matrix is sliertvormig anisotroop en niet korrelig. Donkerbruine korrels tot 50  komen

regelmatig voor.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt amper 2 % in de fracties 1 tot 3. De korrels vormen

sliertvormige concentraties. Het gaat om kwarts, soms gebarsten. Een fijnkorrelig aggregaat komt voor.

Er werd geen mica opgetekend.

De korrels zijn goed afgelijnd bij PP.

Toeschrijving: Serie 711 wordt toegeschreven aan een Triers atelier: cat. nrs. 4544 (711) en 4545 (711)

werden gevonden in het atelier Trier-Süd.

Pasta 38: Trier

Cat. nrs. 261 (373), 285 (467), 224 (503), 396 (554), 496 (634), 364 (651), 493 (Flamierge Frenet), 517

(Longlier Respelt), 533 (Longlier Respelt), 803 (Saint-Pierre Sberchamps)

Macroscopisch: De kleur van de kern is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2 tot 5 YR 8/2). Cat. nrs. 533 en 517

vertonen lichtbeige tot rozige verkleuringen. Cat. nr. 517 bevat rode aardachtige inclusies. Het oppervlak

is glad. De hardheid van de kern varieert van zacht tot matig hard (Mohs 2 tot 3). De breuk is meestal

gelaagd.

Petrografisch: De matrix is plaatselijk anisotroop in slierten en zwak korrelig. Sliertvormige

verkleuringen komen voor in cat. nrs. 803 en 533. Bruinrode insluitsels komen voor in de meeste stalen.

Een roodbruin (keramisch ?) insluitsel tot 600  komt voor in cat. nr. 517: hoekig en goed omrand, poriën

in fractie 1 en korrelconcentratie van 20 % in de fracties 1 tot 3.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 2 tot 12 % in de fracties 1 tot 4. Het gaat

voornamelijk om kwarts en weinig verweerd veldspaat. De verhouding kwarts/veldspaat bedraagt 10/2 in

cat. nr. 496. Aggregaten die bestaan uit korrels in fracties 2 en 3 komen voor in cat. nrs. 803 (met rode
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verkleuringen), 285, 533 en 261.De korrels zijn over het algemeen goed afgelijnd in de matrix. De

spreiding is niet egaal. De vorm varieert van subrounded tot angular. Veel vierhoekige en driehoekige

doorsneden.

Mica komt slechts uitzonderlijk voor (sporadisch in cat. nr. 285).

Toeschrijving: Geen van de series werd toegeschreven aan een atelier. Het voorkomen van de pasta

situeert zich in de provincie Luxemburg (Arlon, Longlier, Martelange, Flamierge en Saint-Pierre). De

pasta onderscheidt zich van de Keulse producten door de onregelmatige spreiding van de transparante

mineralen, de vaak hoekige doorsneden en het ontbreken van mica.

Pasta 39: Trier

Cat. nr. 773 (371)

Macroscopisch: De kern is licht grijs (Munsell 10 YR8/1). Het oppervlak is glad en mat. De kern is matig

hard (Mohs 4).

Petrografisch: De matrix is egaal zwak anisotroop en matig korrelig.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 15 % in de fracties 1 tot 4. Sporadisch komen korrels

voor in fractie 5. Het gaat om kwarts en veldspaat. De vorm van de korrels is subangular tot angular. Zij

vertonen veel barsten. Rechthoekige en driehoekige vormen komen vaak voor.

Sporadisch komt muscoviet voor tot 50 .

De korrels zijn goed omlijnd bij PP.

Toeschrijving: Serie 773 werd op basis van de typische versieringstechniek met horizontale lijnversiering

toegeschreven aan een Triers atelier.

Verwantschap: De pasta is verwant met de Keulse producten, maar de korrelvormen zijn hoekiger.

Pasta 40: Trier

Cat. nrs. 272 (416), 4024 (432), 292 (Martelange Grumelange), 1084 (Ortho)

Macroscopisch: De kleur van de kern is dof geeloranje (Munsell 10 YR 6/4). Het oppervlak is glad en

mat. De breuk is onregelmatig. De kern is matig hard (Mohs 3).

Petrografisch: De matrix is egaal niet anisotroop en korrelig.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 20 % in de fracties 1 tot 3. Het gaat om kwarts en

veldspaat. De korrels zijn subrounded tot angular met low sphericity. Regelmatig komen barsten voor in

de grotere korrels.

Mica komt voor tot 100 .

Korrels zeer goed omlijnd bij PP

Toeschrijving: Cat. nr. 4024 (432) werd toegeschreven aan Trier op basis van de versieringstechniek en

op basis van de chemische analyse van de pasta.

Verwantschap: De anisotropie is zwakker kan de Keulse producten. Het aandeel van de transparante

mineralen ligt iets lager dan de Keulse pasta 25 en de sortering is beter dan de Keulse pasta 22.

Pasta 41: Trier rood

211 (277), 4952 (552), 4340 (604), 4548 (714)

Macroscopisch: De kleur van de kern varieert van rood (Munsell 10 R 5/8) voor cat. nr. 4548 over dof

oranje (Munsell 5 YR 7/4) voor cat. nr. 4340 tot licht bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7/2) voor cat. nr. 211.

De rode pasta van cat. nr. 4584 is bedekt met een witte engobe (licht grijs 10 YR 8/2). Een vermenging

van witte en rode pasta is waarneembaar bij cat. nr. 4340. Cat. nrs. 4340 en 4548 bevatten bovendien

witte aardachtige inclusies. De kern is matig hard (Mohs 3). De hardheid van de witte aardachtige

inclusies bij cat. nr. 4548 is lager dan die van de rode matrix.

Petrografisch: De matrix is egaal zwak anisotroop. De structuur is zwak korrelig. Sliertvormige

verkleuringen komen voor in cat. nr. 4340.

Het aandeel van de transparante mineralen varieert van 10 tot 13 % in de fracties 1 tot 4. Sporadisch

komen korrels voor in fractie 5. Plaatselijk komen lagere korrelconcentraties voor in cat. nr. 211.

De kleinere korrels bestaan vooral uit kwarts met hoekige vormen. In alle stalen komen regelmatig

subhedrale korrels voor in de grotere fracties 3 tot 5. Het gaat om aggregaten van kwarts en veldspaat
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samengesteld uit korrels in fracties 2 tot 4 (cat. nrs. 211, 4340 en 4548). Veldspaat in een combinatie

carlsbad/ albiet en met microkristallijne inclusies, mogelijk van muscoviet komt voor in cat. nr. 4340.

Albiet komt tevens voor in cat. nr. 4548. Cat. nr. 4340 bevat regelmatig calciet in fracties 2 en 3. Een

langwerpig gebogen carbonaat in fractie 4 is vermoedelijk een fragment van een fossiele schelp. Cat. nr.

4548 bevat rechthoekige bruinige korrels die grijs blijven bij XP: geresorbeerd veldspaat (?).

Cat. nrs. 4340 en 4548 bevatten witte aardachtige inclusies (zie macroscopische kenmerken). De matrix

van deze witte inclusies is egaal en bevat vrijwel geen opvulmateriaal.

Muscoviet komt regelmatig voor.

Korrels sterk omlijnd bij PP.

Toeschrijving: De techniek van rode pasta en de witte engobe werd veelvuldig toegepast in de Trierse

ateliers.

Pasta 42: Trier rood

Cat. nr. 442 (Tintange Warnach )

Macroscopisch: De kleur van de kern is oranje (Munsell 2,5 YR 6/6).Oppervlak met witte engobe.

Afgeronde matgrijze inclusies komen voor in de breuk. Afgeronde holtes zijn de negatieve afdruk van

deze korrels. De kern is matig hard (Mohs 3).

Petrografisch: De matrix is egaal anisotroop. Vezelige kleimineralen zijn goed zichtbaar.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 20 % in de fracties 1 tot 4. Het gaat om kwarts, soms

met fijne barsten en onverweerd veldspaat. Aggregaten samengesteld uit korrels in fractie 2 komen

frequent voor. Grotere korrels in fractie 4 hebben frequent rechthoekige vormen.

Bruinrode aardachtige korrels komen regelmatig voor tot 100 .

Korrels goed zichtbaar bij PP.

Toeschrijving: De techniek van rode pasta en de witte engobe werd veelvuldig toegepast in de Trierse

ateliers.

Pasta 43: Trier rood

Cat. nrs. 3198 (19), 5099 (Köln-Marienburg Flottenkastell Alteburg)

Macroscopisch: De kern is oranje (Munsell 2,5 YR 6/6). Bij cat. nr. 3198 bevinden zich op het oppervlak

sporen van groen glazuur op een voorbereidende engobe (wit tot reddish brown). Het oppervlak is glad.

De hardheid van de kern is matig hard (Mohs 3).

Petrografisch: De matrix is matig tot niet anisotroop en korrelig. Bruine sliertvormige verkleuringen

komen voor bij cat. nr. 5099.

Het aandeel van de transparante mineralen bedraagt 18 % in de fracties 1 tot 3 en sporadisch in fractie 4.

Het gaat vooral om kwarts, minder om veldspaat, vaak gebarsten. De korrels zijn overwegend hoekig.

Albiet komt voor in cat. nr. 5099. Naaldvormige korrels komen frequent voor cat. nr. 3198.

De stalen bevatten frequent bruine tot zwarte afgeronde aardachtige insluitsels tot 5 (300 ) die vaak zelf

transparante mineralen bevatten.

Muscoviet komt regelmatig voor.

De korrels zijn matig (cat. nr. 3198) tot goed (cat. nr. 5099) omlijnd bij PP.

Toeschrijving: Cat. nrs. 3198 en 5099 zijn vervaardigd in een roodbakkende pasta. Cat. nr. 5099 is een

statuettenlamp geproduceerd in Trier (voor de types en datering zie: Goethert-Polaschek 1991, 178 Abb.

28; voor pasta en glazuur: zie De Beenhouwer 1991 (statuettes), 84-87). Zij wordt gedateerd in de eerste

helft van de tweede eeuw. Venus serie 19 wordt gedateerd in de periode tussen 80/85 en 90/95 n.C. Deze

pasta was daarom zeker in gebruik op het einde van de eerste eeuw en tijdens de eerste helft van de

tweede eeuw.
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6.2.3. Resultaten

Het meest opmerkelijke en tegelijk hoopgevende resultaat van ons onderzoek is de vaststelling dat de

bemonstering van twee recent opgegraven ateliers in Rennes rue Saint-Louis (pasta 12) en Brive rue

Marie-Rose Guillot (pasta 10) succesvol was. Beide ateliers zijn petrografisch zeer goed af te bakenen en

duidelijk te onderscheiden van de producten uit het Alliergebied. Tot nu toe konden van deze ateliers

geen exportgoederen worden herkend in het door ons afgebakende gebied. De vaststelling dat de meeste

Centraal-Gallische import blijkbaar uit het Alliergebied stamt is één resultaat, maar even belangrijk is het

feit dat een coherente groep ateliervondsten zich kan vertalen in een petrografisch goed afgebakende

pasta. Een bemonstering van gerelateerde en goed gedateerde ateliervondsten is daarom zinvol. Voor de

producten uit het Alliergebied liggen de zaken echter niet eenvoudig. De meeste vondsten stammen uit

oude opgravingen en dragen in het beste geval alleen nog het label van de site. Voor een groot deel van de

vondsten uit Vichy en Autun zijn de gevolgen hiervan problematisch.
32

 Om patronen te herkennen in het

petrografisch studiemateriaal, zijn wij voor deze regio uitgegaan van vondsten die via de serie waartoe zij

behoren verbonden zijn met een bepaald productiegebied. Door het ontbreken van referentiemateriaal uit

het herkomstgebied zijn de toeschrijvingen vaak nog onnauwkeurig. Zo worden verschillende pasta’s uit

het Alliergebied toegeschreven aan verschillende mogelijke ateliers. Uitzondering hierop vormen pasta’s

2 en 7 uit Yzeure en pasta’s 8 en 9 uit Toulon-sur-Allier Champ Lary. Toch zijn ook hier nog niet alle

vragen uitgeklaard. Uit het onderzoek is een sterke verwantschap gebleken tussen pasta 2, die via het

seriebestand en één monster uit Yzeure toegeschreven werd aan Yzeure en pasta 9, die eveneens via het

seriebestand en één monster uit Toulon-sur-Allier Le Lary toegeschreven werd aan Toulon-sur-Allier.

Ofwel gebruikten beide ateliers een sterk verwante grondstof, ofwel zijn niet alle vondsten uit Yzeure

ateliervondsten. Zo verschilt de pasta duidelijk van pasta 7 die eveneens via het seriebestand

toegeschreven werd aan Yzeure. Het ontbreken van gedetailleerde publicaties van de contexten die

aanspraak maken op het label atelier, maakt het oplossen van deze vragen tot nu toe onmogelijk. Voor de

Centraal-Gallische ateliers kan voorlopig alleen pasta 8 ondubbelzinnig toegeschreven worden aan één

atelier, Toulon-sur-Allier champ Lary. Dit atelier realiseerde met zekerheid een export tot in Harelbeke en

Kester.

Ook voor andere pasta’s kon het belang voor het exportgebied worden aangetoond. Dit is zeker het geval

voor pasta 5, toegeschreven aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre. Deze korrelarme pasta

met oranjerode tot donkerrode aardachtige inclusies, komt voor op de sites van Harelbeke Halleberg,

Velzeke, Kerkhove, Hofstade Steenberg, Asse Kalkoven, Blicquy Ville d’Anderlecht, Frankfurt-

Heddernheim en Rennes. Dit is een ruim verspreidingsgebied, wat wijst op een sterke economische

organisatie van het atelier. Een tweede belangrijk fenomeen met betrekking tot deze pasta staat in verband

met het thema van de doorntrekker. Met uitzondering van enkele exemplaren die vermoedelijk uit een

lokaal atelier stammen uit de omgeving van Asse of Harelbeke (zie hoger: pasta 13), horen alle

geanalyseerde exemplaren uit het exportgebied tot pasta 5 (cat. nrs. 319 (544), 325 (544), 5056 (Rennes),

320 (Hofstade), 321 (Harelbeke) en 4246 (Frankfurt-Heddernheim). Blijkbaar is één atelier uit het

Alliergebied verantwoordelijk voor het grootste deel van de export van dit thema. Het is treffend dat ook

het exemplaar uit Rennes tot deze groep behoord, hoewel het gevonden werd samen met vondsten die

lokaal in Rennes werden geproduceerd. Nochtans werden modellen en maldelen van doorntrekkers

gevonden op het atelier van Bourbon-Lancy (Rouvier-Jeanlin et al.1990,51-52), een model op het atelier

van Saint-Pourçain-sur-Besbre en maldelen op de ateliers van Gueugnon
33

, Toulon-sur-Allier,Saint-

Pourçain-sur-Besbre en mogelijk ook Vichy
34

. Een beenfragment cat. nr. 3481 uit het atelier Brive rue

Marie-Rose Guillot werd petrografisch toegewezen aan de lokale pasta 10, maar kon nog niet worden

getraceerd in het exportgebied.

Petrografisch onderzoek leent zich goed voor de analyse van de series. Hiervoor is het van belang dat

voldoende monsters genomen worden van exemplaren van eenzelfde serie. Representatieve reeksen

werden bijvoorbeeld samengesteld voor de Venus serie 26 die zonder uitzondering gegroepeerd konden

worden in pastagroep 2. Voor andere series zoals de Minerva serie 267 werd vastgesteld dat exemplaren

in verschillende ateliers werden vervaardigd: cat. nrs. 203 (267) en 204 (267) behoren petrografisch tot

pasta 5, toegeschreven aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre, cat. nr. 3455 (267) behoort

petrografisch tot pasta 10, toegeschreven aan Brive rue Marie-Rose Guillot en cat. nrs. 5051 (267), 5057

                                                  
32 Vertet en Vuillemot 1973, 11-13; Rouvier-Jeanlin 1972, 36-37.
33 Gueugnon 1974, 21
34 Rouvier-Jeanlin 1972, 254-256.
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(267) en 5064 (267) behoren petrografisch tot pasta 12, toegeschreven aan het atelier van Rennes rue

Saint-Louis.

Tenslotte kon door petrografisch onderzoek een nog onbekend atelier onderscheiden worden, dat vanuit

de vondstspreiding van de beeldjes in de ruime omgeving van Asse of Harelbeke moet worden gezocht.

