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In een vitrine van het Gemeentelijk 
Archeologisch Museum in Aardenburg 
bevindt zich een fragment van een steen 
met daarop enkele letters.1 Dit opschrift is 
tot nu toe grotendeels – ondanks enkele 
voorstellen voor individuele woorden – een 
gesloten boek gebleven, omdat het niet 
mogelijk lijkt met zekerheid deze vijf letters 
(waarvan de lezing van vier zeker is) tot 
een zinvol geheel te verbinden. Toch gaat 
het om een bijzonder opschrift want het is 
eigenlijk het enige ‘echte’ grote officiële 
opschrift dat we tot nog toe uit Aardenburg 
kennen.
Opschriften vormen voor de klassieke oud-
heid een uitermate belangrijke bron van 
historische informatie. De ‘echte’ archie-
ven zijn (meestal) verloren gegaan en de 
geschiedschrijvers (die voor de oudheid een 
veel grotere plaats als bron innemen dan 
voor de moderne tijd) behandelen slechts 
een beperkt domein. Voor een klein fort in 
een verre uithoek van het Imperium zoals 
Aardenburg bijvoorbeeld zeggen ze eigenlijk 
niets. De studie van de opschriften of epi-
grafie vult dan ook ons historisch beeld op 
belangrijke wijze aan. Het belangrijkste epi-
grafische corpus uit de klassieke oudheid in 
de Benelux is zonder enige twijfel de reeks 
opschriften op de altaren voor Nehalennia 
uit Domburg en de Oosterschelde bij 
Colijnsplaat (Ganuenta?).
Opschriften uit de oudheid zijn er in alle 
soorten en maten. Zo zijn er productie-
stempels op aardewerk die een aanwijzing 
zijn voor wie dat object geproduceerd 

heeft: in Aardenburg kent men een der-
gelijk stempel bijv. voor de Prima co(ho)
r(s) T(ungrorum), de ‘eerste cohort van de 
Tungri’.2 Persoonlijker zijn ingekraste stuk-
jes tekst op aardewerk of andere dragers 
met de namen van de bezitters of met 
andere opmerkingen, zoals de inhoud van 
het vat. In Aardenburg wordt zo een scherf 
bewaard met de tekst Al[l]ic XI s(emis) 
ter aanduiding dat dit vat 11,5 eenheden 
van de populaire en pikante vissaus allec 
bevatte.3

Uit deze twee voorbeelden blijkt al dat de 
epigrafische teksten zich door twee ken-
merken sterk onderscheiden van andere 
soorten bronnen. Ten eerste is hun over-
leveringstoestand vaak fragmentarisch tot 
sterk fragmentarisch. Ten tweede worden 
veel woorden afgekort om ruimte, dus 
materiaal, dus geld te besparen. Gelukkig 
gaat het hierbij overwegend om standaard-
afkortingen, zodat met een lijst hiervan in 
de hand de meeste problemen wel uit de 
weg geruimd kunnen worden. Bovendien 
stelt dit afkortingensysteem ons in staat om 
fragmentarische opschriften aan te vullen. 
Bij dat laatste helpt ook het feit dat veel 
officiële opschriften net als grafopschriften 
min of meer vaste formules gebruiken. Men 
gebruikt bij de publicatie van opschriften 
een aantal vaste tekens die meteen een 
indruk geven van de toestand. Zo wijzen 
rechte haken [ ] op tekst die verdwenen 
is, terwijl ronde haken ( ) de oplossing van 
een afkorting geven. Voor het boven geci-
teerde opschrift op de kruik betekent dat 
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dus dat op de scherf zelf staat: AL.IC XI S. 
De tweede L in de transcriptie is aangevuld 
op grond van de normale spelling én van 
het feit dat er wel zeker plaats voor voor-
zien is. Tussen de (eerste) L en de I is een 
beschadiging van het aardewerk te zien, 
zodat men redelijkerwijs kan aannemen dat 
er een tweede L stond. Het is minder goed 
uit te maken of het vierde teken een I is 
(zoals ik optisch eerder zou denken) dan 
wel een E (zoals de ‘normale’ spelling zou 
luiden): dwarsstrepen vormen problemen bij 
het inkrassen. Dit opschrift is inderdaad met 
een soort griffel of stilus in de klei gegrift 
in een lettertype dat het midden houdt tus-
sen de ‘normale’ kapitalen en het in minder 
formele zaken doorgaans gebruikte cursief-
schrift. Dat laatste is vaak veel moeilijker 
leesbaar. De S op deze scherf is in ieder 
geval ontleend aan het cursiefschrift, maar 
de A, de L en de C lijken meer navormingen 
van het eigenlijke kapitaalschrift.

