
Germani cisrhenani11, waarin het woongebied der
Tungri het voorwerp van taalkundig onderzoek is.
In vorige studies had de schrijver al geconstaleerd
dal van de niet-Romeinse persoonsnamen het aantal
Keltische namen steeds geringer wordt, naar gelang
men van hel gebied der Mediomalrici over dal van
de Treveri naar hel noorden gaat Hel aanlal 'un-
durchsichtige' daarentegen neemt loe en men kan
zich afvragen of men hier moel denken aan een op-
dringen van hel Germaans uil hel noorden, ofwel aan
relicten van een cultuur die door een uil hel zuiden
komende keltisering teruggedrongen is. Bij de be-
anlwoording van deze vraag moel rekening gehouden
worden met een merkwaardigheid bij de namen der
Germani cisrhenani, nl. de grote groep namen mel
dubbele medeklinkers: -cc-, -nn-, -tt-, -ss-, -w-.
Verdubbeling van medeklinkers Ireft men in bijna
alle talen aan in verkorle namen. Ook bij de Ger-
mani cisrhenani vindt men dergelijke verkorle namen
met geminatie. Doch daarnaasl ziel men er andere
gevallen van geminatie: een tiende van hel lolaal der
niel-Romeinse namen uit de ager Tungrorum bestaal
uil drie of meer leltergrepen waarvan de voorlaatsle
een gegemineerde slolmedeklinker heeft
Bij een onderzoek naar de geografische verspreiding
van de namen mel deze consonanlen-geminalie ont-
dekle Weisgerber twee concentralie-gebieden: n.o.-
Gallie, mel het hoogste percentage onder de Ger-
mani cisrhenani, en Aquilanie. Daar het Aquitaans
een niel-Keltische, zelfs een niel-Indogermaanse laal
was, dienl men bij de verklaring van de geminatie

rekening te houden met de eigenaardigheden van
het Aquilaans, in hel bijzonder mel de accenluering
in deze laal. Hel ligl voor de hand de geminatie in
de namen uit n.o.-Gallic ook le verklaren uil be-
paalde accenlueringsgewoonlen (sterke beklem-
loning van de voorlaalsle lellergreep) in de laal van
de oude bewoners van deze slreek.
De conclusie van Weisgerber is deze: 'elymologisch
gesehen haben wir Germanisches (. . .), Keltisches
(. . .), Vorkeltisches (. . .). Aber es sieht so aus, als ob
auf alle diese Schichten von Namen ein Akzenl-
prinzip iibergriffe, das von keinem der hislorischen
Einschlage aus ableilbar ist Das wiirde dann wohl
das Durchschlagen eines Elementes anzeigen, dem
eine enlscheidende Bedeulung fur die Begriindung
der Germani cisrhenani zukam'12. Daar de Heerlense
inscriptie voor het eerst gepubliceerd werd, nadat
Weisgerber zijn studie vollooid had, is deze hem
niel bekend geweesl. Op de door hem aangehaalde
namen mel geminatie van de Germani cisrhenani
geefl de Iweede regel van onze inscriptie een aan-
vulling, en vermoedelijk ook de vierde regel, zodat
het percentage van deze vormen hierdoor vergrool
wordl. Dil is de laalkundige waarde van deze,
overigens nog steeds mysterieuze, inscriptie.

P. L. M. Tummers - J. E. Bogaers

11. Annalen des Historischen Vereins fiir den Nieder-
rhein 155/156, 1954, p. 35-6i, speciaal p. 55.
12. L. Weisgerber, Zum Namengut . . ., p. 61.

De Romeinse vormschotel uit Alem1

Tot de uitgebreide colleclie van hel Centraal Noord-
brabants Museum te 's-Hertogenbosch behoorl een
vrijwel gave Romeinse vormschotel2. Deze zou in de
gemeente Alem (afb. 13) zijn gevonden bij de nor-
malisaliewerken aan de Maas. Bij Alem en Rossum
zijn weliswaar vele belangrijke Romeinse oudheden
aan hel lichl gekomen, maar de vondsl van een
vormschotel moel toch wel als iets merkwaardigs
worden beschouwd, temeer omdal er in Nederland,
voor zover bekend, geen terra sigillata is vervaar-