Pasta 13 bestaat uit een matrix met wisselend hematietgehalte en een grove kwartsrijke magering die

weinig aan erosie onderhevig was. Het atelier produceerde volledig in de traditie van de Centraal-

Gallische terracottatechniek met apart gevormde voetstukken, luchtgaten en apart gevormde poten en

staart bij paardenbeeldjes. Het iconografisch repertorium is volledig gericht op de vraag van de

verbruiker. Zo komen uitsluitend thema’s met paarden voor in Asse, terwijl in Harelbeke een ruimer

repertorium aan bod komt. Ook in Harelbeke speelt het aanbod in op de thema’s die reeds door de import

van terracotta’s uit het Alliergebied vertegenwoordigd zijn: doorntrekkers, paarden en vogels. Toch is het

vooral het paardenthema waarin het atelier zich specialiseerde. Zo bestaat de import in Velzeke,

Nijmegen en Versigny uitsluitend uit paarden. De opvallende gerichtheid op het paardenthema is een

bijkomend argument voor de lokalisatie van het atelier in het noordwesten van België, waar de vraag naar

paardenbeeldjes uitzonderlijk hoog was, met name in de sites van Asse, Elewijt en Harelbeke.

Van de Oost-Gallische productiecentra is tot op dit ogenblik het Keulse atelier van de Rudolfplatz het

best gedocumenteerd. De vele gepubliceerde ateliervondsten en vooral de vele beeldjes die via de

inscripties een herkomstbepaling toelaten, bieden een stevige basis voor het opbouwen van een

referentiekader voor het petrografisch onderzoek. Het beeld dat hieruit naar voor komt is zeer coherent.

Het gaat steeds om een korrelige matrix, meestal licht anisotroop en met een regelmatige korrelspreiding.

Om de beschrijvingen van de individuele monsters zo nauwkeurig mogelijk te benaderen, hebben wij een

kunstmatige indeling gemaakt op basis van het procentueel aandeel van de transparante mineralen en de

sortering van de korrels. Pasta’s 20 tot 23 vormen op die manier een solide basis voor het herkennen van

de meeste Keulse terracotta’s. Sommige Keulse beeldjes hebben een hoger percentage opvulmateriaal,

tussen 20 en 25 %. Zij werden gegroepeerd in pasta 25 en vormen een kleine minderheid van het

onderzochte materiaal. Pasta 24 onderscheidt zich microscopisch door een sterkere anisotropie en goed

georiënteerde kleimineralen. Macroscopisch is deze groep gemakkelijk te herkennen door een typische

dunne witte engobe op een meestal licht roodachtige kern. Chemische analyse van exemplaren van

pasta’s 21, 23 en 24 liet niet toe aparte groepen af te bakenen op basis van de chemische samenstelling.

Alle stalen behoren tot de Keulse groep.

Voor pasta’s 27, 28 en 29 is de identificatie van de herkomst niet eenduidig. In de drie gevallen wordt het

referentiemateriaal gevormd door beeldjes waarvan de chemische samenstelling aansluit bij de Oost-

Gallische chemische groep met hoog titaniumgehalte die in de literatuur werd toegeschreven aan de

omgeving van Frankfurt, maar die door iconografie en vondstomstandigheden tevens verwijst naar Trier.

Dit klein aantal petrografische stalen werd, omwille van de heterogeniteit van de matrix, ingedeeld in drie

pastagroepen. Twee van deze groepen vertonen een sterke verwantschap met pasta’s uit het gebied van de

Treveri. Deze vaststelling versterkt de idee dat de toeschrijving van de chemische groep aan de omgeving

van Frankfurt in de huidige stand van het onderzoek niet onomstotelijk vast staat.

Voor het gebied van de Treveri en voor Trier zelf is het onderzoek nog beperkt door de gebrekkige stand

van publicatie.
35

 Een aantal groepen waarvan de patronen herkend werden in de loop van het onderzoek,

vonden tot dus ver geen referentiemateriaal uit ateliers. Pasta’s 30 tot 35 werden daarom op basis van de

vondstspreiding algemeen toegeschreven aan het gebied van de Treveri. Waar de matrix op het vlak van

de anisotropie variaties vertoont, hebben deze groepen allen gemeen dat de matrix korrelarm is . Dit

kenmerk onderscheidt ze duidelijk van de Keulse pasta’s.

Ondanks de nog beperkte mogelijkheden van het onderzoek voor de ateliers van Trier konden wij toch

reeds vaststellen dat de gebruikte pasta’s hier veel meer verscheiden zijn geweest dan dat dit voor Keulen

het geval was. De hoofdreden hiervoor is ongetwijfeld dat in de omgeving van Keulen voldoende

geschikte witbakkende klei aanwezig was, terwijl men in Trier de witbakkende grondstof moest

importeren . Het resultaat is dat men vaak zijn toevlucht nam tot minder geschikte, grovere pasta’s of

mengelingen, waarin nog deels ijzerhoudende, roodbakkende klei aanwezig is. Dit verklaart mogelijk ook

de heterogeniteit van de groeperingen bij het chemisch onderzoek. Een van de Trierse ateliers dat zich

duidelijk tot de minder geschikte, grovere pasta wendde, is dat van Melausus en Fidelis. De stalen die

verbonden kunnen worden met deze coroplasten vormen een coherent geheel met een hoog aandeel aan

opvulmateriaal en een zwakke sortering.De hechting van de korrels in de matrix is vaak zwak. De geringe

                                                  
35 De publicatie van de belangrijke collectie uit het museum Trier RLM is in voorbereiding door G. Van Boekel.
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kwaliteit stond het succes van het atelier nochtans niet in de weg. Mogelijk haalden zij voordeel uit het

wegvallen van de Keulse productie in de derde eeuw.

In schril contrast met de eerder grove producten van Melausus en Fidelis staan de Trierse pasta’s 37 en

38. Via het serieonderzoek konden beeldjes van deze pasta’s verbonden worden met Trierse

ateliervondsten. Deze witbakkende pasta’s zijn ook korrelarm op het niveau van de matrix maar bevatten

veel minder opvulmateriaal. In het geval van pasta 37 bedraagt het aandeel van de transparante mineralen

ongeveer 2 %. Hier gaat het duidelijk om een kwalitatief betere grondstof. Verrassend is de aanwezigheid

bij pasta 37 van een exemplaar van de hand van de coroplast die signeert met de letter M
36

 en van

Minerva serie 286, waarvoor eerder reeds een productieplaats werd gesuggereerd in het Midden-

Rijngebied
37

 en in Keulen.
38

Pasta’s 39 en 40 kunnen op basis van chemische analyse of van de typische versieringstechniek in

verband gebracht worden met Trier.De korrelige matrix en het voorkomen van mica, zou hier voor

verwarring kunnen zorgen met Keulse producten, maar de anisotropie is zwakker.

Tenslotte definieerden wij drie roodbakkende pasta’s. Pasta’s 41, 42 en 43 illustreren ook voor de

roodbakkende producten verschillen in kwaliteiten van de pasta, met grover en fijner opvulmateriaal en

bijzonder voor pasta 41, vermenging met witbakkende bestanddelen.

Het aantal referentiestukken die het vast kader moeten vormen voor de petrografische herkenning van de

terracottaproductie in Trier en het gebied van de Treveri, is op dit ogenblik nog gering. Wel werd

aangetoond dat de verschillende pasta’s goed te onderscheiden zijn van de meerderheid van de Keulse

producten. Petrografisch onderzoek vormt zo een belangrijk instrument bij het herkomstonderzoek van de

series. Het onderscheid tussen de producten uit de omgeving van Frankfurt en die uit het gebied van de

Treveri blijft zowel chemisch als petrografisch onzeker. De enige belangrijke conclusie van ons

onderzoek in dit verband is dat het niet mogelijk is vanuit petrografisch oogpunt de midden-Rijnproductie

af te bakenen van die van de Treveri. Of dit veroorzaakt wordt door een toevallige gelijkenis of door een

export van grondstoffen blijft voorlopig in het midden.

                                                  
36 zie cat. nr. 146 (100) en inscripties
37 Van Boekel 1987, 421 nr. 58.
38 Lange 1994, 233 Serie 84.
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7. MOTIEVEN

7.1: KAPSEL

De haren werden op het achterhoofd vanaf een middenlijn naar buiten gekamd 
en verwerkt tot een haarrol rondom het hoofd en losse lokken die op de 
schouders vallen. De lage haarrol loopt vooraan over in de neerhangende lokken
die links en rechts de schouderlijn volgen. Haarrol en lokken zijn vooraan 
doorlopend met dwarse groeven bedekt. Achteraan mondt de haarrol uit in een 
dot in de hals. De vlechten zijn er ontdubbeld.

Het motief ontstaat in Centraal-Gallië. Het kapsel is uitsluitend voorbehouden 
voor Venus (series 1 tot 5, 8, 10 tot 14, 16 tot 22, 101, 116 en 929).
Afgezien van maldeel 3135 (13) uit een derde-eeuwse context uit Augst, horen 
alle series thuis in een periode tussen 60 en 110 n.C. Een overname door 
Oost-Gallische ateliers greep plaats rond 85 n.C.
De mal uit Augst illustreert hoe een oud motief, lang na het in onbruik raken, 
plots weer kan opgenomen worden. Het gaat weliswaar om een lokaal atelier, 
waarvan tot nog toe geen positieve afdrukken werden teruggevonden.

Series: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 929, 22, 101, 
116.

Datering: 60-110 en 200-250 n.C.

1: worstvormige haarrol met dwarse groefjes en op de rug ontdubbelde lokken

Zoals motief 1, maar met met boven het voorhoofd een hogere haarrol.

Het motief komt voor bij Centraal-Gallische voorstellingen van Venus in de 
laatste drie decennia van de eerste eeuw (series 23, 24, 25 en 985).

Series: 23, 24, 25, 985.

Datering: 70-100 n.C.

2: verhoogde worstvormige haarrol met dwarse groefjes en op de rug ontdubbelde lokken

Zoals motief 1, maar de haarrol wordt vanaf een middenscheiding boven het 
voorhoofd rond het hoofd gebonden.

Dit kapselmotief komt voor bij Centraal-Gallische Venus series uit de jongere 
fase van stam 1 (series 6 en 15).

Series: 6, 15.

Datering: 60-75 n.C.

3: haarrol met middenscheiding en op de rug ontdubbelde lokken
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De haren werden op het achterhoofd vanaf een middenlijn naar buiten gekamd 
en verwerkt tot een haarrol rondom het hoofd en losse lokken die op de 
schouders vallen. De haarrol wordt vanaf een middenscheiding boven het 
voorhoofd rond het hoofd gebonden en mondt achteraan uit in een dot in de hals.
Ter hoogte van de slapen is hij geknoopt. Vooraan en achteraan valt telkens een
losse haarlok links en rechts op de schouders. In enkele gevallen (serie 54 en 51)
is de ganse rug bedekt met losse lokken.

Het kapsel wordt uitsluitend gebruikt voor Centraal-Gallische voorstellingen van
Venus (series 31, 35-40, 42-46, 48-51, 54, 64-68, 76, 181, 183 en 986).
Het motief wordt algemeen gedateerd in de tweede eeuw, met de nadruk op de 
eerste helft van de tweede eeuw. Het blijft in gebruik in de tweede helft van de 
tweede eeuw, mogelijk tot 180/190 n.C. (series 64, 68 en 76 en cat. nr. 4986).

Series: 31, 35, 51, 36, 44, 45, 46, 37, 38, 39, 40, 42, 986, 43, 48, 49, 50, 54, 64,
65, 66, 67, 68, 76, 181, 183.

Datering: 100-180/190 n.C.

4: lage haarrol met middenscheiding en geleed op de slapen

Zoals motief 4, maar met een kunstmatig verhoogde haarpartij boven het 
voorhoofd. Bij nutrix serie 343 ontbreken de losse lokken.

Het kapsel is voorbehouden voor Centraal-Gallische voorstellingen van Venus 
(series 69, 71-75, 77-86 en 88) en éénmaal voor nutrix (serie 343).
Het kapsel is een verdere ontwikkeling van motief 4. Volgens de dateringen van
de series voltrok zich deze ontwikkeling rond het midden van de tweede eeuw.

Series: 69, 71, 77, 72, 73, 74, 81, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 343, 84, 88.

Datering: 140/150-200/250 n.C.

5: verhoogde haarrol met middenscheiding

Het motief komt voor bij Centraal-Gallische voorstellingen van Venus (serie 51,
54, 57, 61-63, 90, 91, 106 en 143) en Minerva (serie 269, 270 en 279) en bij één
Oost-Gallische serie, vervaardigd op het einde van de tweede eeuw volgens 
Centraal-Gallisch productieschema in het atelier van Victor uit Keulen (serie 
638).
De vroegste datering is die van serie 143 in de periode van 90/100 tot 117 n.C.
Het motief is typisch voor de creaties van Iopillo/Ioppillo/Ioppios van stam 8. 
Het is ook aanwezig bij serie 54, een serie die iconografisch de overgang vormt 
tussen stam 7 en stam 8. Verder komt het motief ook voor bij Venus serie 106 
van Pistillus uit het laatste kwart van de tweede eeuw, maar ook bij een Venus 
serie serie 51 uit de eerste helft van de tweede eeuw.

Series: 51, 54, 57, 61, 62, 63, 90, 91, 106, 143, 269, 270, 279, 638.

Datering: 100-200/220 n.C.

6: losse lokken verdeeld over de rug
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De haren werden vanaf een middenscheiding boven het voorhoofd verwerkt in 
een rol rond het hoofd met een kleine dot in de hals. Een gedeelte van de haren
werd boven het voorhoofd opgewerkt tot een dubbele dot. Een ander gedeelte 
hangt vrij in losse lokken, verdeeld over de rug. Alleen bij serie 57 is duidelijk 
een vlechtenlap zichtbaar die vanaf de dubbele dot omlaag valt over het 
achterhoofd. Dit laatste kenmerk refereert naar het kapsel van de nutrices, 
motief 8. Bij de nutrices ontbreken echter de haarrol en de losse lokken op de 
rug.

Het kapselmotief is eigen aan Centraal-Gallische Venus series van stam 8 (series
57, 58, 61, 63 en 90). Het is mogelijk een ontwerp van de coroplast 
Iopillo/Ioppillo/Ioppios
Met uitzondering van serie 36 die na 130 n.C. kan worden gedateerd, blijven de
series algemeen gesitueerd in de tweede eeuw. De iconografische verwijzing 
van het kapsel van serie 57 naar de nutrices doet een gelijktijdigheid vermoeden
in de late tweede eeuw (motief 8: na 165/180 n.C.). Algemeen is het verschijnsel
van een dot boven het voorhoofd bij dameskapsels laat in de tweede eeuw te 
dateren (zie commentaar bij motief 10).

Series: 57, 58, 61, 63, 90.

Datering: 130-200/220 n.C.

7: dameskapsel met haarrol met dot in de hals, een dubbele dot boven het voorhoofd en losse 
lokken verdeeld over de rug

De haren vallen vanaf een middenscheiding boven het voorhoofd rond het 
gelaat, zoals motief 10. Op het achterhoofd worden de haren omhooggebracht en
gedeeltelijk verwerkt in een dubbele dot boven het voorhoofd. De rest van het 
haar wordt vanaf de dot gevlochten in een brede vlechtband die afdaalt op het 
achterhoofd.

Dit kapselmotief werd ontworpen in Centraal-Gallië, waar het voorbehouden 
blijft voor de voorstellingen van zittende vrouw met kind (336, 342, 358 en 
990). In Oost-Gallië komt het voor bij nutrix (series 345 en 346), zittende vrouw
met hond (series 370 en 371) en zittende vrouw met vruchten (serie 432). Het 
komt nooit voor bij Venus (een hybride vorm komt wel voor bij Venus serie 103
uit het atelier van Gueugnon: zie motief 9). Het motief werd duidelijk in 
Oost-Gallië geïntroduceerd via de Centraal-Gallische nutrices.
Voor de datering ligt het accent duidelijk op de periode na 180 n.C. Alleen serie
336 kan vroeger aanvangen in de periode 150/165-170/180 n.C. De serie 
behoort tot stam 53, waarvoor het eindpunt van de evolutie mee bepaald werd 
door de datering van de eerste fase van het heiligdom van Hofstade (context 85).
Deze datering moet mogelijk worden herzien (zie stam 53 en context 85). De 
Oost-Gallische series horen thuis in de periode tussen 190 en 260 n.C.
In de evolutie van stammen 53 en 55 is een tendens waarneembaar waarbij de 
kapsels met enkele dot boven het hoofd (motief 10), verdwijnen ten voordele 
van de dubbele dot (motief 8). Vermoedelijk zet het laatste kapselmotief 
chronologisch iets later in. De afwezigheid van het motief bij stam 54 en de 
introductie in de loop van de ontwikkeling van stam 55 doet vermoeden dat het
kapsel ontworpen werd door Pistillus.