Het opschrift in de Aardenburgse vitrine, 
dat gevonden werd op de plaats van het 
castellum, is een extreem voorbeeld van 
een fragmentarisch overgeleverd opschrift 
dat (helaas) nooit officieel gepubliceerd is 
en derhalve ook geen nummer in de gebrui-
kelijke repertoria. Het gaat om een stuk 
kalksteen van ruim 25 cm lang en 10 cm 
diep. De leesbare tekst luidt:

…]MO[…
…]RMA[…

Er zijn sporen van een derde regel die men 
heel voorzichtig leest als V / X en als C / 
O. De onzekerheid hierbij is zo groot dat ik 
deze letters voorlopig even buiten beschou-
wing laat. Bovendien is de lezing van de 
R in regel twee ook niet honderd procent 

zeker, al lijkt mij dat er genoeg aanwezig is 
om deze letter aan te nemen. De toelich-
ting bij dit opschrift in de vitrine stelt – en 
terecht – dat het niet mogelijk is om dit 
opschrift volledig te reconstrueren. Hier laat 
men het dan verder bij. Eerdere voorstellen 
hebben pogingen gedaan om deze woorden 
aan te vullen, maar zonder veel interpretatie. 
Ik denk dat het mogelijk is om iets verder te 
komen, ook al is het inderdaad niet mogelijk 
om met zekerheid een volledige tekst te 
geven: ik wil er met klem op wijzen dat wat 
ik hier voorstel een hypothese is, onder-
bouwd met argumenten, maar dat zeker de 
voorstellen voor de volledige regels niet als 
meer dan een werkhypothese mogen wor-
den gezien.
Een eerste aanwijzing voor de interpretatie 
van dit opschrift bestaat uit de materiële 
eigenschappen van de steen. Men heeft 
lang te weinig gekeken naar de materia-
liteit van de opschriften, maar de laatste 
tijd besteedt men daar aanzienlijk meer 
aandacht aan. Opschriften zijn uiteindelijk 
unieke historische documenten en objecten 
en de context waarin ze gevonden zijn of de 
materiële eigenschappen kunnen heel wat 
informatie verschaffen.
Eerst en vooral is het belangrijk op te mer-
ken dat de letters van een buitengewone 
kwaliteit zijn. Het gaat om goed gevormde 
monumentale kapitalen die erop wijzen dat 
de opdrachtgever over de nodige financiële 
middelen moest beschikken. Dat wijst op 
een beperkt aantal mogelijkheden: het kan 
gaan om een officieel opschrift, een altaar 
of om een goed verzorgd grafopschrift. De 
vondstcontext lijkt dat laatste uit te sluiten: 
in Romeinse nederzettingen vindt men 
nooit graven uit dezelfde tijd: dat was wet-
telijk verboden en religieus gemotiveerd. 
De letters lijken ook te groot (en te mooi) 
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voor een altaar dat door een particulier 
persoon gewijd is. Daardoor blijft het karak-
ter van een officieel opschrift als meest 
waarschijnlijke optie over. Ook hier zijn er 
verschillende mogelijkheden: het kan gaan 
om een bouw- of restauratieopschrift (dat 
dus bepaalde werkzaamheden memoreert) 
of om het opschrift op de sokkel van een 
standbeeld of eventueel een ander type 
ereopschrift. Bovendien zijn de letters van 
de eerste regel net iets groter dan die van 
de tweede regel. Dit kan er op wijzen dat in 
deze eerste regel hiërarchisch belangrijker 
informatie stond of dat dit grotere formaat 
een structurele functie heeft, bijvoorbeeld 
om de eerste regel te markeren. Beide 
mogelijkheden doen zich overigens vaak 
tegelijk voor.

