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6 Inscripties op brons263 

T. Derks 
 
6.1 Inleiding 
Tijdens het archeologisch onderzoek in Naaldwijk zijn vier fragmenten van bronzen 
inscripties uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen. Hoewel de inscripties niet minder 
fragmentair zijn dan vele andere in Nederland gevonden opschriften, en niet alle vragen met 
betrekking tot de aard, datering en reconstructie van deze teksten kunnen worden 
beantwoord, maakt de analyse in elk geval duidelijk dat deze in brons gegraveerde teksten 
tot een uit ons land nog nauwelijks bekende categorie van opschriften behoort. De studie 
van de inscripties levert in samenhang met de vondstcontext belangrijke nieuwe gegevens 
op voor de interpretatie van zowel de teksten als de onderzochte nederzetting.  
In deze bijdrage worden de vier fragmenten eerst een voor een gepresenteerd. Na 
vermelding van het catalogusnummer, de vondstlocatie binnen de opgraving, de afmetingen 
en het gewicht van de bronsfragmenten, volgt telkens een transcriptie en een uitvoerig 
commentaar met vertaling. Aan het slot stellen we ons de vraag welke conclusies moeten 
worden verbonden aan de herkomst van deze vier fragmenten uit één en dezelfde 
nederzetting. 
 
6.2 Catalogusnummer H2.01 
Vondstcontext: Vondstnummer 583.01, spoor 10.502. Afmetingen: 245 x 233 mm x 2 mm. 
Gewicht: 627 g. 
 
[---] 
XV COS III[---] 
CLASSIS · AV[---] 
 

Afb. 6.1. Foto en tekening van de tweeregelige inscriptie op bronzen plaat. Duidelijk zichtbaar zijn de licht 
gefacetteerde linker- en benedenrand en de bij de restauratie herstelde breuk. 
 
Linker benedendeel van een grote bronzen plaat, bestaande uit twee passende fragmenten 
die na de uitgevoerde reinigings-, en consolidatiewerkzaamheden weer aan elkaar zijn 
gezet. De breuklijn loopt van ongeveer het midden van de bewaarde linkerzijde naar een 
punt aan de onderzijde waar een klein fragment ontbreekt (afb. 6.1). Aan de linkerzijde en 
aan de onderkant is de originele rand van de plaat bewaard; daar vertoond deze een ca. 12 
mm brede lichte verkleuring terwijl zij aan de onderzijde bovendien licht gefacetteerd lijkt te 
zijn. 