Series: 336, 342, 358, 990, 345, 346, 370, 371, 432.

Datering: 165/180-260 n.C.

8: dubbele dot boven het voorhoofd en vlechtband op het achterhoofd
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Zoals kapselmotief 7, maar zonder de losse lokken op de rug.
Bij cat. nr. 3069 (53) uit Brive zijn de haren op het achterhoofd gescheiden door
een middenstreep, terwijl achteraan links en rechts een losse lok op de schouders
valt. Het gaat duidelijk op de aanpassing van kapselmotief 4 of 5, door 
toevoeging van een dubbele dot.
Serie 109 vertoont door retouchering licht verschillen binnen de serie. Cat. nr. 
3288 (109) heeft een middenscheiding op het achterhoofd, maar deze ontbreekt
bij cat. nr. 3280 (109). Cat. nr. 3287 (109) heeft mogelijk een vlechtenlap die 
vanaf de dubbele dot afdaalt op het achterhoofd. De vlechtenlap is duidelijk 
aanwezig bij cat. nr. 3310 (103) uit Gueugnon. Dit kenmerk verwijst naar het 
kapsel van de nutrices, die vermoedelijk gelijktijdig zijn (motief 10).

Het kapsel is voorbehouden voor Centraal-Gallische voorstellingen van Venus 
(series 53, 103, 107, 109 en 111-113). Het motief komt op in de tweede helft 
van de tweede eeuw. Serie 53 is te beschouwen als een overgangsserie die de 
kenmerken van motief 4 (de aparte lokken op de schouders en de middenstreep
op het achterhoofd) combineert met de nieuwe dot boven het voorhoofd. De 
meeste series houden verband met het oeuvre van Pistillus en worden gedateerd
na 170/180 n.C.

Series: 53, 103, 107, 109, 111, 112, 113.

Datering: 150-220/250 n.C.

9: haarrol met dot in de hals en een dubbele dot op het hoofd, zonder losse lokken verdeeld over de
rug

De haren vallen vanaf een middenscheiding boven het voorhoofd rond het 
gelaat. Op het achterhoofd worden de haren omhooggebracht en gedeeltelijk 
verwerkt in een dot boven het voorhoofd. De rest van het haar wordt vanaf de 
dot gevlochten in een brede vlechtband die afdaalt op het achterhoofd. Bij serie
936 is tevens een zwak uitgewerkte haarrol zichtbaar zoals bij motief 9.

Dit kapselmotief werd ontworpen in Centraal-Gallië en blijft er voorbehouden 
voor nutrix (series 338, 344, 348, 349, 350, 353, 357 en 936) en de buste van 
een vrouw (serie 613).
Voor de datering ligt het accent duidelijk op de periode na 180 n.C. Alleen serie
335 zou vroeger aanvangen in de periode 150/165-170/180 n.C. De serie 
behoort tot stam 53, waarvoor het eindpunt van de evolutie mee bepaald werd 
door de datering van de eerste fase van het heiligdom van Hofstade (context 85).
Deze datering moet mogelijk worden herzien (zie stam 53 en context 85). Alle 
andere nutrix series zijn eenduidig na 180 n.C. gedateerd. Buste serie 613 is niet
gedateerd. De jongste vondst is een Centraal-Gallische nutrix uit Oudenburg cat.
nr. 819 die gevonden werd in de vierde-eeuwse fabricae binnen het Romeinse 
castellum (context 27). Een voorbeeld van een lange omlooptijd.
De evolutie van stam 53 toont aan dat dit kapsel de haarmode van Faustina de 
Oudere opvolgde (zie stam 53). In de evolutie van stammen 53 en 55 is 
bovendien een tendens waarneembaar waarbij de kapsels met enkele dot boven
het hoofd (motief 10), verdwijnen ten voordele van de dubbele dot (motief 8). 
Vermoedelijk zet het laatste kapselmotief chronologisch iets later in. 
Tegelijkertijd toont stam 55 een tendens tot vervaging van het detail en 
verbreding van de enkele dot, vooral bij series 344 en 357.

Series: 332, 335, 338, 344, 348, 349, 936, 353, 357, 613, 350.

Datering: 165/180-220/300 n.C.

10: enkele dot boven het voorhoofd en vlechtband op het achterhoofd
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De lage, platte en brede de dot die opgebouwd is uit de haren die langs het 
gelaat tot in de hals vallen, verwijst duidelijk naar de midden- en laat-Severische
haarmode (zie motief 23 en motief 22). Dit is vooral goed zichtbaar bij de 
Trierse nutrix serie 360 waar de opbouw van de dot in detail herkenbaar is. De 
insnijdingen op de zijkant geven duidelijk de golvingen van het kapsel weer. De
dubbele dot boven op het hoofd gaat terug op de iconografie van de 
Centraal-Gallische nutrices (motief 8), waarbij de brede dot in de hals een 
aanpassing is aan de eigentijdse Severische haarmode. Bij series 361, 363 en 
440 is de dubbele dot op het hoofd vervangen door een sikkelvormige diadeem,
die mogelijk ook geïnspireerd is op Centraal-Gallische voorbeelden (motief 
36b).

Het motief is uitsluitend in Oost-Gallië toegepast op voorstellingen van zittende
vrouw met kind (series 346, 361 en 363), zittende vrouw met hond (370 en 371)
en zittende vrouw met vruchten (432 en 440).
De archeologische datering ligt voor series 370 en 371 in de periode tussen 
170/190 en 260 n.C. en voor serie 432 na 190 n.C. De verwantschap met het 
Severisch kapsel van motief 91 laat toe een terminus post quem te stellen rond 
200 n.C.
Het is opvallend hoe deze series beïnvloed werden door de succesrijke 
Centraal-Gallische nutrices die blijkbaar nog in trek waren in Severische 
periode. Naast de reeds besproken kapselimitaties en de overname van het 
nutrixthema, wordt ook de rieten zetel geïmiteerd (zie ook motief 73). De 
nabootsing van het Centraal-Gallische nutrixthema had uitsluitend plaats in 
Trierse werkplaatsen of werkplaatsen uit het Moezelgebied. In Keulen werden 
immers in deze periode geen terracotta’s meer geproduceerd.

Series: 346, 361, 363, 370, 371, 432, 440.

Datering: 200-260 n.C.

11: een brede platte dot in de hals en een vlechtband op het achterhoofd

In essentie wordt de dot gevormd met haren die vanaf het achterhoofd omhoog
werden gebracht en samengebonden werden boven het voorhoofdshaar (motief 
7). Vanaf de dot kan een brede vlechtband terug afdalen op het achterhoofd 
(motief 10). Bij vele Venus series komt de dubbele dot ook voor in combinatie
met een haarrol (motief 9).

Algemeen is de dot boven het voorhoofd bij dameskapsels een verschijnsel dat 
niet blijkt voor te komen voor 130 n.C. (serie 63). Het accent ligt zelfs duidelijk
op de periode na 170/180 n.C. In Centraal-Gallië wordt het voorbehouden voor
Venus, nutirix, Epona en de buste van een vrouw. In Oost-Gallië komt het voor
bij Venus, nutrix, zittende vrouw met hond en zittende vrouw met vruchten

Series: 53, 57, 58, 63, 90, 103, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 182, 184, 185, 187,
188, 332, 335, 336, 337, 338, 342, 344, 348, 349, 936, 353, 357, 358, 506, 507,
613, 614, 350, 990, 110, 126, 166, 186, 345, 346, 360, 370, 371, 432, 189.

Datering: 130-260 n.C.

12: dameskapsel met dot boven het voorhoofd

kapsel met middenscheiding en losse golvende lokken langs het gelaat (zoals 
motief 10). Op het achterhoofd worden de haren omhooggebracht in een vlakke
brede band. Bij serie 377 gaan zij over in een brede rolvormige dot boven op het
hoofd. Series 339 en 333 hebben in plaats van de rolvormige dot een 
sikkelvormige diadeem.

Het motief komt uitsluitend voor bij Centraal-Gallische voorstellingen van 
nutrix (series 337, 333 en 339). De datering van alle series ligt in de periode 
tussen 180 en 200/250 n.C.

Series: 333, 337, 339.

Datering: 180-200/250 n.C.

13: haren vanaf de hals omhooggebracht, zonder vlechtband op het achterhoofd
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Het motief komt voor bij Centraal-Gallische voorstellingen van Venus (serie 
102), Fortuna (series 255 en 224) en Epona (serie 507: tevens met een dot boven
het hoofd). Op basis van de archeologische datering van de series en de 
dateringen van de coroplasten moet dit kapselmotief in het laatste kwart van de 
tweede en het begin van de derde eeuw worden gedateerd.

Series: 102, 255, 224, 507.

Datering: 170/180-200/220 n.C.

14: haren op het achterhoofd omgekeerd V-vormig omhoog getrokken

Het gelaat wordt omkranst door een rij golvende lokken die de oren bedekken. 
Op het achterhoofd werden alle haren strak naar het midden gekamd en verwerkt
in een platte vlechtendot. Bij serie 93 vallen links en rechts losse lokken op de 
schouders.

Het kapsel komt voor bij Centraal-Gallische voorstellingen van Venus (serie 92
en 93). Een exemplaar van serie 92 werd gevonden in een graf uit de 
Tiberisch-Claudische tijd (context 284). Verder komt het motief voor bij een 
Oost-Gallische buste uit de periode tussen 70 en 220 n.C. (serie 639). De 
datering is niet éénduidig.

Series: 92, 93, 639.

Datering: 14-54 en 70-220 (?) n.C.

15: boogjeskrans rond het gelaat en een vlechtendot op het achterhoofd

Een dunne horizontale band deelt het voorhoofdshaar op in twee partijen, 
waarvan het onderste deel met middenscheiding. Daarboven bevindt zich een 
vlechtendot. De lage vlechtendot die vooraan zichtbaar is boven op het hoofd, is
de top van een lange platte vlechtband die in de hals vertrekt en een groot deel 
van het achterhoofd bedekt. Van de dunne scheidingsband boven het voorhoofd
is slechts een zeer klein stukje zichtbaar.
Dit kapsel biedt een nauwkeurige weergave van dat van de portretten van 
Faustina de Oudere (Fittschen en Zanker 1983, 19 Nr. 18: vroeg-Antonijnse 
portretkop op niet-bijhorende buste; beschrijving in Wegner 1939, 26-32). De 
horizontale band boven het voorhoofd is niet steeds zichtbaar, maar verklaart de
indeling van het voorhoofdshaar in twee partijen. De band is duidelijk zichtbaar
op een reliëf van een eremonument voor Antoninus Pius, dat door opschriften 
gedateerd is in de jaren kort na 161 n.C. (Wegner 1939, 28-29 Taf. 13 a).
Annia Galeria Faustina of Faustina de Oudere is de echtgenote van Antoninus 
Pius (138-161), verwerft in 138 n.C. de titel Augusta en in 139 n.C. het 
muntrecht. Zij sterft in 141 n.C. Munten met de afbeelding van Diva Faustina 
verschijnen tot de dood van Antoninus Pius (Wegner 1939, 26).

Het hoofd komt voor in Centraal-Gallië en werd gebruikt voor het thema nutrix 
(serie 334) en een buste van een vrouw (serie 619). De nutrix serie is gedateerd 
tussen 150/165 en 170/180 n.C. De buste serie 619 wordt gedateerd tussen 175 
en 200 n.C. Het kapsel van Faustina de Oudere geldt als terminus post quem. 
Het ontstond ten vroegste in 138 n.C. en blijft minstens in gebruik tot ca. 180 
n.C. Vermoedelijk is dit kapsel de voorloper van motief 10.

Series: 334, 619.

Datering: 150/165 -180/200 n.C.

16: horizontaal lint en dot boven het voorhoofd - vlechtband op het achterhoofd
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Vooraan zoals motief 16, maar zonder de vlechtband op het achterhoofd. Een 
haarrol wordt vanaf een middenscheiding boven het voorhoofd rond het hoofd 
gebonden en mondt achteraan uit in een dot in de hals. Links en rechts valt 
telkens een losse haarlok op de schouders.
Het kapsel is verwant aan de portretten van Faustina de Oudere (zie motief 16).
Opvallend zijn bij serie 104 de twee knopvormig opgedraaide lokken die zich 
tussen de band en de hoger gelegen dot bevinden. Deze lokken zijn ook 
aanwezig op sommige stenen portretten van Faustina de Oudere (Wegner 1939,
Taf. 12). Verschillend met de portretten van Faustina zijn de haarrol en de twee 
losse lokken die links en rechts langs de schouderlijn vallen. Deze zijn eerder 
verbonden aan de Venusvoorstellingen in terracotta. Van belang is de bewerking
van het achterhoofd van cat. nr. 3253 (55), waar de lokken niet door groeven 
zijn weergegeven maar wel door puntjes (Rouvier-Jeanlin 1972, 107 nr. 57). 
Vermoedelijk is dit de weergave van de boor bij de stenen voorbeelden. Volgens
Wegner is het gebruik van de boor nog niet overtuigend aanwezig bij de vroege
portretten van Faustina (Wegner 1939, 28).

Het kapsel werd gebruikt voor Centraal-Gallische voorstellingen van Venus 
(series 55 en 104). Voor de datering geldt het kapsel van Faustina de Oudere als
terminus post quem. Het ontstond ten vroegste in 138 n.C. en blijft minstens in 
gebruik tot ca. 165 n.C. Serie 104 werd gedateerd tussen 150 en 220/250 n.C.

Series: 55, 104.

Datering: 150-220/250 n.C.

17: horizontaal lint en dot boven het voorhoofd en haarrol

kapsel met vooraan een losse krullende lok op elke schouder en achteraan losse 
lokken verdeeld over de rug: de rest van de haren is vanaf de rechterzijde van 
het achterhoofd omhooggebracht en rond de bovenkant van het hoofd gedraaid 
om tenslotte kruislings over het achterhoofd weer af te dalen in de richting van 
de linkerschouder.

Het kapsel komt voor bij Centraal-Gallische Venusvoorstellingen van Pistillus 
van serie 106 uit de periode tussen 170/180 en 220/250 n.C. (serie 106).

Series: 106.

Datering: 170/180-220/250 n.C.

18: haren rond de bovenkant van het hoofd gedraaid om kruislings over het achterhoofd weer af te
dalen

Boven het voorhoofd is het haar in het midden gescheiden. Daarboven werd een
hoog haarstuk geplaatst, ingedeeld in radiale segmenten. Een haarrol draait rond
het achterhoofd. Het kapsel is geïnspireerd op dat van Matidia, zuster van 
Trajanus zoals het gekend is van een buste uit de Palazzo dei Conservatori in 
Rome, dat gedateerd werd in de Hadriaanse tijd (Fittschen en Zanker 1983, 9 Nr.
8, Taf. 10: Diva Matidia: Hadrianisch; Wegner 1956, 82 Taf. 37; De 
Beenhouwer 1991 (statuettes), 74). Haarstuk en vlechtenrol lopen bij de 
terracottabeeldjes in elkaar over.

Het kapselmotief komt voor bij Oost-Gallische busten van een vrouw (series 
631 en 632). De datering blijft algemeen gesitueerd in de periode tussen 60/70 
en 200/210 n.C. De gelijkenis met het Hadriaanse kapsel van Matidia biedt een 
terminus post quem rond 117 n.C.

Series: 631, 632.

Datering: 117-200/220 n.C.

19: hoog haarstuk met radiaal opgebouwde segmenten
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Boven een band voorhoofdshaar werden verschillende rijen vlechten, parallel 
boven elkaar opgedraaid rond het hoofd tot een vlechtennest, waarbinnen de 
schedel zichtbaar blijft. Het kapsel geeft de haarmode weer van een reeks 
anonieme private portretten uit de Hadriaanse tijd (Fittschen en Zanker 1983, 
61-62 Nr. 83, Taf. 104-105: frühhadrianisch; De Beenhouwer 1991 (statuettes),
74).

Het motief werd in Oost-Gallië aangewend voor busten van vrouwen. Series 636
en 637 werden slechts algemeen gedateerd in de periode tussen 60/70 en 
200/210 n.C. De vergelijking met de vroeg-Hadriaanse haarmode biedt een 
terminus post quem rond 120 n.C.

Series: 636, 637.

Datering: 120-200/210 n.C.

20: vlechtennest van rond het hoofd gedraaide vlechtenrijen

Vooraan werd een haarstuk opgebouwd uit meerdere lagen vlechten die afdalen
vanaf een middenscheiding boven het voorhoofd. Achteraan zijn de haren 
gevlochten tot een ronde dot.