1. De vormschotel (inv. nr. 8731) werd door het
Bestuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen in Noord-Brabant voor een nader
onderzoek tijdelijk aan ons afgestaan. In het bijzonder
betuigen wij hiervoor onze erkentelijkheid aan mr.
J. B. M. Laudy, directeur van het Centraal Noord-
brabants Museum.
2. Deze vormschotels werden in de Romeinse tijd ge-
bruikt voor de vervaardiging van met reliefs versierde
terra sigillata-kommen; in ons geval voor de fabricatie
van kommen van het type Dragendorff 37.
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Afb. 13. Map of the Netherlands, showing the location of Alem. Tek. C. van Duijn.
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Afb. 14. The Roman mould from Alem. Foto L. Biegstraaten.
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digd. Bovendien zijn er in ons land zelfs nooit frag-
menten van dergelijke scholels gevonden. Blijkens
de figuren en het potlenbakkersstempel die op de
schotel voorkomen, is het voorwerp nauw verwant
aan de terra sigillata-produkten uit Rheinzabern3.
Wij gaan hierop nog nader in.
Bij de besludering van deze voor Nederland onge-
Iwijfeld unieke vondst kan men zich in de eerste plaals
afvragen of hel voorwerp inderdaad uil Alem afkom-
stig is. In de aantekeningen4 van J. Willems, de
vroegere conservator van het Museum in 's-Her-
logenbosch, is le lezen dal de vormschotel in 1937
of 1938 door hel bovengenoemde museum voor f 35
werd aangekochl van de anliquair M. J. H. Langen-
huijsen, die hem op zijn beurt van een boer in Alem
had verkregen. In 1961 brachten wij eenbezoekaan
de anliquair voor hel verkrijgen van nadere gege-
vens. Nieuwe gezichlspunten heeft dit niet opge-
leverd. De heer Langenhuijsen bevestigde dat hij vroe-
ger wel eens antiquiteiten in Alem had gekochl, maar
van een vormschotel was hem niets meer bekend.
Indien het op waarheid berust dat de vormschotel
in Alem werd gevonden, mag men wel aannemen
dal hij er reeds in de Romeinse tijd, waarschijnlijk
als handelswaar, is heengebracht Volgens Fremers-
dorf5 zijn er in de Romeinse tijd vormschotels ver-
handeld. Deze handel schijnl zich - blijkens de door
Fremersdorf genoemde voorbeelden - beperkt te
hebben tot de produkten uit Rheinzabern. Door Os-
wald en Pryce6 worden de volgende plaatsen ge-
noemd waar vormschotels (alle uil Rheinzabern) zijn
aangetroffen: Rheinzabern, Keulen, Mainz, Mun-
chen, Rottenburg, Straatsburg, Stuttgart, Vindo-
nissa, Zugmantel, maar ook: Parijs, Brussel, Gent,

Tongeren en Jupille (bij Luik). Door Oswald' wor-
den verder nog Nantes en Orleans vermeld. Uit
deze opsomming blijkt dal de in Rheinzabern ge-
fabriceerde vormschotels een grool verspreidings-
gebied hebben gekend; de vondsl uit Alem is dus in
dit opzicht niet zo heel uitzonderlijk. Tot zover
lijkt alles min of meer verklaarbaar: de vorm-
schotel uit Alem is een produkt uit Rheinzabern
dat via de handel in Nederland is gekomen. Fre-
mersdorf wijst er echter ook op dat in de eerste
helft van de i9de eeuw zowel echte als valse vorm-
schotels zijn verhandeld in de destijds bloeiende
'kunsthandel' te Rheinzabern. Bij een nadere bestu-
dering van de vormschotel uit Alem rijzen er vele
vraagtekens, waarbij men zich aan een gevoel van
twijfel over de echtheid niel kan onttrekken; deze
onzekerheid wordt vergroot door hetgeen Fremers-
dorf over het bestaan van falsificaten schrijft. Een en
ander moge blijken uit de gedetailleerde beschrijving
van hel voorwerp, welke nu volgl:
De vormschotel uit Alem is van hard gebakken,
licht- tol bruinrood aardewerk. De hoogte bedraagt
9.8 cm; de grootste diameter 23.3 cm. Afgezien van
enkele beschadigingen vertoont de schotel geen
spoor van slijtage, welke veroorzaakl zou kunnen zijn
hetzij door een langdurig verblijf in de rivier of in de
grond, hetzij door het gebruik dat men er mogelijk
van heeft gemaakt bij het vervaardigen van aarde-
werk. Door het centrum van de bodem is voor het
bakken een rond gaatje geboord; een dergelijk
gat viel bij vormschotels waarschijnlijk samen
met de as van de draaischijf waarop de te vormen en
af te werken terra sigillata-kommen werden vervaar-
digd. Op de bodem zijn na het bakken de letters x p

