
9. ALGEMEEN BESLUIT

Het onderzoek heeft aangetoond dat het malgevormd aardewerk een heel eigen benadering verdient: een

benadering die beantwoordt aan het afvormingsproces van een serieproduct. De classificatie die de serie

als basis neemt biedt bijzondere mogelijkheden. Door het ontleden van de malverwantschap in het

stamverband komt nieuwe informatie aan de oppervlakte in verband met de datering, de iconografische

ontwikkeling, de relaties tussen de coroplasten en de manier waarop zij in hun atelier te werk gingen.

Concreet kunnen wij zien hoe zij inspeelden op de eigentijdse mode of hoe zij omgingen met de

technische problemen zoals de verkleining die gepaard gaat met de opeenvolgende afvormingen. De

makers van de beeldjes namen vaak hun toevlucht tot de aanpassing van bestaande modellen, eerder dan

het creëren van een nieuw ontwerp.

Uit het serie- en stamonderzoek komen zeer duidelijk de relaties naar voor tussen de grote

productieregio’s. Geen thema illustreert beter de relaties tussen de productiegebieden dan het

Venusthema. Dit is ongetwijfeld het langstlopende thema zowel in Centraal- als in Oost-Gallië. De

Venusproductie vangt aan in Centraal-Gallië vanaf 60 n.C. Het type is er vrijwel onmiddellijk

gestandaardiseerd. Voornamelijk onder impuls van Trierse ateliers breekt het vanaf 80/85 n.C. ook door

in Oost-Gallië. In het proces van mechanische afvormingen werd voor het Venusthema op het einde van

de tweede eeuw tweemaal een contact vastgesteld tussen beide productiegebieden, éénmaal kortstondig in

de evolutie van stam 1 en een tweede maal met meer succes in de evolutie van stam 2. De navolging in

Oost-Gallië is niet slaafs. Vrijwel onmiddellijk ontstond een eigen repertorium, dat in de late tweede

eeuw mogelijk de Centraal-Gallische vormenschat beïnvloedde. Deze evolutie die wij konden vastleggen

voor de productie van één succesvol thema, typeert de relatie tussen de twee productieregio’s. Op

regelmatige tijdstippen zien wij een kortstondige bevruchting vanuit Centraal-Gallië, waarbij een

voorstelling, zoals de staande vrouw met kind rechtstreeks wordt afgevormd in Oost-Gallische ateliers en

er een verdere ontwikkeling doormaakt. Tegenover het totale productievolume zijn deze contacten echter

zeer gering. De regel is eerder dat beide gebieden zowel op het vlak van productietechniek als op het vlak

van de uitwerking en zelfs de keuze van de thema’s, een heel eigen koers vaarden. Het feit dat een voor

Centraal-Gallië belangrijk thema als vrouw met kind en de in Oost-Gallië veel voorkomende vrouw met

hond nauwelijks of geen ingang vonden in de concurrerende productiegebieden, doet de vraag rijzen naar

de culturele en religieuze implicaties van de aparte keuze van thema’s. In dat verband is de spreiding van

de vondsten binnen ons onderzoeksgebied bijzonder interessant. De import is er duidelijk toegeleverd

vanuit de grote verkeersaders die in onze gebieden de verbinding verzekerden met Centraal- en Oost-

Gallië. Waar men een langzame versmelting van de import uit de twee regio’s zou verwachten, is de

realiteit heel anders. Het beeld dat uit het verspreidingspatroon naar voor komt toont een duidelijke

breuklijn. Een bruuske overgang van een totaliteit van Centraal-Gallische import naar een totaliteit van

Oost-Gallische import. Deze breuklijn komt grotendeels overeen met de westelijke grenszone van de

civitas Tungrorum, een gebied waarvan de bewoners mogelijk een Germaanse oorsprong hadden. In het

licht van deze bevindingen is het gerechtvaardigd te stellen dat de eigen keuze van thema’s inderdaad een

diepere culturele en religieuze dimensie had.

Een verdere analyse van het gebruik van de terracotta’s was mogelijk dankzij een diepgaand onderzoek

van de contexten. Zo kon het gebruik van terracottabeeldjes in graven beter worden omschreven.

Terracotta’s komen voor in graven, voornamelijk van de eerste tot de derde eeuw, maar toch kan men niet

spreken over een algemeen verspreid gebruik. Hun voorkomen is eerder zeldzaam. Het is ook gebleken

dat men niet veralgemenend kan spreken over het grafgebruik. Accentverschuivingen zijn zowel

waarneembaar in tijd als in ruimte. Zo zijn de oudste vondsten van voornamelijk dierfiguren verbonden

met de sterk geromaniseerde laag van de bevolking. Vanaf het einde van de eerste eeuw verschuift de

interesse naar voorstellingen van goden en worden zij vaak betrokken bij een grafritus met duidelijk

inheems karakter. Ook regionaal zijn verschillende interpretaties mogelijk. Zo duiden de vondsten van

Longlier-Respelt en Saint-Pierre Sberchamps op een heel eigen invulling van het terracottagebruik.

In tempelzones worden terracotta’s meestal aangetroffen in contexten met een duidelijk votief karakter.

Een deel van de vondsten werd geborgen in kuilen die gegraven werden of open lagen tijdens de

gebruiksperiode van de tempel. Verder werden deposities vastgesteld die verband hielden met de

herinrichting van het heiligdom, zoals in Hofstade. Opvallend zijn de grote vergravingen zoals in Velzeke

die duidelijk verband houden met de eindfase van het heiligdom. In de traditie van het bergen van de

rituele depots uit de gebruiksfase van het heiligdom, werd blijkbaar ook de zone opgeruimd in de
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eindfase. In het geval van Velzeke is het verleidelijk een verband te leggen met de Germaans invallen,

maar in andere gevallen zoals te Elewijt kan een herbestemming van het terrein aan de basis liggen.