Het motief komt voor in Oost-Gallië voor series van Venus (serie 120), staande
vrouw met kind (serie 317) en zittende vrouw met hond (serie 411). Volgens de
stamevolutie van stam 50 moet serie 317 na het midden van de tweede eeuw 
worden gedateerd. Serie 411 wordt gedateerd tussen 140/150 en 180 n.C. De 
serie werd gesigneerd door Vindex. De kapsel sequentie van stam 15 toont aan 
dat het kapsel van cat. nr. 3172 (120) zich in de periode tussen 160 en 180 
situeert.

Series: 120, 317, 411.

Datering: 140/150-170/180 n.C.

21: vanaf een middenscheiding afdalende vlechtenrijen boven het voorhoofd en een dot op het 
achterhoofd

Het kapsel met middenscheiding dat de oren onbedekt laat en met in de hals een
dwars gevlochten dot, komt voor het eerst voor bij Fulvia Plautilla de vrouw van
Caracalla op munten van 203-205 n.C. ((Lange 1990 (Pistillus), 319 Taf. 22,3); 
Fittschen en Zanker 1983, Nr. 160). Het blijft in gebruik in de tijd van Helagabal
(218-222) en bij privé-portretten uit de midden- en laat-Severische tijd. Lange 
dateert daarom de busten serie 617 van Pistillus in de periode tussen 210 en 220
n.C. (Lange 1990 (Pistillus), 320).

Het motief komt voor bij een Centraal-Gallische buste uit het repertorium van 
Pistillus, serie 617. De datering van de serie werd vastgelegd in de periode 
tussen 190 en 220/275. Aan deze datering kan omwille van de nauwkeurige 
kapseldatering een terminus post quem toegevoegd worden rond 210 n.C.

Series: 617.

Datering: 210-220/275 n.C.

22: kapsel met middenscheiding dat de oren onbedekt laat en met in de hals een dwars gevlochten dot
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De haren zijn gescheiden boven het voorhoofd en vallen glad en vlak langs het 
gelaat tot aan de schouders. Achteraan zijn de haren samengetrokken in een dot 
laag op het achterhoofd. De hoofden zijn meestal rudimentair afgewerkt en 
sommige details kunnen verschillen. Zo kan de afmeting van de dot sterk 
verschillen. Soms vallen de haren duidelijk vooraan op de schouders zoals bij 
series 393 en 400).
Het kapsel gelijkt in opbouw sterk op dat van een zittende voorstelling met hond
van Servandus uit 164 n.C. (serie 368 van stam 62). Mogelijk lag dit kapsel aan
de basis en werd een sikkelvormige diadeem toegevoegd.
Twee exemplaren uit het atelier van Melausus en Fidelis (series 403 en 375) 
hebben een uitzonderlijk grote dot die gelijkenis vertoont met de Severische 
haarmode (Fittschen en Zanker 1983, 101 Nr. 148 Taf. 177: Mittelseverisch; zie
ook Van Boekel, 1990 (Fidelis en Servandus), 79 nt. 22).
Het kapsel gelijkt sterk op dat van Oost-Gallische Venusfiguren met 
sikkelvormige diadeem en vooraan twee losse lokken op de schouders (motief 
37), gedateerd in de periode tussen 180 en 300 n.C.

Het kapsel werd afgebeeld op een aantal Oost-Gallische voorstellingen van 
Fortuna (serie 245), zittende vrouw met kind (series 322 en 364), Epona (series
511 en 512), zittende vrouw met vruchten (serie 435), maar vooral van zittende
vrouw met hond (series 375, 384, 385, 387, 389, 392, 399, 402, 403, 404, 914 en
991).
Met uitzondering van series 385, 389-391, 396, 415, 410, 416, 511 en 512 die 
niet of slechts algemeen gedateerd werden, is de datering van deze series goed 
gedocumenteerd. Serie 392 werd gedateerd tussen 150 en 250 n.C. en serie 404 
tussen 166 en 200 n.C. Series 322, 364, 375, 991, 384, 387, 399, 403, 401, 402 
en 435 hebben een terminus post quem in 180 n.C. Serie 400 heeft een terminus
post quem in 190 n.C. en series 914 en 245 in 200 n.C. Volgens de datering van
serie 245 kan het kapsel voorkomen tot het einde van de derde eeuw. Volgens de
datering van serie 437 moet het kapsel al voorkomen voor 180 n.C.
Samenvattend kan het motief veilig gedateerd worden in de periode tussen 
150/170 en 300 n.C.
Al deze beeldjes zijn afkomstig uit ateliers in het Moezelgebied. De 
geselecteerde series omvatten onder meer het volledige bestudeerde repertorium
van Melausus en Fidelis en van de coroplast die signeert met het initiaal R.

Series: 245, 322, 364, 375, 991, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 396, 392, 
399, 403, 400, 401, 402, 404, 914, 410, 415, 416, 435, 437, 511, 512.

Datering: 150/170-300 n.C.

23: losse haren langs het gelaat tot in de hals, een dot laag op het achterhoofd en een sikkelvormige
diadeem
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Het kapsel is gevormd in een gangbare haarstijl bij de dames van het Severisch 
keizerlijk huis (Van Boekel, 1990 (Fidelis en Servandus), 74, 79 nt. 21-22: 
verwijst naar Julia Domna echtgenote van Septimius Severus en kapsel 
Meischner 1b uit J. Meischner, Das Frauenporträt der Severerzeit, Berlin, s.d.).
Bij een voorstelling van Amor en Psyche, serie 602, is duidelijk de golvende 
beweging van het kapsel zichtbaar. Bij een andere serie van het zelfde thema 
(serie 604) is het haar in de hals beter gemarkeerd (zie ook Van Boekel, 1990 
(Fidelis en Servandus), 74, 79 nt. 22).

Het kapsel werd afgebeeld op een aantal Oost-Gallische voorstellingen Amor en
Psyche (series 602-605). Series 602, 603 en 605 werden slechts algemeen 
gedateerd in de periode tussen 40 en 260 n.C. In Centraal-Gallië komt het kapsel
voor bij de voorstelling van een zittend vrouw met kind, die stilistisch 
vergeleken kan worden met het werk van Pistillus (serie 359; Rouvier-Jeanlin 
1986, 73 nr. 186: stijl). De gelijkenis met het Severisch kapsel laat toe een 
terminus post quem te stellen rond 200 n.C.

Series: 359, 605, 602, 603, 604.

Datering: 200-260 n.C.

24: de haren vallen in korte parallelle golbewegingen tot in de hals

Het kapsel komt uitsluitend voor bij Oost-Gallische series van een paar (serie en
van Fortuna met twee hoornen (series 259 en 260). Het motief wordt door de 
Fortuna series gedateerd tussen 150/160 en 200/210. Fortuna serie 259 is 
gesigneerd door Servandus.

Series: 259, 260, 601.

Datering: 150/160-200/210 n.C.

25: haren in vlechtbanen omhoog gebonden gebonden tot een openwaaiende dot boven op het hoofd

Het motief wordt in Centraal-Gallië gebruikt voor staande Venus met meerdere
personen (series 171 en 172). De datering situeert zich algemeen tussen 81 en 
190 n.C. op basis van de datering van Venus series 171 en 172 en van cat. nr. 
4421 uit Yzeure Saint-Bonnet (context 865).

Series: 171, 172.

Datering: 81-190 n.C.

26: middenscheiding door verticaal lint met sierknop boven het voorhoofd

De haren zijn gescheiden boven het voorhoofd en samengebracht in twee 
lobben, bedekt met spiralen. Op het achterhoofd zijn de haren vanaf de 
middenlijn opzij gekamd en samengebonden in een kleine dot laag op het 
achterhoofd (net boven de hals).
Dit haarstuk vertoont gelijkenis met de hoge haarstukken van de Flaviërs, die 
ook nog onder Trajanus gangbaar waren (Fittschen en Zanker 1983, 50-51, Nr. 
64 Taf. 82: buste uit Trajaanse tijd).

Het motief omvat steeds Centraal-Gallische voorstellingen van nutrix (series 
323, 324, 326, 327, 330, 325 en 328) en de buste van een vrouw (serie 608). De
datering loopt globaal van 100/117-170/180 n.C.

Series: 323, 324, 326, 327, 330, 325, 608, 328.

Datering: 100/117-170/180 n.C.

27: twee-lobbig kapsel met kleine dot laag op het achterhoofd
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Een centrale lok op de rug komt in combinatie met een hoog haarstuk boven het
voorhoofd reeds voor bij portretten van Domitia in de eerste jaren van de 
regeringsperiode van Domitianus (Wegner 1966, 66 Taf. 53: hoofd van 
Leningrad door sterke verbondenheid met vroege muntemissies gedateerd rond
81/82 n.C.).

Het motief ontstond in Centraal-Gallie en was voorbehouden voor 
voorstellingen van Venus (series 171-173, 176 en 995). Het vangt aan in de 
periode tussen 60 en 70/75 n.C. (serie 176: Venus met dolfijn, uil en adelaar). In
Oost-Gallië komt het nog voor op het einde van de derde eeuw of de vierde 
eeuw (serie 168: Venus met Amor).

Series: 171, 172, 173, 176, 995, 168.

Datering: 60-400 n.C.

28: haarrol met kleine dot in de hals waaruit één lok centraal op de rug neervalt

7.2: HAARSTUK

De haren werden op het achterhoofd vanaf een middenlijn naar buiten gekamd 
en verwerkt tot een haarrol rondom het hoofd en losse lokken die op de 
schouders vallen. Boven het voorhoofd werd de haarrol kunstmatig verhoogd 
door een haarstuk in meerdere geledingen boven elkaar. Achteraan mondt de 
haarrol uit in een dot in de hals.

Het motief komt voor in Centraal-Gallië en blijft beperkt tot Venus. Het kan 
gesitueerd worden in de tweede eeuw, vermoedelijk in de periode tussen 150 en
180 n.C.

Series: 26, 27, 28.

Datering: 100/150-180 n.C.

29: breed haarstuk uit meerdere geledingen en een haarrol rond het hoofd

De haren zijn hoog opgewerkt tot een hoog ovaal of rond haarstuk uit meerdere
geledingen boven elkaar. De geledingen zijn ingedeeld in kleine blokjes. 
Achteraan zijn de haren samengebracht in een grote dot midden op het 
achterhoofd. Alleen bij de Venusvoorstellingen vallen links en rechts losse 
haarlokken van het haarstuk op de schouders.
In de hogere graad van detail van de Centraal-Gallische busten is zichtbaar dat 
de onderste geleding boven het voorhoofd een losse haarstrook is die niet 
behoort tot het haarstuk. De dot op het achterhoofd bestaat uit opgerolde 
vlechten. Haarstuk en dot zijn vergelijkbaar met die van Marciana, zus van 
Trajanus, waarvan beelden werden gemaakt in de regeringsperioden van 
Trajanus en Hadrianus (Wegner 1956, 77 Taf. 35).

Het motief komt voor bij Oost-Gallische Venus (series 30 en 130) en Juno 
(series 473, 474 en 475) en bij Centraal- en Oost-Gallische busten (series 611 en
612). De datering van de Oost-Gallische Venus- en Junobeeldjes ligt algemeen 
tussen 130 en 150 n.C. Voor de busten ligt de datering algemeen tussen 69 en 
200/220 n.C., maar een terminus post quem rond 100 n.C. kan worden aanvaard
op basis van de toeschrijving van het kapsel aan Marciana.

Series: 611, 130, 381, 473, 474, 612, 475, 30.

Datering: 100-150 n.C.

30: hoog afgerond haarstuk uit meerdere geledingen ingedeeld in kleine blokjes en een dot op het 
achterhoofd
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Boven een sikkelvormige band haar boven het voorhoofd, prijkt een hoog 
sikkelvormig haarstuk met radiale groeven en met ronde sierknoppen in het 
midden aan de uiteinden.

Het motief is verbonden met Oost-Gallische voorstellingen van Parca. Het werd
ontworpen door de coroplast die signeert met de letters LAS. Op basis van dit 
atelier werden series 482 en 483 gedateerd tussen (?)150 en 220 n.C.

Series: 482, 483.

Datering: (?)/150-220 n.C.

31: hoog halfrond haarstuk met drie sierknoppen

7.3: DIADEEM

Drie tanden werden uitgesneden uit de diadeem.

In Centraal-Gallië werd het motief aangewend voor een voorstelling van 
Victoria serie 496 uit de tweede helft van de eerste eeuw.
In Oost-Gallië komt het uitsluitend voor bij voorstellingen van Fortuna (series 
208, 209, 210, 231, 241 en 242). De ontwikkeling van stam 29 situeert het 
ontstaan tussen 75/79 en 110 n.C. Het motief loopt door tot het midden van de 
tweede eeuw.

Series: 496, 208, 209, 210, 231, 241, 242.

Datering: 50-140/150 n.C.

32: diadeem met drie tanden

Het motief is verwant met de diadeem met drie tanden motief 32, maar de 
tanden zijn niet volledige uitgesneden. Zij werden uitgespaard in reliëf tegen een
achtergrond van een sikkelvormige diadeem of mutsvormig hoofddeksel.

Het motief komt voor in Oost-Gallië en werd aangewend voor de thema’s 
Fortuna (serie 230) en zittende vrouw met vruchten (series 420 tot 423). Het 
komt voor in de periode tussen 115 en 140/150 n.C.

Series: 230, 420, 421, 423.

Datering: 100-140/150 n.C.

33: tandvormige diadeem in reliëf

Kapsel met puntvormige diadeem boven het voorhoofd. 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. Uit de ontwikkeling van stam 12 blijkt 
dat de puntvormige diadeem ontwikkelt uit de sikkelvormige diadeem.

De diadeem komt voor bij Oost-Gallische voorstellingen van Venus in de 
periode 170/180-250/300 n.C. (series 99 en 155). De evolutie van stam 12 toont
aan dat de diadeemvorm ontwikkelt uit een sikkelvormige diadeem. In de 
ontwikkeling van stam 18 hoort het motief thuis in de beginfase op het einde van
de tweede eeuw en verdwijnt het vrijwel onmiddellijk.

Series: 99, 155.

Datering: 171/180-200/300 n.C.

34: kapsel met puntvormige diadeem, losse lokken op de schouders en een dot laag in de hals
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Het motief komt voor in Oost-Gallië en werd gebruikt bij voorstellingen van 
Venus (series 122 en 177) en zittende vrouw met hond (series 389 en 390). 
Venus serie 122 kon archeologisch worden gedateerd tussen 140 en 160 n.C. en
serie 177 tussen 140/150 en 180 n.C. De zittende vrouwen met hond series 389 
en 390 zijn slechts algemeen gedateerd in de tweede en derde eeuw, maar zijn 
vermoedelijk later te dateren omwille van het motief van de hoge hoekige 
rugleuning (motief 67).

Series: 122, 177, 313, 389, 390.

Datering: 140/150-180/300 n.C.

35: sikkelvormige diadeem met drie sierknoppen

De haren zijn los samengebracht in een haarrol die uitmondt in een kleine dot 
boven de hals. Boven de voorhoofdsharen zit een sikkelvormige diadeem. Er 
vallen geen losse lokken omlaag.

Het motief komt bij voorstellingen van Venus voor vanaf het midden van de 
tweede eeuw (series 152, 119, 122 en 135). Het ontstaat vermoedelijk in 
Oost-Gallië in de periode tussen 140 en 160 n.C. (serie 122). Serie 152 duidt op
een beperkt voorkomen in Centraal-Gallië in de late tweede eeuw. Via stam 14 
kan deze serie verbonden worden met de productie van Pistillus.

Series: 152, 119, 122, 135.

Datering: 100/140-220 n.C.

36: Venus met diadeem, geen lokken op de schouders

Het motief werd voor het eerst gebruikt in Centraal-Gallië in de periode tussen 
180 en 200/250. Het werd in Oost-Gallië overgenomen via Trierse imitaties van
hetzelfde thema (series 361 en 363). De diadeem werd ook overgenomen bij 
zittende vrouw met vruchten en ontblote borst, serie 440.

Series: 333, 339, 361, 363.

Datering: 180-250 n.C.

36b: sikkelvormige diadeem bij nutrix

Kapsel met sikkelvormige diadeem boven het voorhoofd. Het haar is gescheiden
boven het voorhoofd en loopt ononderbroken over in twee losse lokken die 
vooraan links en rechts van het gelaat omlaagvallen tot op de schouders. Voor 
de keerzijde bestaan meerdere varianten. De haren kunnen gescheiden zijn in het
midden en samengebracht in een haarrol die uitmondt in een kleine dot in de 
hals. In andere gevallen zijn de haren rechtstreeks samengebonden tot een dot op
het achterhoofd.