Afb. 15. The Roman mould from Alem, seen from the side and in section. Tek. G. J. de Vries.
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ingekrast, wellicht een Christusmonogram voor-
stellend.
In de schotel zijn de volgende slempels aangebrachl8:
1. De naam CERIALIS. Dit stempel is praktisch gelijk
aan Ri.-Lu. vi, Tafel 256, CERIALIS c, dat zowel
door CERIALIS in (Ri.-Lu. vi, Tafel 57-58), CERIALIS v
(idem, Tafel 63-65) als CERIALIS vi (idem, Tafel
66-68) is gebruikt.
2. Een rij harlvormige blaadjes langs de onder-
rand van de versieringen. Deze blaadjes zijn le
vergelijken mel Lu.v, R256 (voorkomend lezamen
mel hel stempel CERIALIS c).
3. De eierlijsl schijnl op produkten uit Rhein-
zabern niel voor te komen.
4. Dierfiguren:
a. Leeuwtje (2 x) = Lu. v, T8 = Osw. 1423;
b. Zwijn (4X) = Lu.v, T84 = Osw. 1684;
c. Hondje (5 x) = Lu. v, T20i = Osw. 2023A;
d. Hond(4x) = Lu.v, T207 = Osw. 1989;
e. Haas (4X) = Lu. v, T237 = Osw. 2118;
/. Klein dier mel kop omhoog (2 x) = Lu. v, T259
= Osw. 1555;
g. Klein dier met kop naar beneden (2 x) = Lu. v,
T254 = Osw.?
h. Grote hond (4 x), onbekend;
i. Ree (4X), onbekend.
De in Ludowici, Kalalog v afgebeelde dierfiguren
T8, T84, T20I, T207, T237, T259 en T254 zijn iels
groter dan die welke op de vormschotel uit Alem
voorkomen. Blijkbaar zijn deze opnieuw afgevormd,
waardoor zij kleiner zijn geworden. Van de dierfiguren
Lu. v, T8, T2OI, T237, T259 en T254, die volgens
Ludowici, Katalog v wel bij CERIALIS worden aan-
gelroffen, koml alleen T237 (haas) in combinatie

Afb. 16. Stamp of the potter CERIAHS on the mould
from Alem. Foto L. Biegstraaten.

met het stempel CERIALIS (c) voor. Hel meest opmer-
kelijk zijn de twee grootste dierfiguren, die uit de
litleraluur niel bekend zijn. Dit is voor een produkt
uil Rheinzabern op zijn minsl vreemd, omdal van
deze pollenbakkerswaar zeer veel materiaal is ge-
publiceerd. Misschien mag men hieruil concluderen
dal de vormschotel uil Alem niel voor het vervaardi-
gen van terra sigillata is gebruikl; reeds eerder
merklen wij op dal de schotel geen spoor van slijlage
vertoonl. Het is ook enigszins bevreemdend dat op
de vormschotel - afgezien van de eierlijst en de

3. Rheinzabern (Tabernae Rhenanae) was in de
Romeinse tijd een belangrijk pottenbakkerscentrum,
waar in de periode van ca. 140-260 na Chr. zeer veel
terra sigillata is vervaardigd. Het werd in grote hoeveel-
heden o.a. naar onze streken verhandeld. De ceramiek
uit Rheinzabern is uitvoerig bestudeerd en gepubliceerd
door W. Ludowici.
4. Register van aanwinsten in het Museum te 's-Her-
togenbosch. Zie voorts: Handelingen van het Prov. Gen.
van Kunslen en Wetenschappen in Noord-Brabant
1937-1940, p. 34 en 73; 1900 jaar Utrecht (gids voor de
tentoonstelling Romeins Nederland in het Centraal
Museum te Utrecht, 1948), p. 37 en 78.
5. F. Fremersdorf, Die Herstellung von Relief-Sigillata
im romischen Mainz, in: Mainzer Zeitschrift 44-45,
1949-1950, p. 34-37. Prof. P. Karnitsch (Linz) - van
wie wij vele waardevolle opmerkingen over de hier
gepubliceerde vormschotel mochten ontvangen -