Als we nu naar de tekst zelf kijken, heb-
ben we in de tweede regel een woord met 
de op elkaar volgende letters RMA. In het 
Latijn zijn er eigenlijk niet heel veel woorden 
met die lettercombinatie. In militaire context 
denkt men dan uiteraard eerst en vooral aan 
arma ‘wapens’ of aan armamentarium ‘arse-
naal’. Dat lijkt heel logisch in een militaire 
versterking, behalve dat er eigenlijk niet heel 
veel opschriften bekend zijn voor grote cen-
trale arsenalen binnen de meeste castella.4 
Dat er een monumentaal gebouw in het 
tamelijk kleine castellum van Aardenburg 
zou hebben gestaan met de functie van 
arsenaal, dat dan ook nog een dergelijk fraai 
opschrift zou dragen, lijkt iets te veel van het 
goede. Het ziet er dus naar uit dat we een 
andere oplossing moeten zoeken.

Het fragment met de onderhavige inscriptie. Bron: Archeologisch Museum Aardenburg/Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland.
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Een tweede mogelijkheid is dat RMA deel 
is van een adjectief als GERMANICVS of 
eventueel SARMATICVS, resp. ‘Germaans’ 
of ‘Sarmatisch’ (de Sarmaten woonden 
in Oost-Europa). Dergelijke bijvoeglijke 
naamwoorden komen in opschriften vooral 
voor in de titulatuur van de keizers. Zo vin-
den we in de eerste twee regels van het 
opschrift op de boog van keizer Septimius 
Severus (regering 193-211) op het Forum 
Romanum in Rome de volledige titulatuur 
van de keizer:

IMP. CAES. LVCIO SEPTIMIO M. FIL. 
SEVERO PIO PERTINACI AVG. PATRI 
PATRIAE PARTHICO ARABICO ET
PARTHICO ADIABENICO PONTIFIC. 
MAXIMO TRIBVNIC. POTEST. XI. IMP. XI. 
COS. III. PROCOS. ET

‘Voor Imperator Caesar Lucius Septimius 
Severus, zoon van Marcus, Pius Pertinax, 
Augustus, Vader des vaderlands, Parthicus 
Arabicus en // Parthicus Adiabenicus, 
Pontifex maximus, voor de elfde keer met 
de tribunicia potestas bekleed, voor de elfde 
keer imperator, voor de derde maal consul, 
proconsul en’ (en dan volgt de naam van 
Septimius’ mederegent en zoon Caracalla).

De keizers voerden vaak titels van gebieden 
waarin zij militaire operaties hadden ver-
richt of laten verrichten (wat niet hetzelfde 
is): Brittannicus, Germanicus, Dacicus, 
Parthicus (de laatste twee verwijzen naar 
het huidige Roemenië en Irak-Iran).
Als we deze werkhypothese volgen en 
verder zoeken naar een keizer die geschikt 
zou zijn, komen we bij de zoon van Marcus 
Aurelius (regering 161-180), Commodus 
(regering 180-192) die de officiële naam 
droeg van Imperator Caesar Marcus 

Aurelius Commodus Antoninus Augustus 
Sarmaticus Germanicus Maximus (versie 
vanaf 182). Commodus was overigens een 
eerder dubieus geval als keizer, maar hij 
biedt in deze context een dubbel voordeel. 
Zijn regering valt in de begintijd van de 
geschiedenis van het castellum zoals aan-
genomen op basis van de archeologische 
vondsten én zijn naam bevat de letters MO 
uit de eerste regel van ons fragment. Ik zou 
dan ook willen voorstellen de tekst van het 
opschrift aan te vullen tot:

Com]MO[dus
Ge]RMA[nicus.

Overigens blijft de naamval in dit stadium 
onduidelijk. Het kan de nominatief zijn van 
het onderwerp waarbij de keizer dan wordt 
voorgesteld als de bouwheer, zelfs als hij 
eigenlijk weinig concreet daarmee te maken 
heeft. Het kan ook de datief zijn van het 
meewerkend voorwerp als het opschrift 
iets aan de keizer toewijdt. Omdat we geen 
idee hebben van de uiteindelijke omvang 
van het opschrift, noch van de breedte, 
noch van de hoogte, is de rest speculatie, 
waarbij ik uitga van een vast hulpmiddel in 
de epigrafie. Het ligt immers voor de hand 
te veronderstellen dat de aanhef bestaat 
uit de titulatuur van de keizer, wellicht met 
de nodige afkortingen: omdat we die vol-
ledige naam kennen, is het mogelijk om de 
bijpassende onderdelen aan te vullen. Dan 
zou dat (hypothetisch!!!) iets kunnen zijn 
geweest als:5

IMP CAESAR M AVRELIVS COM]MO[DVS 
M FIL
AVGVSTVS SARMATICVS GE]RMA[NICVS 
MAX
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Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurelius 
Commodus M(arci) fil(ius) / Augustus 
Sarmaticus Germanicus Max(imus)

‘Imperator Caesar Marcus Aurelius 
Commodus Augustus, zoon van Marcus, 
Sarmaticus Germanicus Maximus’.