Het kapsel is voorbehouden voor Oost-Gallische voorstellingen van Venus (94,
100, 105, 125, 127, 134, 136, 138-140, 149, 150, 156, 161, 162, 163, 167, 169, 
170, 190, 192 en 193).
De vele gedateerde vondsten wijzen erop dat het motief pas na 170/180 tot stand
komt. Uit de ontwikkeling van stam 17 kan besloten worden dit het kapsel bij 
Venus voorkomt in de periode na 180 tot ver in de derde eeuw.

Series: 94, 105, 100, 125, 127, 134, 136, 138, 139, 140, 149, 150, 156, 161, 162,
163, 167, 170, 190, 192, 193, 169.

Datering: 180-300 n.C.

37: Venus met sikkelvormige diadeem en vooraan twee losse lokken op de schouders
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7.4: HOOFDDEKSEL

Boven een smalle band voorhoofdshaar, zijn de haren weggeborgen in een plat
mutsvormig hoofddeksel.

Het hoofddeksel komt voor bij Oost-Gallische series van een zittende vrouw met
hond (serie 373), zittende vrouw met kind (serie 365) en zittende vrouw met 
vruchten (series 420 tot 424 en 938). De voorstellingen zijn globaal gedateerd 
tussen 100 en 160 n.C.

Series: 365, 373, 420, 421, 422, 423, 938, 424.

Datering: 100-160 n.C.

38: mutsvormig hoofddeksel

Halfronde muts, vastgemaakt met een pin, zichtbaar naast de linkerwang (Van 
Boekel 1989 (Scheveningseweg), 19). De Ubische kledij waartoe deze hoed 
behoort, werd gedragen door de inheemse vrouwen in het gebied van de Ubiërs
van de eerste tot de derde eeuw (Horn 1987, 36-37: grafmonument uit periode 
Claudius-Nero; Wild 1968 214: meestal tweede helft tweede en eerste helft 
derde eeuw). Het is niet uitgesloten dat de datum van het invoeren van de 
drie-eenheid met Ubische kledij tevens de begindatum vormt voor het invoeren
van de Ubische kledij in de religieuze iconografie rond 160 n.C., maar een echt
bewijs is hiervoor nog niet geleverd (zie motief 45).

De hoed is voorbehouden voor Oost-Gallische voorstellingen van zittende 
vrouwen met vruchten. Series 441 heeft een terminus post quem rond 140 n.C., 
series 442-443 rond 150, series 449, 447, 450 en 451 rond 180, serie 447 rond 
185 en serie 448 rond 190 n.C. Serie 939 werd gedateerd in het tweede kwart 
van de derde eeuw.

Series: 441, 442, 443, 444, 449, 451, 447, 448, 450, 939.

Datering: 140/150-250 n.C.

39: Ubische hoed

7.5: HELM

T-vormig reliëf onder de helmkam vooraan, dat vermoedelijk een omhoog 
geklapte neusbescherming voorstelt.

De helm komt voor bij Centraal-Gallische (serie 305) en Oost-Gallische 
Minerva’s (series 287, 288, 296, 298, 300 en 301).
Het motief is weinig nauwkeurig gedateerd in de tweede eeuw en eerste helft 
van de derde eeuw.

Series: 305, 287, 288, 296, 298, 300, 301.

Datering: 50-260 n.C.

40: helm met vizier
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7.6: MUURKROON

Muurkroon met twee doorgangen met daarboven horizontale geledingen en met
twee torens op de zijkanten.
Kützbach herkende in het hoofddeksel van enkele zittende vrouwen met 
muurkroon, voorzien van een poort en twee torens, de architectuur van de porta
nigra uit Trier (Kutzbach 1924). Het gaat daarom eerder om een stadspoortkroon
dan om een muurkroon in strikte betekenis. Ervan uitgaand dat het om Trierse 
fabrikaten gaat, dateerde Kutzbach de statuetten na 250 n.C., op basis van de 
bevindingen van Loeschcke uit 1922 over de Trierse statuettenproductie (BJ 
127, 1922, 316-317 (S. Loeschcke): opgravingen van 1920 in het atelier aan de
Louis Linz-Strasse). De aanleg van de stadsmuur wordt door H. Cuppers 
gesitueerd tussen 160 en 180 n.C. (TZ 36, 1973, 133-222 (H. Cüppers). De 
invallen van de Chaucen in 173/174, vormden naar alle waarschijnlijkheid de 
aanzet tot de bouw ervan. Deze typische stadspoortkroon moet dan ook na 180 
n.C. gedateerd worden.

Het motief komt voor in Oost-Gallië bij voorstellingen van Cybele. Serie 455 
werd algemeen gedateerd tussen 100 en 275 n.C. Een terminus post quem wordt
geleverd door de bouw van de stadsmuur in Trier rond 180 n.C.

Series: 455.

Datering: 180-260 n.C.

41: stadspoortkroon - “muurkroon porta nigra”

De vlakke muurkroon staat boven het voorhoofd en laat het achterhoofd 
onbedekt. Twee tot vier uitsparingen op rij aan de bovenzijde van de kroon 
geven het effect van kantelen.

Het motief werd in Oost-Gallië gebruikt voor de voorstellingen van zittende 
vrouw met vruchten (series 453, 454 en 456) en Cybele (serie 464). Series 454 
en 453 werden slechts algemeen gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C.
De evolutie van stam 72 maakt duidelijk dat 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 “kantelen-effect” 
ontstond door het wegsnijden van de sluier. Deze ontwikkeling is te situeren na
160 n.C.

Series: 456, 454, 453, 464.

Datering: 160-260 n.C.

42: vlakke muurkroon met “kantelen”

De muurkroon is voorzien van drie bogen waarvan de middelste hoger is.

Het motief werd in Oost-Gallië gebruikt voor voorstellingen van een zittende 
vrouw met kind (serie 367), een zittende vrouw met hond (serie 377) en Cybele
(series 459 en 943). Uit de evolutie van stam 56 blijkt dat het motief opkomt in
de periode tussen 150 en 160 n.C. Het is niet uitgesloten dat het doorloopt tot de
jaren 180/190 n.C.: cat. nr. 4074 (943) uit Rheinzabern werd gevonden in een 
graf dat werd bijgezet op het einde van de tweede eeuw of later en waarvan het 
zwaartepunt van de grafinhoud ligt in de periode tussen 140/150 en 170/180 n.C.
(context 734).

Series: 367, 377, 459, 943.

Datering: 150-190 n.C.

43: vlakke muurkroon met drie bogen waarvan de middelste hoger is
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7.7: KLEDIJ

De wollen broek met lange pijpen is vermoedelijk van Germaanse oorsprong en
gold voor de Romein als barbaars (Wilde 1968, 227, 230). Het kledingstuk werd
gedragen in Gallië in de periode van de verovering, maar werd kort daarna in de
meeste gebieden uit de mannelijke klederdracht gebannen. Volgens Wilde 
werden zij binnen het Rijk niet meer gedragen voor de late keizertijd. De 
voorbeelden in terracotta pleiten evenwel toch voor het voorkomen van bracae 
in Centraal-Gallië in de tweede eeuw.

Series: 540, 537.

Datering:  n.C.

44: broek met lange pijpen of braca

In de context van de cultus zijn de oudste voorstellingen van Matronen in 
Ubische kledij in de steensculptuur terug te voeren tot de oprichting van de 
tempel voor de Matronae Aufaniae in Bonn (Rüger 1987, 110-113, 22-24, 28; 
Horn, 41-42). De vondstomstandigheden voor het bouwopschrift verzekeren een
datering na het midden van de tweede eeuw (Rüger 1987, 10). Epigrafisch moet
het bouwopschrift en dus ook de stichting van de tempel voor de Aufaniae in het
jaar 161 n.C. geplaatst worden, vermits het Antoninus Pius nog vernoemt, maar
ook reeds Lucius Verus (Rüger 1987, 22 nt.30). De oprichting van het heiligdom
voor de Aufaniae in Bonn in 161 n.C. en de plotse wijdingskoorts in de 
daaropvolgende jaren hebben volgens Rüger te maken met de oorlog van 
Marcus Aurelius tegen de Parthen (Rüger 1987, 10-13: alle andere dateerbare 
wijdingen aan de Rijnlandse Matronae zijn volgens Rüger van latere datum. De 
jongste stammen uit de jaren 250/260, kort voor de moeilijkheden aan de limes 
(Rüger 1987, 13); zie inscripties: consulaire dateringen).
Op basis van epigrafische en iconografische bronnen zijn er geen aanwijzingen
voor het bestaan van de typische voorstelling van Matronen in Ubische kledij in
het Rijnland voor 160 n.C. Het cultusbeeld in de tempel van Bonn moet volgens
Horn de iconografische standaard geleverd hebben voor de uniformiteit van de 
reliëfs op de vele altaren die in de jaren daarna gewijd werden (Horn 1987, 
41-42; Derks 1998, 126). Het gaat hierbij om de drievoudige voorstellingen.
Over de fase voor 160 n.C. bestaan verschillende meningen. Volgens Rüger en
Horn bevindt de cultus zich voor die datum in een pre-antropomorfe fase (Rüger
1987, 28; Horn 1987, 49-53 boomcultus). Volgens Derks is de voorstelling 
inherent antropomorf vanuit het linguistisch standpunt dat vele suffixen van 
bijnamen betekenen “de vrouw van” (Derks 1998, 126). Verder moeten volgens
Derks bij de twee cultusgebouwen uit de eerste-eeuwse fase van het heiligdom 
van Pesch ook cultusbeelden gehoord hebben (Derks 1998, 126). Samenvattend
kan worden gesteld dat de drievoudige matronenvoorstelling dateert van na 160
n.C. en dat over de iconografie van de matronen voor 160 geen zekerheid 
bestaat.

Het motief hoort thuis in Oost-Gallië. Een introductie van deze triade in de 
religieuze iconografie in 161 n.C. is niet in tegenspraak met de archeologische 
datering van de terracotta’s. Serie 447 heeft een terminus post quem rond 180 
n.C. en serie 448 rond 190 n.C. Het motief verschijnt in terracotta blijkbaar heel
wat later dan in de stenen voorbeelden.

Series: 447, 448.

Datering: 180-250 n.C.

45: triade met Ubische kledij

1146



Het gemeenschappelijke kledingstuk is de kapmantel die in sommige gevallen 
het lichaam volledig omhuld, in andere gevallen tot aan de knieën reikt, of 
beperkt blijft tot een korte schoudermantel die alleen de romp of uitsluitend de 
schouders bedekt. In alle gevallen gaat het om bovenkleding waaronder een 
Gallisch kleed werd gedragen. Het Gallisch kleed is een wijde tunica die zonder
gordel werd gedragen, meestal met eveneens wijde mouwen van variërende 
lengte. Dit kleed werd gedragen door mannen, maar ook door vrouwen en 
kinderen. De lengte van het kleed is bruikbaar voor het bepalen van de seks. 
Mannen dragen het Gallisch kleed tot net onder de knie, zelden langer (Wild 
1968, 168-169: Gallic coat). Voor de terracotta’s kan gesteld dat, in alle 
gevallen waar het kleed zichtbaar is, de lengte reikt tot kniehoogte. Een 
uitzondering is te vinden in de Keulse groep die een familie uitbeeldt en 
waarvan één van de afgebeelde kinderen herkenbaar is als meisje (Lange 1994,
289 Serie 248 Taf. 27). Het is gekleed in een lang kleed tot op de voeten, en een
korte mantel tot op de heup. Dit onderscheid met de andere figuren, afgebeeld in
de groep, benadrukt het verschil tussen meisjes en jongens, dat tot uiting komt in
de kledij en bevestigt de stelling over de lengte van het kleed. Dit criterium 
vormt dan ook een belangrijke aanwijzing voor de mannelijkheid van alle 
andere voorstellingen waarbij het kleed zichtbaar is. De lange Gallische 
kapmantel die in de winter boven het kleed werd gedragen, is een vermoedelijk
wollen kledingstuk dat uitsluitend door mannen werd gedragen. Een onderscheid
met de Italisch paenula is dat de voorzijde van de Gallische kapmantel volledig
werd dichtgenaaid, terwijl de paenula enkel onder de kin werd dichtgetrokken 
met een lederen riem en voor het overige vrij open hing. Dit onderscheid is 
echter op de meeste voorstellingen moeilijk te maken (Wild 1968, 177-179). De
mantel kon het lichaam volledig omhullen (Rouvier-Jeanlin 1972, nr. 624). 
Vaak werd hij opgerold aan één of aan beide schouders om de armen meer 
bewegingsvrijheid te bieden (Rouvier-Jeanlin, 1972, nr. 612; Wild 1968, 177).
Daarnaast is er de korte kapmantel die alleen de schouders bedekt. Dit 
kledingstuk bood in vergelijking met zijn langere tegenhanger minder 
bescherming, maar meer bewegingsvrijheid en werd onder meer gedragen bij 
het bewerken van het land en bij de jacht (Wild 1968, 183-184). Het is de korte
kapmantel die cucullus wordt genoemd, terwijl de lange kapmantel of een 
variant ervan in de antieke literatuur als caracallus was gekend (Wild 1968, 
224-5: Hoewel beide kledingstukken ook door de antieke auteurs als Gallisch 
werden aanzien kennen de fonologisch verwante woorden “cucullus” en 
“caracallus” geen Gallische of zelfs Indo-Europese oorsprong. Zij behoren 
daarom volgens Wilde in oorsprong tot een pre-Indo-Europees substraat in 
Noord-Europa voor het einde van de bronstijd). In de recente terracotta studies
worden zowel de figuren met korte als met lange kapmantel cucullati genoemd.
Deze dubbelzinnigheid is ontstaan omdat de genii cucullati in een lange 
kapmantel worden afgebeeld. Volgens Wilde slaat de term cucullatus daarom in
oorsprong mogelijk alleen op de kap zelf, en werd de term later uitgebreid tot de
schoudermantel waaraan zij werd vastgemaakt (Wild 1968,225).

Het motief komt in Centraal-Gallië voor bij cucullatus (staande jongen met 
kapmantel), busten met cucullus en het thema aap. Het is er sterk verbonden met
het werk van Pistillus. In Oost-Gallië werd het aangewend voor de thema’s 
ruiter met kapmantel, staande dwerg, buste met cucullus en aap.
De kapmantel van cucullatusserie 585 reikt tot aan de voeten. Hij werd over de 
schouders naar achter geworpen zodat het Gallisch kleed eronder zichtbaar is. 
Bij serie 574 is de mantel vrijwel even lang als het kleed eronder. Op de 
linkerschouder is hij omhooggetrokken. Ook bij de Oost-Gallische dwergen 

Series: 585, 701, 706, 570, 571, 574, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 
581, 582, 583, 658, 660, 661, 662, 962, 820, 823, 824, 825, 826, 827, 584, 700,
566, 569, 568, 567, 699, 702, 703, 704, 705, 657, 659, 821, 822.

Datering: 150-450 n.C.

46: kapmantel
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series 699, 702, 703, 704 en 705 is de kapmantel even lang als het kleed. De 
kapmantel van de Oost-gallische ruiterseries (series 566-569), bedekt de kledij 
eronder volledig. Bij de andere Centraal-Gallische cucullati, busten met 
kapmantel en apen, gaat het steeds om een korte schoudermantel of cucullus.
Twee dateringen van voor 150 n.C. worden tegengesproken door latere 
dateringen van exemplaren binnen dezelfde series (cat. nr. 4452 (573) en 3469 
(585). De zittende aap cat. nr. 4776 (822) uit Hofheim werd gevonden op de 
plaats van het castellum dat gedateerd wordt tussen 83/89 en 110 n.C., maar 
waar ook voorwerpen uit de latere vicus gevonden werden (context 527).
De vroegste datering is die van het atelier “rue Marie-Rose Guillot” in 
Brive-la-Gaillarde, gedateerd tussen 150 en 175 n.C. (vindplaats 287). Alle 
andere dateringen duiden eerder op het laatste kwart van de tweede eeuw of 
zelfs later. Het motief leeft in Oost-Gallië vermoedelijk door tot in de eerste 
helft van de vierde eeuw (series 702 en 704)

Het motief komt voor in Centraal-Gallië bij de thema’s doorntrekker (serie 549)
en zittende man met konijnen (serie 542 en 549). Het motief is via serie 542 
verbonden met de productie van Sacrillos. De zeldzaamheid van het motief 
maakt dat de voorstellingen in tijd en ruimte nauw verbonden zijn. Serie 549 is 
gedateerd in de tweede eeuw.