                                                            
263 Graag bedank ik Joris Aarts (Amsterdam), François Bérard (Parijs), Lourens van der Feijst (Amsterdam/Amersfoort) 
en Maarten de Weerd (Alkmaar) voor opmerkingen en suggesties bij de analyse en interpretatie van de hier 
gepresenteerde vondsten. De foto’s werden gemaakt door het Audiovisueel Centrum van de Vrije Universiteit, de 
tekeningen door B. Brouwenstijn (ACVU). 
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De rechterzijde is afgebroken en aan de bovenzijde, waar de breuk over een grote afstand 
precies de bovenlijn van de eerste tekstregel volgt, is de plaat verknipt. Dit laatste wijst op 
een doelbewuste vernieling, wellicht met het oogmerk om haar om te smelten (zie 
verderop).  
Aan de plaat was over de gehele oppervlakte een dikke en harde laag sediment 
vastgekoekt, zodat tijdens de berging niets van een inscriptie zichtbaar was; pas tijdens het 
reinigingsproces in de ateliers van Restaura (Haelen) kwamen hieronder delen van twee 
tekstregels aan het licht. De nog voorhanden zijnde originele linker- en benedenrand van de 
plaat maakt duidelijk dat zij het begin vormen van de twee laatste regels van een langere 
inscriptie. Dit vermoeden wordt bevestigd door de aanwezigheid van een 32-34 mm brede 
linkermarge en een benedenmarge van maar liefst 138-140 mm bij een interlinie van niet 
meer dan 37-39 mm. 
Het letterformaat is niet constant, maar neemt volgens een bekend procedé met het verloop 
van de regels af van 27-29 mm in de eerste, tot 24-26 mm in de tweede regel. De 
schrifttekens zijn ondiep ingegraveerd, vertonen wisselende profielen, en letters waarvan 
verschillende voorbeelden zijn bewaard zoals de S, A, C, I en V laten onderling soms 
beduidende vormverschillen zien, onder meer in de aan- of afwezigheid van schreven en de 
vorm ervan. Bij de gravering is geen gebruik gemaakt van hulplijnen. Verder valt op dat het 
gebruik van woordscheidingstekens niet consistent is, en dat het enige voorbeeld de 
ongebruikelijke vorm van een kruisje heeft. Kortom, hoewel de tekst goed leesbaar is, blinkt 
de redactionele verzorging niet uit door schoonheid en perfectie.  
Wat de inhoud van de tekst betreft, herkennen we in de tweede regel direct het woord 
classis, waarmee – gezien de ligging van de vindplaats in de Romeinse provincie 
Nedergermanië – niets anders dan de classis Germanica kan zijn bedoeld, de vlooteenheid 
die aan het leger van het militaire district, later de provincie, Germania Inferior was 
toegewezen.  
De slotletters van de regel zullen betrekking hebben op een eretitel van de vloot, waarover 
straks meer. Volgens de meest voor de hand liggende lezing moeten we in classis een 
nominativus zien en ervan uitgaan dat de vloot als auteur van de tekst is opgetreden.264 In de 
eerste regel trekt de drielettercombinatie cos direct de aandacht, een verwijzing naar het 
ambt van consul. Aangezien in Latijnse opschriften uit de Romeinse tijd belangrijke 
gebeurtenissen met een officieel of juridisch karakter gewoonlijk gedateerd werden met de 
namen van de regerende consuls, al dan niet gevolgd door een maand- en dagaanduiding, 
zou men in eerste instantie geneigd kunnen zijn hier te denken aan een jaardatering door 
vermelding van de eponieme consuls. Om twee redenen kan deze optie echter worden 
uitgesloten: 1) de plaats in wat vermoedelijk de voorlaatste regel is, stemt niet overeen met 
de conventie die dergelijke formuleringen aan de slotregel toewijst, en 2) het cognomen van 
de consul zou dan uit slechts twee tekens hebben bestaan of anders op wel heel 
ongebruikelijke wijze midden in de naam zijn afgebroken om daarmee over twee regels te 
worden verdeeld. 
Cruciaal voor de interpretatie van de tekst blijkt het eerste teken van de eerste nog 
bewaarde regel. De plaat is hier afgebroken, maar bij zorgvuldige inspectie bestaat geen 
enkele twijfel dat de breuklijn hier precies een van de twee diagonale lijnen van de letter X 
volgt: op de rand van de plaat is nog juist de ingegraveerde linkervoet van deze letter 
bewaard (afb. 6.2). In combinatie met de volgende letter, een V, is daarmee voorafgaand aan 
cos het Romeinse cijfer XV te lezen. Ook ná cos kan opnieuw alleen een Romeins cijfer 
hebben gestaan. Bewaard zijn achtereenvolgens twee keer een I en de schreef van de voet 
van een derde letter, vermoedelijk eveneens een I (afb. 6.3). Daarmee is duidelijk dat de 
hele eerste regel deel uitmaakt van een keizerlijke titulatuur, waarin de verschillende 
ambten en eretitels van een keizer worden opgesomd, gevolgd door het aantal keer dat hem 
die ambten of eretitels waren toegekend. Vaststaat dat aan het bewaarde slot van de regel 
het ambt van consul was vermeld en dat de ons onbekende keizer dat ambt op het moment 
van publicatie van de tekst tenminste driemaal (III), afhankelijk van de schrijfwijze eventueel 
ook viermaal (IIII), had bekleed. Uitgaand van de gebruikelijke volgorde waarin de 
verschillende elementen van de keizerlijke titulatuur voorkomen (pontifex maximus, tribunicia 
potestas, imperator, consul, censor, pater patriae),265 moet het aan de consulaatvermelding 
voorafgaande getal XV betrekking hebben op hetzij het aantal keer dat hem een acclamatie 
als zegevierend opperbevelhebber (imperator) ten deel was gevallen, hetzij het aantal keer 
dat hij met de jaarlijks te hernieuwen bevoegdheden van een volkstribuun (tribunicia 
potestas) was uitgerust. De combinatie van deze gegevens laat dan nog slechts een beperkt 
aantal oplossingen en dateringen toe. 
 

