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-

Nieuws vanuit het museum, p. 1

-

Terra sigillata, p. 7

Nieuws vanuit het museum
Op 23 september werd feestelijk het eerste exemplaar
van Historisch Sint-Michielsgestel (oplage 1500 stuks)
aangeboden aan de Gestelse wethouder Peter
Raaijmakers. Dit boek is een uitgave van Jumbo SintMichielsgestel in samenwerking met Heemkundevereniging de Heerlijkheid Herlaar. Wij konden daar
vier pagina’s in vullen: prachtige PR voor ons museum,
zie p. 2.
Sinds september exposeren wij een langdurig
bruikleen van voorwerpen, gevonden op het terrein
van de Tempel van Empel. Dit materiaal is afkomstig
van de Afdeling Erfgoed van de gemeente
’s-Hertogenbosch. Zie de voorwerpen met een korte
toelichting op p. 3.
In het voorjaarsbulletin 2021 meer over enkele
munten daarvan: de regenboogschoteltjes.
Verder hebben wij weer een nieuwe
wisseltentoonstelling: Terra Sigillata uit onze eigen
collectie, zie de korte toelichting op p. 5, die verder is
uitgewerkt op p. 7.
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Pagina 9 uit het boek “Historisch Sint-Michielsgestel”. De illustraties staan op 366 stickers
die de klanten van Jumbo kunnen verzamelen en inplakken.
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Vondsten Tempel van Empel

door Bert van Beek

Deze vondsten bestaan uit drie groepen:
a.
een modern ornament: nr. 1;
b.
burgerlijke of niet-militaire voorwerpen: nrs. 2 en 3;
c.
militaire voorwerpen
- behorende tot de eigen wapenrusting: nrs. 4 t/m 7;
- behorende tot het militaire paardentuig: nrs. 8 t/m 12.
Veel van deze voorwerpen zijn door gepensioneerde Bataafse militairen aan Magusanus Hercules
geofferd als dank voor hun behouden terugkeer.
De grond op de plaats waar de tempel gestaan heeft, is in de jaren 50 en 60 door egalisering van
de plaatselijke donken ernstig verstoord. Daardoor zijn al deze vondsten losse, individuele
vondsten die vooral met een metaaldetector zijn ontdekt.
1.

1. Sier-ornament in de vorm van een vogel, niet
Romeins, maar uit de 16e eeuw of later. Deze is dus
later terecht gekomen op de plaats waar de tempel
heeft gestaan.

2. Drie bronzen Keltische munten van het driebeen- of
triquetrum-type, ook wel regenboogschoteltjes
genoemd.
2.

Op de bolle kant is vaag de driebeen te zien en op de
holle kant een aantal cirkels.
Deze muntsoort werd ook door de Bataven geslagen.

3.

3. Fibula of kledingspeld. Deze spelden werden
gebruikt om kledingstukken te sluiten, net zoals onze
moderne veiligheidsspelden, maar ze waren natuurlijk
ook als sieraad bedoeld.
Boven in deze vitrine zijn meer van deze spelden te
zien, maar die zijn gevonden in Halder.

4.

4. IJzeren punt van een lans, zie ook de lans van de
hulpsoldaat in vitrine 10.

5.

5. Bronzen militaire gesp met een scharnier.
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6.

6. Verzilverde hanger, hing onder aan een
soldatenschort. Zie ook het schort bij de hulpsoldaat
in vitrine 10.
Het schort met hangers had niet alleen een
beschermende functie. Het was ook bedoeld om te
imponeren want bij het marcheren maakte het geheel
een rinkelend geluid, waardoor je de troepen van ver
hoorde aankomen.

7.

7. Bronzen beslag van de bovenkant van een
zwaardschede. Dit beslag verstevigde de schede en
was ook een versiering daarvan.

8.

8. Paardenhoofdstel van het hackamore-type.
Met dit hoofdstel kan zonder bit gereden worden,
waardoor het paard niets in de mond behoeft te
hebben.
Om de huid van het paard te beschermen was de
binnenzijde mogelijk bekleed met zacht leer.