Series: 542, 957, 549.

Datering: 100-200/220 n.C.

47: kort, nauwsluitend hemd, gegord in de lende en een korte mouw aan de rechterarm - 
rechterkant van de borst, rechterschouder en de benen zijn onbedekt

Bij nr. 3787 (311) uit Gueugnon is duidelijk een centrale sierknop zichtbaar 
midden op de kruising van de banden. Ook het detail van serie 308 maakt 
duidelijk dat het om kruisende banden gaat en niet om kleedplooien.

Het motief vindt zijn oorsprong in Centraal-Gallië. Het komt voor bij 
Centraal-Gallische (series 311, 307 en 309) en Oost-Gallische (series 308, 310,
312 en 313) voorstellingen van staande vrouw met kind en één Oost-Gallische 
serie van een vrouw met vruchten (serie 419). De datering van deze 
voorstellingen situeert zich na 140/150 n.C.

Series: 311, 307, 309, 308, 310, 312, 313, 419.

Datering: 140/150-200/220 n.C.

48: kruisende banden op de geklede borst bij staande figuren
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Diagonaal kruisende banden of kleedplooien. G. Schauerte interpreteerde het 
motief als de bovenrand van een mantel die op de schouders en in het midden 
van de borst met een fibula werd vastgespeld (Schauerte 1985, 48-49: 
Menimane-Tracht). Deze mode was typisch voor het midden-Rijngebied en 
vormde zo een argument voor een lokale terracottaproductie in dit gebied.

Het motief is niet te verwarren met de kruisende banden op de naakte borst bij 
twee Oost-Gallische series van Diana (serie 488 en 487), die bevestigingsriemen
zijn voor de pijlkoker. Of de kruisende banden van staande geklede figuren 
(motief 48).

Het motief komt voor in Oost-Gallië bij voorstellingen van Fortuna (serie 226 en
231), Minerva (serie 292), vrouw met hond (series 372 en 373), vrouw met 
vruchten (series 420, 421, 422, 938, 428, 429 en 431) en Cybele (series 459 en 
941). Globaal horen deze voorstellingen thuis in de periode tussen 100/115 en 
160 n.C. Het is niet altijd duidelijk of het om kruisende banden gaat of om 
kleedplooien.
Het is opmerkelijk hoe deze plooien in de loop van de stamevolutie van 
stammen 34 en 35 verdwijnen.

Series: 226, 231, 292, 372, 373, 420, 421, 422, 938, 428, 429, 431, 459, 941.

Datering: 100/115-160 n.C.

49: kruisende banden of kleedplooien op de borst bij zittende figuren

7.8: PLOOIEN

Onder de pols van de linkerhand vormt het neervallend kleed van Venus 
achteraan één grote lus, met daaronder soepen doorhangende plooien.

Het Centraal-Gallische motief verschijnt steeds op de keerzijde van het 
neervallende kleed van Venus.
De mal van Sextus nr. 3062 (46) speelt een sleutelrol. De verhouding van de 
afstand tussen de doorhangende plooien van het kleed zijn voor de exemplaren 
van de stammen gelijk: nr. 3140 (56) van stam 7 vertoont een krimp van 6 % 
tegenover nr. 3062 (46). De keerzijde van nr. 3249 (49) is 9 % kleiner dan nr. 
3062 (46). De keerzijde van cat. nr. 27 (78) van stam 9 is 4 % kleiner dan cat. 
nr. 3249 (49). De keerzijde van cat. nr. 3256 (64) van stam 27 is 11 % kleiner 
dan die van nr. 3249 (49). Het is in de huidige stand van het onderzoek nog niet
duidelijk of dit motief een verbindende rol kan spelen tussen deze stammen.

Series: 46, 49, 52, 56, 64, 66, 74, 78, 79, 87, 88.

Datering: 100-190/220 n.C.

50: neervallend kleed met achteraan één grote lus en soepel doorhangende plooien eronder

Het motief komt voor bij Centraal-Gallische voorstellingen van Venus (31-33, 
143 en 183). Het komt voor in de volledige eerste helft van de tweede eeuw, 
mogelijk tot 170 n.C.

Series: 31, 32, 33, 143, 183.

Datering: 90/100-170 n.C.

51: neervallend kleed met een korte opeenvolging van lusvormige plooien onder elkaar
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Korte en smalle lusvormige plooien vallen in verschillende lagen naast en onder
elkaar omlaag.

Het Centraal-Gallische motief verschijnt steeds op de voorzijde van het 
neervallende kleed van Venus.
Serie 12 vormt mogelijk het oudste voorbeeld. De serie leunt iconografisch aan
bij stam 1. Deze serie vertoont wat betreft interne verhoudingen en contouren, 
geen verwantschap met de series van stam 8. Serie 56 vormt een late 
ontwikkeling in de evolutie van stam 7, vermoedelijk rond het midden van de 
tweede eeuw. Door het kleedmotief is serie 56 sterk verbonden met cat. nr. 3139
(54), met eveneens twee lussen onder de linkerhand, maar met een smallere 
bekken. De plooienval doet een malverband vermoeden. De voorzijde van nr. 
3139 (54) is 9 % kleiner dan cat. nr. 3140 (56) en het kleed heeft onderaan twee
concentrische lussen meer. Serie 54 vormt iconografisch de verbinding tussen 
stam 7 met de typische haarrol met middenscheiding en het kleedmotief van de
keerzijde en stam 8 met de trosvormige plooien aan de voorzijde van het kleed 
en de losse lokken verspreid over de rug. Stam 8 betekent in de tweede helft van
de tweede eeuw de echte doorbraak van het motief.

Series: 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 12.

Datering: 100-200 n.C.

52: neervallend kleed met vooraan trosvormige plooien

Kenmerkend zijn de gebogen mantelplooien die rond de linkerknie wentelen. 
Het rechterbeen is steunbeen, terwijl het linkerbeen licht geplooid is.

Het motief is in Centraal-Gallië gekend van voorstellingen van de staande 
vrouw met kind (series 311, 307, en 309). Zij worden globaal gedateerd tussen 
140/150 en 200/220 n.C. Vanaf dezelfde datum komt het motief ook voor in 
Oost-Gallië, maar voor een uitgebreider repertorium van staande voorstellingen
van Fortuna (series 219 tot 222), Minerva (serie 228), vrouw met kind (series 
308, 310, 312 en 313) en vrouw met vruchten (series 418 en 419). Alleen 
Fortuna serie 222 blijft algemeen gedateerd in de tweede eeuw, de andere series
zijn duidelijk gesitueerd in het midden van de tweede eeuw en later.
Het motief situeert zich vroeg in de ontwikkeling van stam 48 en stam 31, 
waarvan alle exemplaren drager zijn van het motief. De datering van stam 48 is
daarom ook richtinggevend.

Series: 311, 307, 309, 219, 220, 221, 222, 288, 308, 310, 312, 313, 418, 419.

Datering: 140/150-200/220 n.C.

53: gebogen mantelplooien rond de knie van het linkerspeelbeen

Korte boogvormige plooien leggen zich links en rechts concentrisch rond de 
bovenarmen met een raakpunt in het midden van de borst. Mogelijk is de 
oorsprong van het motief verwant met motief 55.

Het motief komt voor in Oost-Gallië in de Keulse ateliers van Servandus en 
Alfius. Het werd toegepast op series van Minerva (series 280 en 281), Cybele 
(series 942, 462 en 988)en Parca (serie 480). Minerva serie 280 van het atelier 
van Servandus werd nauwkeurig gedateerd in 164 n.C. Cybele serie 462 uit het 
atelier van Alfius, werd gedateerd tussen 165 en 190/210 n.C. Parca serie 480 
hoort thuis in de periode 165(Hofstade)-170(Hofstade) n.C.

Series: 280, 281, 942, 462, 480, 988.

Datering: 160-200/260 n.C.

54: korte boogvormige plooien ter hoogte van de borsten met een raakpunt tussen de borsten
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Brede boogvormige plooien leggen zich links en rechts concentrisch rond de 
bovenarmen met een raakpunt in het midden van de borst. Het motief is 
afkomstig van het kleed van de Ubische matrone dat vaak in het midden van de
borst vastgespeld werd met een fibula (zie motief 45). Ter hoogte van de knieën
wordt het kleed opengesperd om de vruchten te tonen die op de schoot liggen. 
Daardoor ontstaan boogvormige plooien ter hoogte van de bovenarmen.

Het motief komt voor in Oost-Gallië bij voorstellingen van vrouw met hond 
(series 410 en 379, vrouw met vruchten (series 427, 434, 443, 445-448, 450, 456
en 939) en Cybele (serie 464).
Het ontstaan van het motief gaat terug op de kledij van de vrouwen met vruchten
en Ubische hoed. Een tendens naar vereenvoudiging van de plooienval van de 
Ubische mantel, neemt in de stamontwikkeling van stam 69 ten vroegste een 
aanvang rond 160 n.C. Series 447 en 450 zijn gedateerd na 180 n.C. en serie 448
na 190 n.C. Het motief bleef in voege tot in de derde eeuw. Series 434 en 427 
werden gedateerd tussen 200 en 275 n.C. Serie 939 werd gedateerd in het 
tweede kwart van de derde eeuw.

Series: 410, 379, 427, 434, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 456, 464, 939.

Datering: 160-250/275 n.C.

55: brede boogvormige plooien op de bovenarmen met een raakpunt in het midden van de borst

Het ontstaan van het motief gaat terug op de kledij van de vrouwen met vruchten
en Ubische hoed en kan op basis van de stamontwikkeling van stam 69 
gedateerd worden na 130/140 n.C.
Het is niet uitgesloten dat de datum van het invoeren van de triade met Ubische
kledij tevens de begindatum vormt voor het invoeren van de Ubische kledij in de
religieuze iconografie rond 160 n.C., maar een echt bewijs is hiervoor nog niet 
geleverd (zie motief 45).

Het motief komt voor in Oost-Gallië bij voorstellingen van vrouw met hond 
(serie 411), vrouw met vruchten (series 442, 443 en 444) en Cybele (series 463 
en 461).
De stamontwikkeling van stam 69 dateert het ontstaan van het motief na 
130/140 n.C.

Series: 411, 442, 443, 444, 463, 461.

Datering: 130/140-200/210 n.C.

56: zigzag-vormige tot 8-vormige plooien tussen de benen

Het motief komt voor bij Oost-Gallische series van zittende vrouw met hond 
(serie 367), zittende vrouw met kind (serie 367) en zittende vrouw met vruchten
(series 426 en 457). Serie 457 werd gedateerd tussen 180 en 200 n.C. De andere
series behoren tot stam 66, die gedateerd werd voor 180 n.C.

Series: 367, 377, 426, 457.

Datering: (?)-180 en 180-200 n.C.

57: soepel doorhangende plooien tussen de knieën en omgekeerd V-vormige plooien op de 
onderbenen
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Het motief ontstond op de overgang van de eerste naar de tweede eeuw in 
Oost-Gallië. Het werd in die periode aangewend voor staande voorstellingen van
Diana (serie 489, 491 en 492) en van Minerva (serie 286). Al deze series 
behoren tot stam 79.
Vermoedelijk werd het motief in een latere periode hernomen voor de 
voorstelling van de zittende Minerva serie 291. Een exemplaar van deze serie uit
Dalheim werd gevonden in een grafcontext van de derde eeuw.

Series: 286, 291, 489, 491, 492.

Datering: 90-110 en (?)/150-210/350 n.C.

58: kleed met naar rechts buigende halsopening

Het motief komt in Oost-Gallië voornamelijk voor bij voorstellingen van 
Mercurius (serie 524, 525, 526, 947, 948 en 949), Bacchus (532 en 946) en 
Apollo (534, 535 en 945). Bij enkele Oost-Gallische nabootsingen van 
Centraal-Gallische nutrices (series 361, 362 en 363) en een zittende vrouw met 
vruchten (serie 440) komt het motief eveneens voor.
De tongvormige manteltip werd vermoedelijk in Keulen geïntroduceerd door 
Servandus in de periode tussen 155/160-180/210 n.C. (series 524, 525, 532, 534,
946). Mogelijk leefde het motief door tot rond 260 n.C. bij de nabootsingen van
de Centraal-Gallische nutrices (serie 361; zie kapselmotief 11). Apollo serie 945
werd slechts algemeen gedateerd voor 260 n.C., maar kan niet voor het midden
van de tweede eeuw voorkomen omwille van het motief van de hoekige 
rugleuning (motief 74).

Series: 361, 363, 524, 525, 526, 947, 948, 949, 532, 946, 534, 945, 535, 362, 
440.

Datering: 155/160-260 n.C.

59: tongvormige manteltip op naakte schouder

7.9: SMUK

Het motief van de armbanden wordt vooral gebruikt voor Venus. Meestal 
worden de armbanden gedragen aan boven- en onderarmen en aan de enkels. 
Naast de Venusvoorstellingen wordt sporadisch een armband aangetroffen bij 
Minerva (Oost-Gallische serie 289) en doorntrekker (Centraal-Gallische serie 
953). Minerva draagt één armband om de linkerpols. De doorntrekker draagt de
armband net boven de linkerelleboog.
Het motief lijkt vooral populair in de tweede helft van de tweede eeuw en leeft 
door in de derde eeuw. Het komt vooral voor in Oost-Gallië. Venus series 124, 
131, 165 en 94 zijn niet gedateerd. Doorntrekker serie 953 is slechts algemeen 
gedateerd tussen 70 en 220 n.C. en Venus serie 130 in de tweede eeuw. Minerva
serie 289 en Venus serie 141 hebben een terminus post quem rond 150 n.C. 
Venus series 134 en 190 werden gedateerd na 180 n.C., Venus series 138-140, 
149, 158, 161-163 en 170 en 190 werden gedateerd na 190 n.C. en Venus series
167 en 168 na 275 n.C.

Series: 953, 124, 132, 94, 134, 130, 131, 138, 139, 140, 141, 149, 158, 161, 162,
163, 165, 167, 170, 190, 289, 168, 169.

Datering: bij Venus en Minerva 150-400 n.C.

60: armbanden
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Het halssnoer komt voor in beperkte mate voor Centraal-Gallië bij buste van een
vrouw (serie 625), buste van een jongen (serie 677) en zittende Fortuna (serie 
255). De datering van deze series beslaat de ganse tweede eeuw.
In Oost-Gallië komt het motief frequent voor bij Venus, vrouw met hond, vrouw
met vruchten en Ubische hoed, buste van een vrouw en buste van een jongen. 
De datering reikt hier van het einde van de eerste eeuw (buste series 626 tot 630)
tot de eerste helft van de derde eeuw (Venus series 155 en 156)

Series: 255, 625, 677, 141, 155, 156, 368, 411, 442, 443, 444, 447, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 959, 960, 652, 653, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 638, 633, 680.

Datering: 80-250/300 n.C.

61: halssnoer

7.10: GORGONEION

De cirkels rond het gorgoneion worden door H. Lange geïnterpreteerd als 
opgerolde slangen (Lange 1994, 233).

Het motief komt voor in Centraal-Gallië bij voorstellingen van Minerva (series 
266, 278, 293 en 294). Het ontstaan van het motief kan gesitueerd worden rond
90 n.C. via de ontwikkeling van stam 42. De datering loopt globaal van 90 tot 
150 n.C.

Series: 266, 278, 293, 294.

Datering: 90-150 n.C.

62: gorgonenhoofd op de borst in een hoekig kader van cirkels

7.11: HOORN

Op de punt van de hoorn werd in verticale richting een visgraatmotief 
gegraveerd, daarboven bevinden zich horizontale banden schuine streepjes. In 
de vulling zijn de vruchten aangeduid door kleine uithollingen.

Het motief komt uitsluitend voor in Oost-Gallië en is vermoedelijk specifiek 
voor één atelier dat gesitueerd kan worden in Keulen (zie stam 33 en stam 39).
Het werd zowel gebruikt voor zittende (series 243 en 244) als voor staande 
Fortuna's (series 221 en 222). De datering blijft algemeen gesitueerd in de 
tweede eeuw.

Series: 243, 221, 222, 244.

Datering: 90/100-200/(?) n.C.

63: cornucopia met verticale visgraat, horizontale banden schuine streepjes en uitgeholde vruchten

Het motief komt uitsluitend voor in Oost-Gallië en is vermoedelijk specifiek 
voor één atelier. Het kan slechts algemeen gedateerd worden tussen 75/79 en 
250 n.C. Het komt uitsluitend voor bij zittende Fortuna's (series 227 en 932).

Series: 227, 932.

Datering: 75/79-250 n.C.