maakte ons attent op deze publikatie van Fremersdorf.
6. F. Oswald and T. D. Pryce, An Introduction to the
Study of Terra Sigillata, London 1920, p. 105-125.
7. F. Oswald, Index of Potters' Stamps on Terra
Sigillata, Margidunum, East Bridgford 1931, p. 74 en
372 (bij CERIALIS ii).
8. Lu. v = W. Ludowici, Katalog v: Stempel-Namen
und Bilder romischer Topfer (. . .) aus meinen Aus-
grabungen in Rheinzabern 1901-1914, Jockgrim 1927.
Ri.-Lu. vi = W. Ludowici, Katalog vi meiner Aus-
grabungen in Rheinzabern 1901-1914: Die Bilder-
schiisseln der romischen Topfer von Rheinzabern,
bearbeitet von H. Ricken, Speyer 1948.
Osw. = F. Oswald, Index of Figure-Types on Terra
Sigillata ('Samian Ware'), Suppl. to the Annals of
Archaeology and Anthropology 23-24, Liverpool
1936-1937.
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Afb. 17. Projection of the figures on the mould from Alem. The animal figures along the outer rim are here shown
farther apart from one another than they are on Ihe aclual mould. Tek. J. A. Trimpe Burger.
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harlvormige blaadjes - uilsluilend dierfiguren zijn
aangebracht. In de stijl van CERIALIS komen tussen de
dierfiguren steeds enkele andere versieringselemenlen
voor, zoals blaadjes, rozetten enz. Kortom de vorm-
schotel uit Alem verloont in velerlei opzichten af-
wijkingen die niet zo eenvoudig zijn te verklaren. Het
lijkt ons echter nog wel wat voorbarig om hem nu
maar zonder meer als een falsificaat te kwalificeren.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat vormschotels mel
het stempel CERIALIS volgens Oswald (zie noot 7)
zijn gevonden te Rheinzabern, Speyer, Keulen,
Stuttgart, Orleans en Straalsburg.

J. A. Trimpe Burger

Nieuws van het laboratorium
Vele voorwerpen van de meest uiteenlopende aard
zijn in de laatste jaren door het laboratorium van de
R.O.B. gegaan. Daaronder zijn er ook verscheidene
die reeds jaren in musea vertoefden, soms ook reeds
herhaaldelijk in publikaties vermeld en afgebeeld
zijn, doch die eerst thans hun jasje van oxyden,
grond en vuil hebben uilgelrokken. Allen de revue le
lalen passeren is ondoenlijk. Daarom moesl een
keuze worden gemaakl, en worden een aanlal voor-
werpen waarvan hel nieuwe aanzichl dan wel tech-

nische bijzonderheden aan het licht traden, in de
volgende bladzijden ten lonele gevoerd. Het ligt
daarbij niet in de bedoeling eventuele problemen
omlrenl datering, parallellen, herkomst e.d. uit-
pultend te behandelen. In vele gevallen is er slechls
sprake van een vernieuwde en naar wij hopen betere
kennismaking.

Een gordeldoos uit Drouwen
(afb. 18 en 19)

Uit het Provinciaal Museum van Drenlhe te Assen
werd op verzoek van de heer J. D. van der Waals
de gordeldoos (inv. nr. 1939/xn. 4a) uit de depol-
vondsl van Drouwen schoongemaakl en opnieuw
gemonleerd. De fragmenten van dil voorwerp
waren met houtlijm op een houten model van de
gordeldoos geplakt. De ontbrekende delen waren in
groene was bijgemodelleerd. De was was vervuild en
had hier en daar losgelaten, evenals enkele brons-
fragmenlen.
Er werd beslolen een nieuw model in perspex le
maken. Daarloe werd een plaal perspex van de
gewensle afmeling op een ijzeren ring gelegd mel
een iets grotere diameter dan die van de gordeldoos.

Afb. f8. Drouwen (Dr.).
Bronze belt-box, mounted
on mat perspex. Top-view.
Foto L. Biegstraaten.

561