Dit zou (nog hypothetischer!!!) in een laatste 
regel gevolgd kunnen zijn door bijvoorbeeld:

CASTELLVM FIERI CVRAVIT ‘heeft dit cas-
tellum laten bouwen’, maar eigenlijk begeef 
ik me dan al te ver op de paden van de 
soms fabelachtige hypothese.

In het geval dat het om een wijdingsop-
schrift zou gaan en de naamvorm in de 
datief moet staan, zou dat (weer even hypo-
thetisch!!!) kunnen luiden:

IMP CAES M AVRELIO COM]MO[DO M FIL
AVG SARMATICO GE]RMA[NICO MAX

Wat eventueel in een laatste regel gevolgd 
zou kunnen zijn door:

HANC STATVAM DEDICAVIT … (naam 
van de eenheid of de commandant) ‘Aan 
keizer Commodus enz. enz. heeft dit beeld 
gewijd…’ Het is van belang om nogmaals te 
beklemtonen dat deze reconstructies uiter-
mate hypothetisch zijn, bijna Spielereien, 
met tegelijk als praktisch doel te laten zien 
dat er zeer redelijke woordschikkingen zijn 
waarbij MO en RMA ongeveer onder elkaar 
komen te staan…

Daarmee ‘meng’ ik door elkaar wat andere 
onderzoekers eerder hebben voorgesteld.6 
Zo zou de gewezen Nijmeegse expert in 
de provinciaal-Romeinse archeologie J.E. 

Bogaers …]MO[… tot Commodus en …]
ARM[… tot armamentarium hebben aan-
gevuld (waarin hij recent door de Gentse 
archeoloog W. De Clercq is gevolgd), terwijl 
T. Derks …]MO[… leest als Maximo en …]
RMA[… als Germanico. Volgens de laatste 
lezing zou het opschrift dan hebben kunnen 
luiden:

MAXI]MO[…
GE]RMA[NICO.

De lezing maxi]MO ‘voor de grootste’ levert 
echter enkele moeilijkheden op. Het is waar 
dat deze naam deel van de keizerlijke titu-
latuur kan zijn, maar dan wordt de plaats 
in het geheel problematisch. Zo betitelde 
Commodus zich als Germanicus Maximus: 
als dat het maximus van ons opschrift zou 
zijn, moet het tweede woord Sarmaticus zijn 
en kan het in ieder geval geen Germanicus 
zijn. Maar tegelijk wordt het tekstbeeld 
dan wel heel erg smal en moeten we een 
hoge smalle kolom voorstellen. Zoiets komt 
eigenlijk alleen voor op mijlpalen, maar 
materieel is er geen aanwijzing dat ons 
opschrift een mijlpaal zou kunnen zijn: de 
steen vertoont geen enkele ronding. Een 
andere theoretische mogelijkheid zou kun-
nen zijn dat maximo deel is van de titel 
pontifici maximo (in de datief) ‘opperpries-
ter’. Dat lost het probleem evenwel niet op, 
omdat de ambtstitels pas ná de cognomina 
volgen en het woord maximo dan dus pas 
ná Germanico zou mogen staan. En dat is 
duidelijk niet het geval. Ik denk dan ook dat 
omwille van deze verschillende argumenten 
de lezing maximo verworpen moet worden.