64: cornucopia achteraan bedekt met schuine groeven en de rug met neerwaartse visgraat
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7.12: VOETSTUK

Het voetstuk werd ontworpen in Centraal-Gallië en gebruikt voor Venus (series
46, 103, 109 en 583) en cucullatus (serie 583).
De dubbele profilering schijnt als motief voor te komen gedurende de ganse 
tweede eeuw.

Series: 46, 103, 109, 583.

Datering: 100-200/250 n.C.

65: bolvormig voetstuk met dubbel geprofileerde onderrand

Het motief kent in Centraal-Gallië slechts een beperkt voorkomen bij Minerva 
(serie 305) en een buste van een jongen (serie 670). Het kan slechts algemeen in
de tweede eeuw worden gedateerd.
In Oost-Gallië werd het frequent gebruikt voor voorstellingen van Venus (serie
127), Fortuna (series 217, 218 en 220), Minerva (serie 288), cucullatus (serie 
699 en 702), buste van een vrouw (serie 653), buste en van een jongen (series 
671, 675 en 693). De datering loopt hier van de tweede eeuw, mogelijk tot in de
vierde eeuw (serie 702).

Series: 305, 670, 127, 217, 218, 220, 288, 699, 702, 653, 667, 669, 671, 675, 
693.

Datering: 100-350 n.C.

66: ingesnoerd cilindrisch voetstuk met groef in boven- en/of onderrand

Laag rond voetstuk met meestal twee trapvormige geledingen.

Het voetstuk werd ontworpen in Centraal-Gallië, waar het werd gebruikt voor 
voorstellingen van Venus (series 106 en 113), Fortuna (series 199 en 225) en 
vooral voor cucullatus (573, 574, 577, 578 en 580). Het motief is het meest 
populair op het einde van de tweede eeuw. Het werd veelvuldig toegepast 
binnen het repertorium van Pistillus. Het is onwaarschijnlijk dat het motief 
vroeger voorkomt dan het laatste kwart van de tweede eeuw. Alleen Fortuna 
serie 199 werd slechts algemeen gedateerd in de tweede eeuw, maar behoort 
vermoedelijk ook tot het einde van deze periode.

Series: 106, 113, 199, 225, 574, 573, 577, 578, 580.

Datering: 170/180-220/250 n.C.

67: rond trapvormig voetstuk

Het voetstuk is ontworpen in Centraal-Gallië en gebruikt voor staande 
voorstellingen van Fortuna (series 197 en 198), Mercurius (series 519 en 529), 
Jupiter-Taranis (serie 956), Hercules (serie 992), een staande man cat. nr. 4950,
staande vrouw met kind (serie 309) en Minerva (serie 268). In tegenstelling tot 
de andere Centraal-Gallische series is het voetstuk bij Minerva serie 268 
geïntegreerd in de mal. In Oost-Gallië komt het voetstuk voor bij Venus serie 
131. De datering omvat het einde van de eerste en de volledige tweede eeuw.

Series: 197, 198, 519, 529, 950, 956, 992, 309, 268, 131.

Datering: 80-200 n.C.

68: afgeknotte piramide met geprofileerde onderrand
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Het voetstuk komt voor in Centraal-Gallië en werd gebruikt voor de 
voorstellingen van Venus (series 172 en 173), paar (serie 594) en cucullatus 
(serie 585). Zowel bij de cucullatus serie 585 uit de eerste eeuw als bij het paar 
serie 594 uit de tweede helft van de tweede eeuw is het voetstuk geïntegreerd in
de mal.
In Oost-Gallië komt het voetstuk voor bij Venus (series 125, 126, 150, 158, 159,
162, 163 en 166), Minerva (serie 273), staande vrouw met kind (serie 310) en 
Amor en Psyche (series 602, 603 en 605). Het accent ligt hier duidelijk op de 
tweede helft van de tweede en de derde eeuw.

Series: 585, 594, 172, 173, 125, 126, 150, 158, 159, 162, 163, 166, 273, 310, 
605, 602, 603.

Datering: 14-250/300 n.C.

69: balkvormig voetstuk met geprofileerde onder- en bovenrand

Zeldzaam voetstuk geassocieerd met cucullatus serie 572: datering na het 
midden van de tweede eeuw naar motief 46 (kapmantel).

Series: 572.

Datering: na 150 n.C. n.C.

70: vierkant voetstuk met trapvormig geprofileerde onderrand met drie treden

7.13: ZETEL

De leuningen van de zetel vertonen in vooraanzicht telkens een verdikking 
bovenaan, in het midden en onderaan. Soms zijn de verdikkingen ook gemerkt 
door horizontale groefjes. Soms heeft de leuning in zijaanzicht een S-vormig 
profiel.

Het motief komt voor bij een aantal Oost-Gallische series van Fortuna (serie 
234), vrouw met hond (series 368, 369, 370, 371, 374 en 411), zittende vrouw 
met vruchten van stam 56 (series 428 tot 431), zittende vrouwen met vruchten 
en Ubische hoed (series 442, 443, 444, 445 en 449) en Cybele (series 459, 941,
461, 462 463 en 988).
De zittende vrouwen met vruchten van stam 56 zijn vermoedelijk de oudste 
voorstellingen, gedateerd tussen 125 en 160 n.C. De voorstellingen met Ubische
hoed dateren globaal van na 140 n.C. en lopen zeker tot 180 n.C. Serie 462 werd
gesigneerd door Alfius, een Keulse coroplast die na 165 n.C. actief was. Serie 
368 van een zittende vrouw met hond werd gesigneerd door Servandus. De 
series van een zittende vrouw met hond 370 en 371 horen thuis in de derde 
eeuw.

Series: 234, 368, 369, 370, 371, 411, 374, 428, 429, 430, 431, 442, 443, 444, 
445, 449, 459, 941, 462, 463, 461, 988.

Datering: 125-260 n.C.

71: gladde zetel met frontaal gelede zijleuningen

Het motief komt steeds voor op gebogen rugleuningen. De gebogen bovenkant 
is opgevuld met een openwaaierend V-vormig motief. Hierbij worden de lijnen
van een centrale V links en rechts herhaald.

Alle series behoren tot stam 67, gedateerd tussen 200 en 275 n.C. Bij serie 251 
bevindt het zich net boven het motief van een spakenwiel (zie inscriptie: icoon 
spakenwiel).

Series: 251, 405, 407.

Datering: 200-275 n.C.

72: gegraveerd openwaaierend V-vormig motief op de rugleuning van de zetel
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In de bovenste helft van de rugleuning van de zetel zijn schubben uitgesneden.

Het motief komt voor bij Oost-Gallische series van vrouw met hond (series 370,
371 en 400) en zittende vrouw met vruchten en Ubische hoed (serie 446). De 
vorm van de zetels van series 371 en 370 gaat terug op de zetels in vlechtwerk 
van de Centraal-Gallische nutrices. Het schubbenmotief stelt daarom 
vermoedelijk een vorm van vlechtwerk voor. De coroplast die signeert met de 
letter R kopieerde het motief van series 370 en 371. Hij bracht het over op de 
hoge gladde hoekige zetel van de zittende vrouwen met hond cat. nr. 3979 (400).
Het motief verliest daardoor zijn oorspronkelijke betekenis van vlechtwerk. In 
de stamevolutie van stam 60 blijkt dat de overname van het motief door de 
R-coroplast, gesitueerd moet worden tussen 190 en 240 n.C.

Series: 370, 371, 400, 446.

Datering: 180-240 n.C.

73: rugleuning met schubbenmotief

De zetel komt voor in Oost-Gallië, vooral in het Moezelgebied. Hij werd 
veelvuldig afgebeeld in de ateliers van Melausus en Fidelis. Het motief wordt 
ook gebruikt door de coroplast die signeert met de letter R die in de stamevolutie
van stam 60 een ontwerp van Melausus en Fidelis overnam en dus later te 
dateren is (serie 400). Tot nu toe werd in de stamevoluties geen vermenging 
gevonden van dit zeteltype met andere modellen van zetels. Dit benadrukt de 
homogeniteit van het motief.
De thema’s zijn vooral zittende vrouw met hond, maar ook zittende vrouw met 
vruchten (series 435, 439 en 451), Cybele (serie 466) en Apollo (serie 535).
Van de series die niet algemeen in de tweede en derde eeuw werden gedateerd, 
hebben series 392-395 en 397 een terminus post quem in 150 n.C., series 375, 
399, 401-403, 435 en 991 in 180 n.C., serie 489 in 185 n.C. en serie 400 in 190
n.C. De nadruk ligt duidelijk op de periode na 180 n.C. De terminus ante quem 
ligt voor geen van de series voor 240 n.C.

Series: 375, 991, 388, 389, 390, 398, 391, 396, 393, 395, 397, 392, 399, 403, 
400, 401, 402, 415, 416, 376, 394, 435, 439, 451, 466, 535.

Datering: 150/180-260 n.C.

74: zetel met hoge hoekige rugleuning tot boven de schouders

7.14: ARCHITECTUUR

Stam 22 dateert het motief tussen 80 en 200 n.C. Een klein fragment van een 
gelijkend fronton, cat. nr. 5091, werd gevonden in Alise-Sainte-Reine in een 
groeve met een vulling die de ganse eerste eeuw beslaat en die afgesloten werd 
op het einde van de eerste eeuw n.C. (context 258). Het motief ontstond daarom
nog op het einde van de eerste eeuw, maar het is nog onbekend hoelang het bleef
voortleven. Op basis van kapselmotief 4 van serie 181, weten wij dat de aedicula
nog doorleeft in het begin van de tweede eeuw.

Series: 180, 181, 191, 302.

Datering: 80-120/(?) n.C.

75: aedicula met een driehoekig fronton, een versierde architraaf en/of versierde pilasters en 
kapitelen met lusvormige bladversiering
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Het motief komt voor bij Centraal- en Oost-Gallische voorstellingen van Venus
(series 188 en 189).
Cat. nr. 3411 (189) is 6 % groter dan cat. nr. 3410 (188). Er is geen malverband:
de zuilen van nr. 3411 zijn breder, de kapitelen zwaarder en het fronton totaal 
anders uitgewerkt. Wel kan een zeer strikt iconografisch verband worden 
vastgesteld, waardoor cat. nr. 3411 als een vrije kopie kan worden aanzien. De 
kopie is 6 % groter dan het origineel.
De Centraal-Gallische Venus serie 188 wordt gedateerd in de periode 
170/180-220 n.C. en behoort tot het oeuvre van Pistillus. De Oost-Gallische 
kopie 3411 (189) is later te dateren.

Series: 188, 189.

Datering: 170/180-220/? n.C.

76: aedicula op podium met trappen en met driehoekig fronton en Korinthische kapitelen

Een afwisseling van rechte en gespiegelde S-vormige versieringen, vormt 
liervormige motieven op de archivolt.

Het motief komt in Centraal-Gallië voor na 180 n.C. bij voorstellingen van 
Venus in een aedicula (series 185-187).

Series: 185, 187, 186.

Datering: 180-200/220 n.C.

77: aedicula met boogvormige gevel en liervormig motief op de archivolt

7.15: GRAVERING

Het motief komt voor bij Oost-Gallische voorstellingen van Venus (series 16 en
116), Fortuna (series 231 en 233) en zittende vrouw met vruchten (series 420, 
421, 422 en 938). De datering reikt van het einde van de eerste eeuw tot het 
midden van de tweede eeuw.

Series: 16, 116, 231, 233, 420, 421, 422, 938.

Datering: 90-150/160 n.C.

78: gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd

Onderaan de tors van de buste werden enkele concentrische boogvormige 
groeven aangebracht.

Het motief komt voor bij een beperkt aantal Oost-Gallische busten van vrouwen
(series 631 en 636) en van jongens (series 673 en 674).
In de stamevolutie van stam 105 kunnen wij vaststellen dat dit ongewone 
fenomeen afkomstig is van een herwerking, waarbij het balkvormig tussenstuk 
tussen sokkel en tors werd vervangen door enkele boogvormige groeven. De 
zeldzaamheid van dit motief doet ons besluiten dat het afkomstig moet zijn van
eenzelfde atelier. Het fenomeen kan aan de hand van series 673 en 674 
gedateerd worden in de eerste helft van de tweede eeuw.

Series: 631, 636, 673, 674.

Datering: 100-150 n.C.

79: concentrische boogvormige retouches aan de onderzijde van de tors van de buste
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Oost-Gallisch motief dat frequent voorkomt op series van zittende vrouw met 
hond die na 180 n.C. gemaakt werden in het Moezelgebied. Een serie van een 
vrouw met kind en muurkroon (serie 367) en van een vrouw met vruchten (serie
437) verschijnen reeds voor 180 n.C. Serie 248 is malverwant met werk van 
Servandus en is mogelijk één van de vroegste voorbeelden tussen 155/160 en 
200/210 n.C. Serie 378 hoort thuis in de derde eeuw.

Series: 253, 248, 301, 366, 367, 384, 399, 403, 400, 407, 410, 377, 378, 379, 
437, 439.

Datering: 155/170-275 n.C.

80: gegraveerd hoekig of boogvormig veld op de rugleuning

Het motief komt voor op Oost-Gallische series van zittende vrouw met hond 
(375, 384, 399, 403 en 376) en van de vrouw met vruchten (series 934 en 439).
De datering loopt van 180/190 tot 275 n.C. Het motief kan als typisch worden 
beschouwd voor het atelier van Melausus en Fidelis die de meerderheid van 
deze series ontwierpen. De ongesigneerde serie 934 werd archeologisch 
gedateerd tussen 190 en 275 n.C.

Series: 375, 384, 399, 403, 376, 934, 439.

Datering: 180/190-275 n.C.

81: gegraveerd rechthoekig veld vooraan op de sokkel

Oost-Gallisch motief dat vooral voorkomt in het Moezelgebied en dat werd 
toegepast op series van zittende vrouw met kind (serie 366), zittende vrouw met
vruchten (serie 439), zittende vrouw met hond (series 399, 377, 378 en 379), 
Fortuna (serie 248) en Minerva (serie 301). Serie 377 verschijnt reeds voor 180
n.C., serie 399 na 180 en serie 378 hoort thuis in de derde eeuw. Serie 248 is 
malverwant met werk van Servandus en is mogelijk één van de vroegste 
voorbeelden tussen 155/160 en 200/210 n.C.

Series: 248, 301, 366, 399, 377, 378, 379, 439.

Datering: 155/170-275 n.C.

82: kruisvormige lijnen in gegraveerde velden op rugleuning

7.16: HOUDING

Het motief werd uitgewerkt in Oost-Gallië en aangewend voor de thema’s 
Venus (series 145 en 146), Bacchus (series 532 en 946) en Apollo (series 534 en
945).
Van zes series met dit motief zijn er vier gedateerd in de periode tussen 155/160
en 180/210 n.C. Serie 145 wordt algemeen in de tweede eeuw gedateerd en serie
945 is niet gedateerd.

Series: 145, 146, 532, 946, 534, 945.

Datering: 155/160-180/210 n.C.

83: staande figuur met gekruiste benen leunend op een pijler
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7. VERSIERINGSTECHNIEKEN EN PIGMENTEN

8.1 BAKTECHNIEK

100-180

Centraal-Gallië en Oost-Gallië

Centraal-Gallische serie 45. Oost-Gallische serie 306.
De reducerende baktechniek werd bij Venus cat. nr. 24 (45) aangewend
om een kleurverschil te bekomen tussen huid en kleed. Dit effect werd 
bij Fortuna serie 306 niet beoogd. Deze beeldjes zijn volledig wit aan de
buitenzijde en de kern is donkergrijs gereduceerd. Het is niet duidelijk 
of het om een bewuste baktechniek gaat of om een bakfout. In dat geval
behoren de beeldjes 193 (306) en 3636 (306) vermoedelijk tot hetzelfde
baksel.
De Centraal-Gallische serie 45 hoort thuis in de eerste helft van de 
tweede eeuw. De Oost-Gallische serie 306 dateert uit de periode tussen
140/150 en 180 n.C.

28: zwart gereduceerde kern en wit oppervlak.