Naar analogie met de grafvondsten werden ook in landelijk woongebied vanaf het einde van de eerste

eeuw godenbeeldjes gevonden. Zij hadden er vermoedelijk een plaats in lararia, zoals het het geval was in

het woonhuis van een ambachtsman in de vicus van Liberchies. De relatie van het terracottagebruik met

artisanaat kon op overtuigende wijze worden aangetoond. De meeste vondsten op nederzettingen zijn

verbonden met een artisanaal kwartier. De meest duidelijke voorbeelden zijn de bronsbewerkers van Saint-

Mard en Tongeren en de pottenbakkers en de glasblazer van Tienen. Vaak bevinden de beeldjes zich in

rituele contexten waarvan de kenmerken gelijken op die van de heiligdommen. Offeren gebeurde

duidelijk niet alleen door een speciale klasse of binnen de afbakening van het sacraal gebied. Het ritueel

gedrag behoorde blijkbaar evenzeer tot het leven van de gewone man en in zijn eigen omgeving. In dat

verband is de associatie van deze bijzondere contexten in het milieu van de ambachtsman niet

onverwacht. Zijn bestaan hing immers af van het welslagen van een oven en van processen waarvan wij

vandaag de chemisch achtergronden kennen, maar die in het verleden een onbekende dimensie hadden:

processen in de overgang van klei naar aardewerk, van erts naar brons en van zand naar glas.

Vanuit het petrografisch onderzoek was het mogelijk een aantal duidelijk afgebakende pasta’s te

omschrijven. Verschillende pasta’s kunnen toegeschreven worden aan concrete productiecentra. Een

pastagroep kon door de vondstspreiding toegeschreven worden aan een lokaal productiecentrum uit de

omgeving van Asse of Harelbeke. De grote mogelijkheden van het petrografisch onderzoek liggen in de

bepaling van gelijkenissen en verschillen binnen de series. Zo werd aangetoond dat het merendeel van de

geïmporteerde doorntrekkers afkomstig is van éénzelfde atelier uit het Alliergebied. Ook voor de lokale

economie kan het petrografisch onderzoek dienstbaar zijn. Zo stelden wij bijvoorbeeld voor de tempel

van Hofstade vast dat de gevonden fragmenten afkomstig zijn van minstens tien verschillende statuetten,

die minstens tot vijf verschillende series behoren. Drie ervan zijn afkomstig van Centraal-Gallië, één van

Keulen en één vermoedelijk van het gebied van de Treveri. Dit staat in fel contrast met de terra sigillata

van dezelfde vindplaats, die vooral Zuid-Gallisch is en uit de Flavische periode dateert. De beeldjes

hebben hier dus duidelijk niet dezelfde importweg gevolgd als de terra sigillata en zijn overigens ook niet

zo massaal aanwezig. Men kan dus niet spreken van een bewuste import. De beeldjes zijn eerder toevallig

en langs zeer verschillende kanalen in de tempel terecht gekomen. Het onderzoek toonde eveneens de

relaties aan tussen Hofstade, Harelbeke, Asse en Blicquy. Al deze sites werden in grote mate via dezelfde

importkanalen bevoorraad.

Niet alle vragen rond de productie van de terracotta’s zijn opgelost. Bij de voorgestelde datering merken

wij op dat opvallend veel van de belangrijke contexten begrensd zijn door een datering rond 200/220 n.C.

Wij denken aan de productiegebieden van Toulon-sur-Allier en Köln Rudolfplatz en de grote

vondstensembles uit Harelbeke en Asse. Hier rijst de vraag of dit niet de grenzen zijn van de goed

dateerbare voorwerpen, eerder dan de effectieve einddatum van deze vindplaatsen en contexten.

Weerspiegelt dit niet de lacune in het dateringsvermogen voor het tweede en derde kwart van de derde

eeuw ?  Uit de datering van de series en de stamevoluties blijkt dat de tweede helft van de tweede eeuw

een bijzonder gunstige periode was voor de terracottaproductie, waarna zowel in Oost- als Centraal-Gallië

na 200/220 n.C. de trein vrijwel volledig stilvalt, met uitzondering van ateliers als Gueugnon en Trier.

Nochtans tonen recente vondsten op de site van Velzeke aan dat terracotta’s in de derde eeuw in

woonzones nog volop worden verbruikt. In Oudenburg blijkt het nutrixthema door te leven tot in de

vierde eeuw. Voor Keulen stelt zich dezelfde vraag in verband met de grafcontexten van Venus in

aedicula uit de derde eeuw. Is dit geen Keulse productie meer of werden op de Rudolfplatz of elders in

Keulen toch nog statuetten geproduceerd ? Voorlopig blijven deze vragen onbeantwoord en moeten wij

wachten op meer goed gedateerde vondsten uit nederzettingscontexten of grafvelden.

Voor de opbouw van het basisbestand kozen wij voor een relationele database die een vraagstelling

toelaat vanuit meerdere gezichtpunten. Verschillende thema’s hebben wij belicht, binnen het kader van

ons onderzoek. Met deze eerste synthese hopen wij een constructieve bijdrage te leveren aan het

archeologisch onderzoek. Mogelijk is het de aanzet tot een hernieuwde interesse voor het boeiende thema

van de terracotta’s. Vanuit het uitgebreide bestand van de contexten, kan het voorliggend onderzoek

gekoppeld worden aan andere materiaalstudies, wat weer nieuw grenzen opent voor de toekomst.
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