Blijft nog wat rest van de derde regel. Er 
zijn sporen van het uiterste topje van enkele 
letters te zien, die (helemaal rechts) een 
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ronde vorm lijken (dus een C of een O) en 
net links daarvan schuinstaande lijnen die 
met een X of een V te identificeren kunnen 
zijn. Men heeft deze tekens voorlopig (en 
met vraagteken) als cijfer geduid. Wat de X 
betreft, is het zo dat deze letter in het Latijn 
(zeker in opschriften) minder frequent is. 
Een interpretatie als cijfer X = 10 ligt dan 
ook voor de hand, tenzij het om de x van 
ex ‘uit’ zou gaan. O komt als cijfer niet in 
aanmerking, C maar ten dele: het Romeinse 
teken voor 100 was niet (altijd) een ‘gewo-
ne’ letter C.
Als we echter uitgaan van de hypothese 
dat de bewaarde letters deel zijn van een 
keizerlijke titulatuur, is het mogelijk het pro-
bleem op te lossen. Na de naam volgt (zoals 
we hebben gezien in het opschrift van de 
boog van Septimius Severus in Rome) de 
opsomming van de bevoegdheden of magi-
straatstitels. De X zou dan kunnen verwijzen 
naar het aantal keren dat de keizer in kwes-
tie een bepaald mandaat uitoefende, met 
als tweede mogelijkheid dat het de slotlet-
ter is van de afkorting MAX(imus) van de 
titel pontifex maximus. De C zou afkomstig 
kunnen zijn van de titel consul, epigrafisch 
meestal in afkorting: COS. Als de C inder-
daad van COS komt, ligt het het meest voor 
de hand de X als het aantal jaren te zien 
dat de keizer de titel imperator droeg, in dit 
geval zou dat dan het tiende jaar worden (al 
kunnen we niet uitmaken hoe volledig deze 
cijferweergave is). We krijgen dan een kern-
groep van … IMP] X C[OS… Commodus 
was consul in de jaren 177, 179, 181, 183, 
186, 190 en 192 en hij kreeg de titel impe-
rator voor de eerste keer in 176. In 185 
was hij dus IMP X ‘imperator voor de tiende 
maal’ en tegelijk consul designatus ‘aange-
wezen consul’ voor het volgende jaar. Ik wil 
echter met klem herhalen dat de lezing (of 

liever: reconstructie) van deze letters X en 
C niet zeker is en dat de reconstructie van 
deze derde regel dus een kleinere waar-
schijnlijkheid heeft dan die van de eerste 
regels. Dat geldt uiteraard ook voor de 
datum die ik op grond hiervan suggereer 
(‘voorstellen’ is eigenlijk al te zeker, ‘sugge-
reren’ is in dit geval beter).
Als we nu de titulatuur aanvullen, zou onze 
derde regel (hypothetisch) kunnen luiden:

PONT MAX P P TR POT X IMP X COS 
DESIGN PROCOS

Pont(ifex) max(imus) p(ater) p(atriae) 
tr(ibunicia) pot(estate) X imp(erator) X co(n)
s(ul) design(atus) proco(n)s(ul)

‘opperpriester, vader des vaderlands, voor 
de tiende maal met de tribunicia potestas 
bekleed, voor de tiende maal imperator, 
aangewezen consul, proconsul’.

Met een datering in 185 moeten we de 
naam van de keizer wijzigen tegenover onze 
eerdere lezing. Commodus heeft namelijk 
bij gelegenheid (in feite bijna elk jaar) zijn 
naam veranderd. In 185 heette hij offi-
cieel: Imperator Caesar Marcus Aurelius 
Commodus Augustus Pius Felix Sarmaticus 
Germanicus Maximus Brittannicus. Als we 
de naam in bovenstaande reconstructie 
aanpassen, krijgen we – met de nodige 
afkortingen– iets als:

IMP CAES M AVRELIVS COM]MO[DVS M. 
FIL AVG PIVS
FELIX SARMATIC GE]RMA[NIC MAX BRIT
PONT MAX P P TR POT X IMP] X C[OS 
DESIGN PROCOS
[…]
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Als de letters zoals gebruikelijk mooi gecen-
treerd waren op het opschrift, zouden – met 
deze hypothetische constructie – de over-
geleverde letters op de plaats staan, waar 
ze in het fragment ook echt staan…