9.

9. Bronzen, ronde riemverdeler met een sierhanger
daaronder. Op de achterkant drie
aansluitmogelijkheden voor riemen

10.

10. Kralen, meloenkralen genaamd, van glasachtig
materiaal, gebakken bij een lagere temperatuur,
waardoor ze niet doorzichtig worden. Ze werden o.a.
gebruikt ter versiering van de teugels. Dit soort kralen
ligt ook in vitrine 5, maar die zijn in Halder gevonden.

11.

11. IJzeren bit voor het mennen van een paard.
Blijkbaar gebruikten de Bataafse ruiters zowel de
hackamore als het bit.

12.

12. Riemverdeler met vijf aansluitmogelijkheden.
Deze is van het meest simpele type.
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Wisseltentoonstelling Terra Sigillata

door Roos Wijnen-Jackson

1. Kom met graffiti Deze merktekens zijn eigendomstekens die mogelijk te
maken hebben met verblijf in het Romeinse leger. De soldaten hadden hun
eigen servies en markeerden dat met ingekraste merktekens. Op deze kom is
IX of XI ingekrast. Dit bord is van Oost-Gallische productie, vermoedelijk
gemaakt in Trier of Metz, ca. 150 na Christus.
2. Gladde kom zonder verdere decoratie, maar met de vingerindruk van de
maker (lichte vlek) ontstaan bij dopen in de kleipap (dit is alleen in de vitrine te
zien). Terra Sigillata werd voor het bakken nog in een fijne kleipap gedoopt.
Hierdoor ontstond een waterdichte, glanzende afwerking.
3. Applique: Leeuwenkopje met giettuitje afkomstig van een Terra Sigillata
wrijfschaal. Dit soort kopjes werd in een mal gemaakt en vervolgens op de
nog natte kom bevestigd. Dergelijke wrijfschalen zijn te zien in vitrine 2, nr. 4.
Datering vanaf ca. 160 na Christus.
4. Decoratie met barbotine, een kleipapje waarmee figuren op het aardewerk gespoten worden.
Meestal bladranken en hartvormige
blaadjes. Zuid-gallische productie, datering
70-150 na Christus.
5. Scherven met florale motieven, eierlijsten en roulette-decoratie. Voornamelijk afkomstig uit La
Graufesenque. De meest rechtse scherf in de
vitrine is van Oost-Gallische productie. Datering:
1e en 2e eeuw na Chr. Dit type decoratie wordt
aangebracht door middel van een vormschaal (zie
middelste foto in de vitrine).
De klei wordt in de vormschaal gedraaid en
gedroogd. Daarna wordt de vorm gelost en afgewerkt.
6. Scherven met mensfiguren en mythische figuren. Naast florale motieven en dieren komen ook
mythische figuren voor zoals goden, satyrs, nimfen etc.
De scènes zijn gebaseerd op de Grieks-Romeinse
mythologie, vaak zijn het scenes van jacht, verhalen of
zijn het eroten, mythologische figuren die geassocieerd
worden met liefde en seks. Deze scherven zijn afkomstig
uit diverse productiecentra in oost- en midden-Gallië.
e
e
Datering: 1 en 2 eeuw na Christus.
7. Scherven met motieven van dieren. Voornamelijk vogels en hazen. Voornamelijk ZuidGallische productie.
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8. Kom met florale en “strik” motieven. Oost-Gallische productie, mogelijk de Argonnen
(Noordoost-Frankrijk).
9. & 10. Fragment met geometrische motieven.
Oost-Gallische productie, mogelijk Argonnen.
11. Drie fragmenten: links met rennend dier (hond?), midden en rechts
mensfiguren. Middelste scherf met de god Bacchus. Midden-Oost-Gallische
productie, mogelijk de Argonnen.
Stempels:
pottenbakkers zetten hun stempel op de Terra Sigillata stukken. Op deze manier kon je zien van
welke pottenbakkerij de producten afkomstig waren. De stempels bestaan vaak uit de naam van
de pokkenbakker aangevuld met letters die staan voor heeft gemaakt: FE of Werkplaats
“Officina: OF”. Er werd ook gebruikgemaakt merktekens in plaats van naamstempels.
12. Zuid Gallisch bord, stempel: OFCALVI. Uit de werkplaats van Calvi…
13. Oost-Gallisch bord, stempel: LANVA(rius).
14. Afkomstig uit Lezoux, Stempel: CALENDIFE. Calendi heeft gemaakt.
15. Zuid Gallisch bakje, uit La Graufesenque. Stempel: OFIVLI. Uit de werkplaats van
Ivli…