8.2 BESCHILDERING

65-260

Centraal- en Oost-Gallië (Keulen en Treveri)

Centraal-Gallische series 6, 28, 495, 581 en 985. Oost-Gallische series 
30, 119, 221,239, 244, 247, 291 293, 317, 370, 371, 372, 373, 397, 449,
462, 511, 948, 534, 535, 536, 796, 813, 844, 845, 851, 861, 871, 872, 
873 en 874.
In Centraal-Gallië komt deze vorm van beschildering het minst voor, 
maar toch gedurende het grootste deel van de productieperiode. Het 
vangt aan met Venus serie 6 rond 65 n.C. en eindigt met cucullatus serie
581 op het einde van de tweede eeuw of begin derde eeuw. In 
Oost-Gallië zijn de vroegste vondsten rond 80/90 n.C. die van de haan 
series 844, 845 en 851 en de kip series 872 tot 874. De jongste vondsten
dateren uit het einde van de eerste of de eerste helft van de derde eeuw 
(series 370, 371, 535, en 28).
Enkele tendensen kunnen worden waargenomen. Zo komt de omranding
van de ogen bij menselijke figuren vooral voor in Centraal-Gallië (series
495, 581, 985 en 28) en minder in Oost-Gallië (series 293, 372 en 397).
De accentuering van de vingers komt alleen voor in Oost-Gallische 
productiecentra zowel in Keulen als in Treveers gebied (series 397, 371,
370, 119, 221, 239, 317, 247, 291, 293, 449 en 535). Accentuering van
de lippen komt zowel voor in Centraal-Gallië (series 6, 985 en 28) als in
Oost-Gallië (Keulse en Treveerse series 397, 371, 370 511, 30, 221, 
244, 373 en 462). Bij de dierenfiguren zijn het tenslotte weer de 
Oost-Gallische series waar anatomische details benadrukt werden door
beschildering (series 796, 813, 844, 845, 851, 861, 871, 872, 873 en 
874).

2: accentuering van anatomische details.
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130-275

Oost-Gallië (één maal Centraal-Gallië)

Petasus en caduceus (serie 948), haarstuk (serie 30), diadeem (series 99,
127, 216, 408, 938, 490, 495 en 511), krans (serie 145), zuil (serie 145),
hoorn (series 216, 221 en 256), roer (serie 216), gorgonenhoofd (serie 
293), vruchten (serie 449), halssnoer (serie 444), muurkroon (serie 453 
en 462), lier (serie 535) en halsband (serie 723).
Centraal-Gallische serie 495. Oost-Gallische series 30, 99, 127, 145, 
216, 221, 256, 293, 408, 444, 449, 453, 938, 462, 479, 490, 511, 948, 
535 en 723.
Afgezien van één Centraal-Gallische serie uit de tweede helft van de 
eerste eeuw, bleven de sporen van het accentueren van attributen vooral
bewaard bij Oost-Gallische series. De versieringstechniek komt er 
vooral voor van 130 n.C. (serie 30) tot in de derde eeuw (serie 408).

16: accentuering van attributen.

140/150-260

Oost-Gallië

Zoom van de mouw (series 370, 371, 247 en 377) halsopening (series 
442 453, 462 en 621), kleedrand (serie 127), bovenrand van de mantel 
(serie 221) en de lusvormige plooi op de schouder (serie 534).
Oost-Gallische series 127, 221, 247, 370, 371, 377, 442, 453, 462, 534 
en 621.
Deze beschilderingswijze komt vooral voor na het midden van de 
tweede eeuw (serie 442) en loopt door tot in de derde eeuw (series 370,
371).

17: accentuering van kleedranden.

125-210/260

Oost-Gallië: Keulen

Oost-Gallische series 135, 201, 274, 291, 317, 442 en 535. Deze 
beschilderingswijze komt vermoedelijk alleen voor in Keulse ateliers 
vanaf het derde kwart van de tweede eeuw (serie 274) tot het einde van
de tweede of begin van de derde eeuw (serie 535). De gebruikte kleuren
zijn meetal donkerbruin, maar ook rood (serie 317) en grijszwart (serie
291). Op de vlakken van de basis wordt het motief vaak gecombineerd
met de ruitvormige beschildering (motief 5: series 135, 274, 442 en 535)

6: diagonale lijnen op voetstuk of zetelwand.
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Oost-Gallië

Oost-Gallische series 119, 127, 313, 317, 494, 948, 534 en 601.
De kleur is meestal donkerbruin, éénmaal zwart (serie 119) en twee 
maal rood (series 534 en 127). Het gaat steeds om dubbele armbanden, 
zowel bij mannen als bij vrouwen. Zij komen vooral voor in Keulen 
(serie 119, 317 en 534) en minder in Treveers gebied (serie 127).

3: geschilderde armbanden.

75-160/200

Oost-Gallisch

Oost-Gallische series 210, 229, 244 en 373.
De kleur is steeds donkerbruin tot zwart. De datering loopt van eind 
eerste of begin tweede eeuw (serie 210) tot ca. 160 n.C. (serie 373).

10: geschilderde band tussen haren en diadeem of muts.

90-250/260

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 95, 213 en 494.
Het motief komt voor van het einde van de eerste eeuw (serie 494) tot 
de tweede helft van de tweede of mogelijk begin derde eeuw (serie 95).
(zie ook beschildering: tuig).

1: geschilderde bollen op de bovenrand van het voetstuk.

80/90-250/300

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 30, 116, 135, 145, 158, 212, 213, 256, 484, 491, 
492, 494, 948, 723, 756, 774, 845, 851, 861, 862, 979 en 871.
Het komt voor van eind eerste eeuw (serie 845) tot de eerste helft van de
derde eeuw (serie 158).

4: horizontale omlijning van de basis.

Centraal-Gallië en Oost-Gallië

Afhangende panden van het kleed (cat. nr. 3483: zwart), kap (serie 699:
donker oranjebruin), schoenen (serie 352: goud).
Centraal-Gallische serie 352. Oost-Gallische serie 699.

24: inkleuring van gedeelten van de kledij.

1161



125/190-240/300

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 374, 400, 511 en 512.
De kleur varieert van rood (serie 512), roestbruin (serie 511) en 
blauwzwart (serie 374) tot geel (serie 374).
Serie 400 loopt van 190 tot 240 n.C. De andere series zijn ruimer 
gedateerd.

23: inkleuring van haarpartijen.

150/170-300

Oost-Gallië

Inkleuring van de vacht van het paard (serie 512).
Oost-Gallische serie 512.
De datering situeert zich in de periode tussen 150/170 n.C. en 300 n.C.

22: inkleuring van huid of vacht.

50-300

Centraal-Gallië en Oost-Gallië

Centraal-Gallische series 352, 495 en 719. Oost-Gallische series 216, 
511, 512, 644, 960, 710 en 851.
Meerkleurige beschildering werd in Centraal-Gallië aangewend in de 
tweede helft van de eerste eeuw (serie 495) en op het einde van de 
tweede of het begin van de derde eeuw (serie 352). In Oost-Gallië zijn 
de vroegste voorbeelden te dateren rond na 80 n.C. (serie 851). 
Mogelijk loopt deze beschildering door tot in de derde eeuw (series 511
en 512).

20: meerkleurige beschildering.

90/100-260

Oost-Gallië: Keulen en Trier

Oost-Gallische series 293, 492, 528.
Serie 528 verwijst via het stamverband van stam 85 naar het atelier 
Trier-süd. Cat. nr. 194 (293) werd toegeschreven aan Keulen. Het 
kenmerk is dus niet specifiek voor één atelier zoals eerder gesuggereerd
(De Beenhouwer 1991 (statuettes), 72-73 fig. 10). De Keulse 
voorbeelden dateren uit de eerste helft van de tweede eeuw, de Trierse 
voorbeelden uit het einde van de tweede eeuw of de derde eeuw.

19: niet-intentionele verfspatten.
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100-200/260

Oost-Gallië: Keulen (één maal Trier)

Oost-Gallische series 216, 239, 244, 306, 291, 317, 373, 374, 442, 449,
938, 478, 601, 637 en 710.
De kleur is meestal donkerbruin tot zwart (series 373 en 291) en rood 
(series 317 en 710).
De meeste series werden toegewezen aan Keulen. Serie 710 werd 
vervaardigd in Trier. De gebruikte kleur in Trier is rood.
De datering loopt van 100 n.C. (serie 239) tot 200/260 n.C. (series 442,
449).

14: omlijning van de vlakken van voetstuk, zetel of attribuut.

155/170-260

Oost-Gallië (Trier) en Centraal-Gallië (Pistillus)

Lijnversiering van de boven- of onderrand van het voetstuk werd 
opgenomen onder pigment 4: “horizontale omlijning van de basis”.
Centraal-Gallische serie 352. Oost-Gallische series 370, 371, 377, 432,
511, 512 en 750.
Alle series horen thuis in het laatste kwart van de tweede eeuw of de 
derde eeuw. Oost-Gallische series 432 en 750 waarvan de herkomst kon
worden bepaald, hebben banden met Trier. Het Centraal-Gallische 
nutrixbeeldje nr. 3890 (352) draagt de signatuur van Pistillus. Mogelijk 
is het de Trierse beschilderingswijze die Pistillus beïnvloedde.
De lijnversiering is meestal rood tot bruin (serie 750) en geel ( serie 
511).

11: rechte lijnversiering dwars over het lichaam, de kledij of het voetstuk.

90-120/140

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 861, 871, 872, 873 en 874. Oost- of 
Centraal-Gallisch exemplaar cat. nr. 4826 (861).
Het pigment is meestal bruin, soms zwart (serie 873).
De series horen thuis in de periode tussen 90 n.C. (series 871, 872, 873
en 874) en 120 n.C. (series 857 en 861).

27: ringvormige omlijning van het oog.
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Oost-Gallisch (vooral Keulen, maar ook Treveri)

Oost-Gallische series 135, 145, 229, 239, 247, 259, 306, 274, 292, 293,
989, 373, 374, 377, 408, 441, 442, 449, 938, 473, 478, 491, 531, 532, 
596, 601, en 645. Het motief komt enkel voor op voetstukken van 
menselijke voorstellingen. Het werd vooral gebruikt in Keulen, maar 
enkele voorbeelden verwijzen naar het Treveerse gebied (series 989 en 
377).

5: ruitvormige beschildering.

100/125-180

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 229, 306, 373 en 938.
De datering loop van 125 n.C. (serie 373) tot 180 n.C. (serie 306).
De kleur is steeds donker en varieert van zwart tot bruin.
Serie 306 werd toegeschreven aan Vindex uit Keulen.

13: stervormige beschildering van voetstuk of zetel.

Oost-Gallië en minder Centraal-Gallië

Centraal-Gallische serie 951 en cat. nr. 3483. Oost-Gallische series 119,
313, 317, 534, 601, 750, 756, 774, 796 en 938.
Borstband (serie 951), armbanden (119, 313, 317, 534, 601 en 948), tuig
bij zoogdieren (serie 756, 774, 750 en 796), halsband bij vogels (series 
851, 862, 873 en 851).

31: toevoeging van nieuw detail.

Oost-Gallië

Borstriem (series 756 en 774), hoofdstel (series 756 en 750), buikriem 
(serie 774), juk of riemen in de nek (serie 796). Borstriem van cat. nr. 
4656 (756) en buikriem van cat. nr. 4693 (774) werden weergegeven 
door ronde bollen naast elkaar. Mogelijk is dit kenmerk typisch voor het
atelier (zie ook beschildering: bollen op de bovenrand van het voetstuk)
Oost-Gallische series 750, 756, 774 en 796.
Alleen serie 756 is gedateerd in de eerste helft van de tweede eeuw. De
andere series zijn niet of algemeen gedateerd.

26: tuig.
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150-250

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 989 en 397.
Serie 397 hoort thuis in de tweede helft van de tweede eeuw en eerste 
helft van de derde eeuw. Serie 989 is minder nauwkeurig gedateerd. Het
beschilderingsmotief komt niet frequent voor en is vermoedelijk beperkt
in de tijd.

21: wenkbrauwen vormen een ononderbroken hoekige lijn.

8.3 ENGOBE

100-220

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 135, 201, 222, 479, 632 en 673.
Deze zeer dunne witte oppervlaktelaag werd vermoedelijk intentioneel 
aangebracht bij beeldjes met een donkere kern. De techniek werd in 
Keulen toegepast (zie Keulse pasta’s 23 en 25).
De datering reikt van de eerste helft van de tweede eeuw (serie 201, 
632, 673) tot het einde van de tweede eeuw (serie 135).

12: oppervlak bleker dan de kern, zeer dunne engobe of verweringslaag.

Centraal-Gallië

Centraal-Gallische series 79, 544 en 784.

34: plaatselijk afpellend oppervlak.

70-400

Oost-Gallië: Trier

Oost-Gallische series 15, 19, 136, 155, 160, 166, 167, 168, 300, 347, 
364, 390, 392, 402, 417, 435, 451, 483, 703, 704, 705, 714, 600 en 750.
Bij cat. nr. 3198 (19) vormt de witte engobe een voorbereidende laag 
voor een groen glazuur.
Cat. nr. 4704 (750) uit Trier werd gevonden in het atelier Trier-Süd en 
bewijst dat de techniek werd toegepast in Trier.
De datering loop van ca. 70 n.C. (serie 15) mogelijk tot in de vierde 
eeuw (series 168, 600, 704 en 750).

7: roodbakkende pasta met witte engobe.

90/100-150/220

Centraal-Gallië

Centraal-Gallische series 45, 734, 736 en 776.
Series 45 en 736 werden gedateerd in de eerste helft van de tweede 
eeuw. De andere series zijn ruimer gedateerd.

25: witte pasta met zeer dunne oranje engobe.
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8.4 GLAZUUR

Centraal-Gallië: 100-220 en Oost-Gallië: 75-125

Centraal-Gallië en Oost-Gallië

Centraal-Gallische serie 45, 113 en cat. nrs. 3415, 3427, 3437 en 3438.
Oost-Gallische series 19, 209, 210, 232 en 851.
De Centraal-Gallische series horen thuis in de eerste helft van de tweede
eeuw (serie 45) en op het einde van de tweede of derde eeuw (serie 
113). Onder het gele glazuur van serie 45 bevindt zich een oranje 
engobe of verkleuring van het oppervlak. De exemplaren van serie 19 
werd vermoedelijk in Trier vervaardigd, waar op het einde van de eerste
eeuw experimenten werden verricht met glazuur op een voorbereidende
deklaag. Vier andere Oost-Gallische series dragen plaatselijk sporen van
een geel glazuur (209, 210, 232 en 851). Zij horen thuis in het laatste 
kwart van de eerste of het eerste kwart van de tweede eeuw. Mogelijk 
zijn deze laatste glazuursporen resten van een gevitrifieerde engobe 
(Bachmann en Ott 1980, 129: pseudoglazuur van geel loodhoudend 
pigment door hoge temperaturen).

8: glazuur.

Oost-Gallië

Oost-Gallische series 241 en 637 en cat. nr. 4359.
Serie 637 werd vervaardigd in een Keuls atelier (De Beenhouwer 1991 
(statuettes), 72-73, fig. 25 links (glazuur). De positie van het glazuur 
boven de bruine beschildering toont aan dat de bruine beschildering in
Keulen werd aangebracht voor het bakken.

18: niet-intentioneel glazuur.

8.5 PIGMENTEN

Centraal-Gallië en Oost-Gallië

Centraal-Gallische series 799 en 956. Oost-Gallische series 16, 18, 19, 

22, 116, 163, 192, 254, 274, 292, 300, 389, 406, 450, 484, 960, 749, 

803, 804, 809, 844, 846, 853, 871, 872, 873, 876 en 983.

30: donkere pigmenten op het oppervlak.

Centraal-Gallië en Oost-Gallië

Centraal-Gallische series 719 en 763. Oost-Gallische series 209, 400, 

484, 535, 554 en 747.

33: gele pigmenten.
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Centraal-Gallië en Oost-Gallië

Centraal-Gallische series 4, 26, 44, 45, 67, 70,106, 176, 923, 926, 333, 

334, 586, 596, 597, 719, 776, 830, 148 en 753. Oost-Gallische series 

130, 190, 306, 301, 374, 391, 484, 525, 528, 639, 643, 747, 845 en 876.

29: oranje tot rode pigmenten op het oppervlak.

Oost-Gallië en Centraal-Gallië

Centraal-Gallische serie 719 en cat. nr. 70. Oost-Gallische series 209, 
211, 213, 275, 291, 404, 534, 595 en 899 en cat. nr. 821.
Het is niet duidelijk of het om bodemafzettingen gaat of om het residu 
van een verdwenen pigment. Opvallend is wel de wanverhouding tussen
de Centraal- en Oost-Gallische series, wat moeilijk verklaard kan 
worden door de bodem.

15: zwart gespikkeld oppervlak.

Centraal-Gallië: Keulen

Deze combinatie van zwarte spikkels en groengele pigmentresten komt
uitsluitend voor bij Keulse producten (series 201, 216, 948). Mogelijk 
zijn het resten van een ontbonden kleurlaag.

9: zwart gespikkeld oppervlak en groengele pigmentresten.
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