Als we uitgaan van de hypothese dat deze 
letters de resten zijn van een keizerlijke titu-
latuur en deze dan ook kunnen aanvullen 
op basis van wat in de lijn der verwachting 
ligt, verschaft ons dat ook de mogelijk-
heid om een theoretische breedte van het 
opschrift te berekenen. De letters RMA 
nemen ca. 25 cm in beslag, wat wil zeg-
gen dat we mogen uitgaan van 8 cm voor 
een (brede) letter. In mijn voorstel zou de 
eerste regel 32 brede letters tellen + vier 
I’s + een smalle woordsplitsing. Dat komt 
uit op minstens 256 cm, met I’s en ‘spaties’ 
ca. 2,65 m. Een dergelijke breedte is inder-
daad monumentaal en overstijgt ook wat we 
redelijkerwijs kunnen verwachten voor een 
sokkel. Een bouw- of ereopschrift lijkt dan 
inderdaad het meest voor de hand te liggen. 
De ‘normale’ plaatsen voor een dergelijk 
opschrift zouden het hoofdgebouw, de prin-
cipia, of een poortgebouw van het castellum 
kunnen zijn, al lijkt de laatste optie minder 
geschikt, aangezien de uitbouw van de wal 
in steen pas in het midden van de derde 
eeuw wordt geplaatst. Ik wijs er nogmaals 
op dat dit hypothetisch – maar niet blind – 
tasten is.

Ik zou dus willen (en durven) voorstel-
len de letters …]MO[… / …]RMA[… te 
lezen als Commodus en Germanicus (of 
eventueel Sarmaticus), in de nominatief 
of in de datief en de inscriptie daarmee te 
interpreteren als inderdaad een bouw- of 
wijdingsopschrift uit de regering van kei-
zer Commodus, met andere woorden uit 

de jaren 180, op zijn laatst uit 192. Als de 
reconstructie van de derde regel juist is, 
zou het opschrift zelfs precies gedateerd 
kunnen worden op 185. Daarmee zou het 
kunnen gaan om een centraal gebouw of 
om een beeld uit het nog prille castellum, 
dat uit de beginfase van de Romeinse ver-
sterking en nederzetting van Aardenburg 
dateert. Voor zover we verder vermoeden op 
basis van de archeologische vondsten, werd 
rond 170 een eerste versterking gebouwd, 
die al vrij snel verwoest lijkt te zijn. Men 
dateert de herbouw ruim twintig jaar later, 
waarbij ook de principia, het hoofdgebouw, 
in steen werd opgetrokken. Deze gegevens 
zijn perfect in overeenstemming te brengen 
met boven voorgestelde interpretatie van dit 
fragmentarische opschrift. Bovendien past 
een datering van deze stenen bouw in de 
regering van Commodus ook perfect in wat 
we van andere plaatsen kennen: ook elders 
– met name aan de Nedergermaanse limes 
– zijn de principia tijdens zijn regering in 
steen opgetrokken.7

Ik zou dan ook de hypothese willen lance-
ren dat dit opschrift de naam ComMOdus 
en het cognomen GeRMAnicus (of even-
tueel SaRMAticus) bevat, dat de inscrip-
tie dateert uit de regering van keizer 
Commodus (mogelijk uit 185) en dat het 
opschrift betrekking heeft op de herbouw 
van de principia of een van de poorten in 
steen na de verwoesting van het allereerste 
castellum. Daarmee zou dit opschrift in feite 
de ‘geboorteoorkonde’ van Aardenburg kun-
nen zijn geweest.

Noten 
1 Eerdere literatuur over en duidingen van dit opschrift 

zijn te vinden in G. Besuijen, Rodanum. A study of 
the Roman settlement at Aardenburg and its metal 
finds (diss. Leiden, 2008), p. 53; W. De Clercq, 
Lokale gemeenschappen in het Imperium Romanum. 
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Transformaties in rurale bewoningsstructuur en 
materiële cultuur in de landschappen van het noor-
delijk deel van de civitas Menapiorum (Provincie 
Gallia Belgica, ca. 100 v.Chr – 400 n.Chr.) (diss. 
Gent, 2009), pp. 380-382; W. Dhaeze, De Romeinse 
kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal 
van 120 tot 410 na Chr. (diss. Gent, 2011), pp. 
290-291; R.M. van Dierendonck – W.K. Vos, De 
Romeinse agglomeratie Aardenburg. Onderzoek 
naar de ontwikkeling, structuur, datering van de 
Romeinse castella en hun omgeving opgegraven in 
de periode 1955 - heden, (Leiderdorp, 2013), pp. 
299-300. Met dank aan A. Willeboordse voor zijn 
bereidwillig antwoord op mijn vragen.