16. Zuid Gallisch bakje, uit La Graufesenque. Stempel: OFSEC . . . , uit de werkplaats
van Sec . . .
17. Zuid-Gallisch bord, uit La Graufesenque. Stempel: OFIVCVN, uit de werkplaats
van Ivcvn.

18. Boeken die gebruikt worden voor de determinatie van Terra Sigillata. Dit is de catalogus van
F. Oswald.
Foto’s in de vitrine:
Drie vormen Terra Sigillata uit de collectie van het Rijksmuseum
van Oudheden. De middelste vorm is gebaseerd op een
metalen schaal, het bolle vaasje is versierd met inkervingen.

Vormschaal, stempels en de daarmee gemaakte kom. Deze foto
is gemaakt door een Britse kunstenaar die replica’s van
historische producten maakt. Zijn werk is hier te zien:
http://pottedhistory.blogspot.com/2010/04/samian-wareworkshop.html
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Terra Sigillata

door Roos Wijnen-Jackson

Tijdens het inrichten van de vitrine kreeg ik zo veel vragen van medewerkers over Terra Sigillata
dat ik deze graag in dit bulletin beantwoord.
Terra Sigillata is roodbruin of oranjerood, glanzend aardewerk. Het is luxe tafelaardewerk uit de
Romeinse tijd. Het werd niet gebruikt om in te koken, maar om voedsel in te serveren. Het is
hard gebakken en door de glanzende deklaag waterdicht. Terra sigillata werd aanvankelijk
gebruikt door de Romeinse elite maar ook het leger gebruikte het. Op een gegeven moment
kreeg ook de Romeinse middenstand toegang tot dit kwaliteitsaardewerk. Om aan de
toenemende vraag te voldoen ontstonden er grote productiecentra. De eerste productie vond
plaats in Italië (Arezzo-Arretina) en Lyon. Vervolgens ontstonden er grote centra in Gallië
(Frankrijk-deels Duitsland) Groot-Brittannië en Noord-Afrika.
De productie kent een groot aantal type vormen zoals borden, kommen, flessen, bekers en
schalen. Veel vormen zijn afgeleid van de zilveren serviezen van de Romeinse elite.
Terra sigillata is een type aardewerk dat goed te dateren is. De verschillende vormen, decoraties,
stempels en het type klei zijn vaak toe te schrijven aan specifieke productiecentra of regio’s.
Hierdoor geeft het aardewerk ons veel informatie over productie, herkomst en handelsroutes.
Voor archeologen is het daarom een waardevolle component bij het onderzoek naar de
Romeinse tijd.
De naam terra sigillata werd door de Romeinen niet gebruikt. Deze term is pas later door
onderzoekers aan het aardewerk gegeven. De naam is oorspronkelijk afkomstig van gestempelde
kleipillen. Deze pillen werden gemaakt van een rode klei genaamd Bolus. Deze klei werd
gewonnen op het eiland Samos en werd als geneeskrachtig beschouwd.1

Hoe werd het gemaakt?
Voor de productie van terra sigillata is fijne,
ijzerhoudende klei nodig. Die ijzerdeeltjes
geven het baksel de rode kleur. Het
aardewerk werd op een draaischijf gemaakt,
vaak met behulp van een vormschotel of mal
(figuur 1). Zo kon een uniforme productie
plaatsvinden. Als het aardewerk droog genoeg
was werd een sliblaag aangebracht. Het
aardewerk werd daarvoor in een pap gedoopt
van zeer fijne klei. Daarna werd het gebakken
op een temperatuur van ca. 1050 o C. De
glanzende laag op terra sigillata is dus geen
glazuur maar een dunne laag zeer fijne klei die
door het bakken is gaan glanzen.
Figuur 1. Romeinse pottenbakker in het
Archeon.