                                                            
264 Zie beneden, noot 287. 
265 Cf. Calabi Limentani 1991, 145-148 (met literatuur). 
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Afb. 6.2. Detail van de linkerbovenhoek van de bronzen plaat met het begin van de eerste bewaarde regel. 
De breuk van de plaat volgt precies de gebeitelde schuine strook van de X waarvan nog juist de linkervoet 
zichtbaar is. 
 

 
Afb. 6.3. Detail van de rechterbovenhoek van de bronzen plaat met het einde van de eerste regel. 
Herkenbaar zijn tweemaal een I en de schreef van vermoedelijk een derde I. 
 
Laten we beginnen met de simpelste oplossing. Als het getal XV verwijst naar het aantal 
keer dat een keizer een ovatie als imperator ten deel was gevallen, dan kan onze tekst 
alleen betrekking hebben op keizer Claudius. Deze had in de jaren 47-48 de benodigde 15 
acclamaties op zijn naam staan en bekleedde in 47 voor de vierde keer het ambt van 
consul.266  
Voor een precieze datering is van belang dat in keizerlijke titulaturen de vermelding van het 
consulambt en het aantal termijnen dat de keizer in die hoedanigheid had vol gemaakt, niet 
beperkt bleef tot de korte perioden waarin hij daadwerkelijk als consul fungeerde, maar na 
afloop van zijn ambtstermijn met commemoratieve betekenis werd voortgezet tot het 
moment waarop hij eventueel een volgende termijn aanvaardde. De vermelding van het 
consulaat fungeert daarom slechts als terminus postquem.267 In ons concrete geval betekent 