2 Cf. J.E. Bogaers, Oudheidkundige mededelingen, 
55 (1974), pp. 216 en 219; L’Année épigraphique, 
année 1975, p. 166, nr. 640. Zie ook Epigraphik-
Datenbank Clauss: nr. EDCX-09400559 (http://
www.manfredclauss.de/). De lezing T(ungrorum) 
i.p.v. de eerdere lezing T(hracum) is voorgesteld 
door J. Trimpe Burger; cf. Besuijen, Rodanum, p. 52; 
Dhaeze, De Romeinse kustverdediging, p. 295.

3 Cf. W. De Clercq – R.M. van Dierendonck, ‘Extrema 
Galliarum. Zeeland en noordwest-Vlaanderen in het 
imperium Romanum’, Zeeuws Tijdschrift, 58 (2008), 
5-34 (foto op p. 24); L’Année épigraphique, année 
2008, pp. 372-373, nr. 911; W. Van Neer – A. 
Ervynck – P. Monsieur, ‘Fish bones and amphorae: 
evidence for the production and consumption of sal-
ted fish products outside the Mediterranean region’, 
Journal of Roman Archaeology, 23 (2010), 161-
195 (spec. p. 178); Epigraphik-Datenbank Clauss: 
nr. EDCS—51400104.

4 Er is wel een opschrift voor een armamentarium 
bekend uit Roomburg (Matilo) bij Leiden. Het gaat 
hier om een opschrift dat een restauratie onder 
keizer Septimius Severus vermeldt: Imp(erator) 
Caes(ar) L(ucius) Septimius Sever/us Aug(ustus) 
et M(arcus) Aurelius Antonin/us Caes(ar) coh(ortis) 
XV vol(untariorum) arma/mentarium vetustate 
conla/<p=B>sum restituerunt sub Val(erio) Pu/
dente leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) cura(nte) et 
Caecil(io) Batone // PRE[ ‘Imperator Caesar Lucius 
Septimius Severus Augustus en Marcus Aurelius 
Antoninus Caesar hebben het arsenaal van het 
15de cohort vrijwilligers hersteld dat van ouderdom 
in elkaar gezakt was door de zorg van provinciegou-
verneur Valerius Pudens en Caecilius Bato PRE[ ?’. 
Cf. CIL, XIII, nr. 8824; Epigraphik-Database Clauss, 
nr. EDCS-11100914.

5 Ik laat me bij dit voorstel inspireren door een 
(erg fragmentarisch bewaard) opschrift uit 
Keulen, CIL, XIII, nr. 8260 (Epigraphik-Datenbank 
Clauss: EDCS-01200098): Imp(erator) Caesar 
[M(arcus) Aurelius Com]/modus Anton[inus 

Aug(ustus) Pius Sar(maticus)] / [Ge]rman(icus) 
maxim[us Britannicus(?)] / [praetorium in]cen[dio 
consumpt(um)] / [3]M M[3 portic]u / [sumpt]u(?) f[i]
sci res[tituit sub Di]dio / [Iuli]ano le[g(ato) Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore)] ‘Imperator Caesar Marcus Aurelius 
Commodus Antoninus Augustus Pius Sarmaticus 
Germanicus Maximus Brittannicus heeft het door 
brand verwoeste praetorium … [tekst en beteke-
nis onduidelijk en niet te herstellen] hersteld ten 
tijde van provinciegouverneur Didius Iulianus’. Door 
toeval zijn in dit opschrift ook juist de woordgroepen 
MODVS en RMAN bewaard gebleven.

6 Cf. Besuijen, Rodanum, p. 53; Dhaeze, De Romeinse 
kustverdediging, p. 290; Van Dierendonck – Vos, 
De Romeinse agglomeratie, p. 299. In de eerste 
twee gevallen gaat het om privésuggesties door 
resp. Bogaers aan J. Trimpe Burger en van T. Derks 
aan Besuijen. De Clercq, Lokale gemeenschap-
pen, p. 381 opteert in principe voor Commodus en 
armamentarium. De eerlijkheid gebiedt mij hier aan 
toe te voegen dat ik zelfstandig tot mijn lezing ben 
gekomen. Het feit dat anderen tot dezelfde oplos-
singen gekomen zijn, is een extra-argument voor de 
redelijkheid hiervan (niet: voor de juistheid).

7 Cf. Van Dierendonck – Vos, De Romeinse agglome-
ratie, p. 300.