1

Waal 2012.
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Figuur 2. De grote oven van la Graufesenque.

Figuur 3. Bord met inhoud en naam.

Het aardewerk werd gebakken
in grote vierkante ovens. Op de
foto (figuur 2) zijn de resten van
de grote oven van het
productiecentrum te La
Graufesenque te zien. Deze
oven kon ca. 30.000 stuks
aardewerk bevatten. Dit soort
ovens werd collectief door de
pottenbakkers gebruikt. Dit
betekent dat meerdere
pottenbakkers tegelijk hun
aardewerk in de oven zetten. De
lading werd voorzien van een
bord (figuur 3) waarop de
inhoud en de naam van de
pottenbakker geschreven stond.
Een volgestapelde oven is te
zien op figuur 4.2

Figuur 4. Volgestapelde oven.

De oven werd elke twee à drie weken gestookt tussen april en september. De keuze voor deze
periode is dat er stabiel en niet te koud weer nodig is om een oven goed op temperatuur te
krijgen. Het stoken van de oven duurde 3 tot 4 dagen om uiteindelijk een temperatuur 1050 o C
te bereiken. Hiervoor was ongeveer 60 m3 hout nodig.3 Voor de vestigingsplaats van een
productiecentrum was het dus noodzakelijk dat er voldoende grondstoffen zoals klei, hout en
water in de nabije omgeving waren. Daarnaast waren er transportroutes nodig om het
aardewerk op de plaats van bestemming te krijgen. Veel productiesites liggen daarom aan
rivieren, deze leverden water voor zowel productie als het transport.
2
3

La Graufesenque, website.
La Graufesenque, website.
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Waar werd Terra Sigillata gemaakt?
Terra sigillata werd gemaakt in grote productiecentra op diverse plaatsen in het Romeinse rijk.
Deze waren niet allemaal gelijktijdig actief (zie figuur 5). Aanvankelijk, in de 2e helft van de 1e
eeuw voor Chr., vond de productie plaats in Italië. Vanuit daar verspreidde de productie zich in
noordwestelijke richting. Eerst naar Zuid-Frankrijk, in de 1e eeuw na Chr. Vervolgens naar
Midden-Frankrijk (Lezoux, 2e helft 1e eeuw tot 1e helft 2e eeuw na Chr.) en uiteindelijk naar
Noord-Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië vanaf de 2e helft van de 2e eeuw na Chr.4
Figuur 5. Productieplaatsen Terra Sigillata.

4

Archeologie Houten.
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De in Nederland gevonden terra sigillata is in vier grote productiegroepen te onderscheiden:5

1. Italische terra sigillata/arretina: vooral geproduceerd in Italisch gebied (Puzzuoli, Arezzo en
Povlakte) en zuid Gallië (Lyon). Deze vroegste productie is zeer zeldzaam in Nederland.
2. Zuid-Gallische terra sigillata: productie onder andere in La Graufesenque. Deze productie
komt regelmatig voor in Zuid-Nederland. Dit aardewerk is veel gevonden in Halder en is te
zien in ons museum.
3. Oost-Gallische terra sigillata: de productiecentra van dit aardewerk zijn: Boucheporn,
Madeleine, Trier, Argonnen. Vanaf begin 2e eeuw komt dit aardewerk in Nederland voor.
Ook dit aardewerk is veel gevonden in Halder en te zien in ons museum.
4. Midden-Gallische terra sigillata: de productie van dit aardewerk vond onder andere plaats in
Lezoux en Martres de Veyre. Ook dit aardewerk wordt gevonden in Halder en is in het
museum te bezichtigen.
Het onderscheid tussen de verschillende productiegroepen van terra sigillata is moeilijk vast te
stellen, dit is echt specialistisch werk. De samenstelling en kleur van het baksel kunnen een
goede aanwijzing zijn. Daarnaast zijn bepaalde vormen en decoraties aan specifieke
productiecentra toe te kennen. Echter, als bepaalde decoraties erg populair waren, dan werden
die door andere producenten gekopieerd.6

Stempels:
Een ander middel om terra sigillata naar een productiecentrum te herleiden zijn de stempels op
het aardewerk. De individuele pottenbakkers zetten hun stempel op de stukken terra sigillata die
zij produceerden. Op deze manier kon je zien van welke pottenbakkerij of welke pottenbakker de
producten afkomstig waren. Dit was tevens een kwaliteitsmerk. De stempels bestaan vaak uit de
naam van de pottenbakker aangevuld met letters die staan voor “Fecit (heeft gemaakt)”: FE of
“Officina (Werkplaats)”: OF. Er werd ook wel gebruik gemaakt van merktekens in plaats van
naamstempels. In Halder is een groot aantal scherven met pottenbakkersstempels gevonden. In
de vaste opstelling en in de wisselvitrine zijn deze stempels te bekijken.

Persoonlijk bezit, graffiti
Terra sigillata werd veel gebruikt door de soldaten in het Romeinse leger. Het aardewerk was
persoonlijk eigendom en werd daarom voorzien van ingekraste merktekens. Deze merktekens
noemen we graffiti. Ze zijn vaak (een deel van) een naam maar het kan ook een ander soort
teken zijn. In Halder zijn diverse scherven met een graffito gevonden. Eén zo’n merkteken is te
zien boven in de wisselvitrine in het museum, maar er ligt er ook een in de vaste opstelling.

Vormenrijkdom
De productie van terra sigillata kent een enorme vormenrijkdom. Het merendeel van deze
vormen is, afgezien van de glanslaag, niet gedecoreerd. Het meest bekend zijn de borden, grote
kommen, napjes en wrijfschalen. Maar er werden ook inktpotjes, olielampjes, kannen,
kandelaars, schalen en wierookschaaltjes geproduceerd (figuur 6).

5
6

Hiddink 2010.
Archeologie Houten.
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Figuur 6. Productie van La
Graufesenque in het
nabijgelegen Musée de Millau.

Figuur 7.
Terra sigillata kan op
verschillende manieren
gedecoreerd zijn. In figuur 7
zien we een bol vaasje
gedecoreerd met inkervingen.
Daarnaast werd er gebruik
gemaakt van barbotine,
applique’s (kleivormpjes),
roulette of rolstempels. De
gedetailleerde voorstellingen
op de scherven in de vitrine
werden verkregen door het
gebruik van vormschalen en
mallen.

Barbotine: een versiering, aangebracht door met een spuitzak een kleipap op het aardewerk te
spuiten. Meestal zijn dit ranken met hartvormige blaadjes.

Applique: kleivormpjes die in mallen gemaakt werden. Vervolgens werden de vormpjes op de
natte vorm bevestigd. Een voorbeeld is het leeuwenkopje met giettuitje afkomstig van een terra
sigillata wrijfschaal. Dergelijke wrijfschalen zijn te zien in vitrine 2, nr. 4. Datering vanaf ca. 160
na Chr.

Roulette en rolstempel: dit zijn ronde stempels die over het nog natte aardewerk gerold
werden en op die manier een patroon vormen.
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Vormschalen: op de draaischijf wordt klei in de vormschaal gedraaid. Vervolgens laat men de
vorm drogen. De klei krimpt, waardoor de vorm loskomt van de vormschaal. Vervolgens wordt weer op de draaischijf - de bodem en de rand op de schaal gezet. Eventueel wordt de rand nog
voorzien van een roulette-decoratie of een decoratie met rolstempel. Door het gebruik van
vormschalen konden zeer gedetailleerde voorstellingen op het aardewerk aangebracht worden. Maar er
kon ook snel geproduceerd worden want de vormschalen werden keer op keer gebruikt.

Figuur 8. Vormschalen en stempels uit La Graufesenque.

Figuur 9. Moderne replica van een vormschaal en daarnaast in positief het resultaat.
Daaronder eveneens de moderne stempeltjes waarmee de vormschaal is gemaakt.
www.romeinshalder.nl
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De voorstellingen op de kommen verbeelden vaak dieren, de jacht, mythische voorstellingen en
figuren, klassieke goden, personificaties, gladiatoren, soldaten en erotische voorstellingen. Deze
voorstellingen worden omlijst door eierlijsten, bladranken of arceringen. Ook komen kommen
met alleen geometrische en florale motieven voor. De voorstellingen en figuren zijn, net als de
pottenbakkers stempels, soms te herleiden naar bepaalde productiecentra. Hierbij moet wel
rekening gehouden worden met het kopiëren van populaire ontwerpen van concurrerende
centra.

De tentoonstelling
In de wisseltentoonstelling is een selectie van depotstukken te zien die normaal gesproken niet
in het museum liggen. In de vitrine veel scherven van kommen die gemaakt zijn in een
vormschaal. Op deze scherven komt decoratie voor met bladranken, geometrische motieven,
dieren, mensfiguren en goden. Veel van deze stukken zijn nog niet beschreven en staan ook nog
niet in de museumdatabase. Er is dus nog werk te doen.
Figuur 10.

Bijzondere vondst
Eén scherf bleek zeer summier beschreven in de database en had ik aanvankelijk niet
geselecteerd voor de tentoonstelling. Het betrof een scherf met een zeer bijzondere voorstelling.
De betekenis van de voorstelling hebben we niet met zekerheid kunnen achterhalen. We zien
een man die op een dubbele fluit, een aulos speelt. De man heeft een vergrote fallus die door
een vrouw aangeraakt wordt. Wat de vrouw met haar linkerhand pakt, weten we nog niet (figuur
10).7
Het zou om de vruchtbaarheids- en oogstgod Priapus kunnen gaan. Deze god wordt afgebeeld
met een grote fallus en soms met een weegschaal (dat zou het attribuut van het meisje kunnen
zijn). Priapus vertoont echter veel gelijkenis met een Satyr, en heeft altijd een flinke baard, deze
man met de aulos niet. De voorstelling zou ook betrekking kunnen hebben op de cultus van
Bacchus. Die dubbele fluit is onderdeel van deze cultus. Ook heeft de fluitspeler overeenkomsten
met een fluitspeler op een reliëf (figuur 11) van een Bacchusprocessie. Maar het formaat van de
fallus past niet bij deze processie.
7

Oswald (1936-1937), plaat XC, afb. A.
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Figuur 11. Bachusprocessie, Colosseum, Rome.

Tot slot
Terra sigillata is een bijzonder soort product. Het was ooit ontstaan als luxe voor de Romeinse
elite maar vanwege de goede kwaliteit werd het populair in het leger en onder de burgers. Het
elitaire karakter blijkt nog uit de imitaties van zilveren serviezen. Het was ook een massaproduct
uit de Romeinse tijd. Het aardewerk werd geproduceerd op bijna industriële schaal.
Doordat de afzonderlijke stukken herleid kunnen worden tot bepaalde productiecentra leert het
ons veel over handel en transport. De dateerbaarheid van het aardewerk is van grote waarde
voor archeologen.
De voorstellingen op de terra sigillata kommen geven ons een beeld van de belevingswereld van
de gebruikers van dit aardewerk. Het voorkomen van klassieke goden en wezens uit de GrieksRomeinse mythologie, gladiatoren en soldaten, geven een idee van de mate van Romanisering
van de gebruiker.

Verder lezen en gebruikte literatuur:
H. Hiddink, 2010: Romeins aardewerk van de Nederlandse zandgronden. Materiaal en Methoden
2, ACVU-HBS. p. 34-36.
F. Oswald, Index of figure types on terra sigillata (“Samian Ware”), Liverpool (1936-1937).
M. van der Waal, 2012: Terra sigillata als drager van betekenis: een verkennende studie van het
figuratieve vormenrepertoire op terra sigillata uit Italië, Zuid- en Midden-Gallië.

Websites:
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