                                                            
266 Calabi Limentani 1991, 476; Kienast 1996, 91. 
267 Meyer 1983, 99; Martin 1987, 6; Kienast 1996, 28 f. 
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dit dat, mocht de tekst betrekking hebben op het vierde consulaat van keizer Claudius, de 
datering dan niet kan worden beperkt tot de eerste twee maanden van 47, de termijn waarin 
Claudius deze functie feitelijk bekleedde, maar in principe de hele periode vanaf de 
ambtsaanvaarding van zijn vierde consulaat op 1 januari 47 tot het begin van zijn vijfde 
consulaat op 1 januari 51 kan omvatten. Als terminus antequem voor onze inscriptie geldt 
zijn 16de acclamatie als imperator, die ruim voor de ambtsaanvaarding van zijn vijfde 
consulaat valt: de exacte datum is helaas onbekend, maar deze is uiterlijk ergens in de loop 
van 49 te situeren. Daarmee is de tekst volgens deze lezing dan te dateren tussen 1 januari 
47 en het einde van 49.  
Een tweede, iets ingewikkeldere lezing verbindt het getal XV met de aan de keizer 
toegekende macht van volkstribuun.268 Als we vasthouden aan de standaardvolgorde van 
tribunicia potestas, imperator en consul, dan kan het verband tussen het getal XV en de 
macht van volkstribuun alleen worden gelegd, als de titel van imperator niet was vermeld. 
Immers alleen in dat geval gaat de vermelding van het aantal keer dat de keizer met de 
macht van volkstribuun was uitgerust (het getal 15 hier) direct vooraf aan de vermelding 
van het consulaat. Die situatie doet zich voor indien de keizer op moment van publicatie, 
afgezien van zijn troonsbestijging, die gewoonlijk als eerste acclamatie gold, nog geen 
tweede ovatie ten deel was gevallen.269 Dat is het geval met keizer Hadrianus in 131 (tweede 
acclamatie in 135) en met M. Aurelius in 161 (tweede acclamatie in 163). Het 15de 
volkstribunaat van deze keizers dateert de tekst dan in de periode tussen 10 december 130 
en 9 december 131 of, exact 30 jaar later, tussen 10 december 160 en 9 december 161.270 In 
het laatste geval moet vanwege de consulaatsvermelding de terminus postquem nog enkele 
weken worden opgeschoven naar het begin van de derde en tevens laatste consultermijn 
van M. Aurelius op 1 januari 161.271 
Voordat we nu ingaan op de vraag welke van de drie overgebleven opties voor de datering 
van onze tekst het meest waarschijnlijk is (47/48, 130/131 of 161 ), is het raadzaam eerst te 
bezien hoe de tweede en tevens laatste regel van de inscriptie kan worden aangevuld en 
welke aanknopingspunten voor een datering daaruit eventueel te destilleren zijn.  

 
Afb. 6.4. Transcriptie van een door soldaten van de Rijnvloot voor de godin Minerva opgerichte, enigszins 
gehavende votiefinscriptie uit Andernach (D) waarin de vloot de eretitel Augusta draagt (naar Lehner 
1918, Nr. 145).  
 
Het valt niet moeilijk de aan het eind van de regel bewaarde letters AV[---] te lezen als het 
begin van de keizerlijke eretitel Augusta waarmee de classis Germanica op enig moment 
werd onderscheiden. Niet alleen voerden vele legeronderdelen een dergelijke eretitel, voor 
de Rijnvloot is zij ook daadwerkelijk reeds gedocumenteerd: een enigszins gehavende 
inscriptie op een vlakbij Andernach gevonden wijsteen voor de godin Minerva maakt 
duidelijk dat het betreffende wijgeschenk door soldaten van de classis Augusta Germanica 
Pia Fidelis was opgericht (afb. 6.4).272 Deze epigrafische tekst, die zeker na 89, maar wellicht 
na 96 moet worden gedateerd (zie volgende alinea), is tevens het enige voorbeeld waarin de 
eretitel in relatie tot de Rijnvloot voluit is uitgeschreven; in afgekorte vorm kennen we haar 
voorts nog van een serie dakpanstempels. Voor de vraag welke daterende waarde aan de 
vermelding van het predicaat Augusta mag worden toegekend, dienen we deze schaarse 

                                                            
268 Aangezien die toekenning een jaarlijks terugkerend automatisme was, staat de telling van deze titel feitelijk gelijk 
aan de telling van het aantal regeringsjaren van de regerend vorst.  
269 Calabi Limentani 1991, 147. 
270 Calabi Limentani 1991, 478; Kienast 1996, 129 f, 139. In beide gevallen levert de datum van de tweede acclamatie als 
imperator geen aanknopingspunten voor een verdere aanscherping van deze datering en mutatis mutandis geldt 
hetzelfde voor de consulaten van Hadrianus; deze keizer is al in 119 voor de derde en tevens laatste keer consul. 
271 Kienast 1996, 139; de termijn eindigde overigens reeds op 13 januari. Ook Hadrianus bekleedde slechts drie keer 
het consulaat, maar omdat hij zijn derde termijn reeds in 119 volmaakte, blijft dat voor de datering van onze tekst 
zonder gevolgen. 
272 CIL XIII 7723 = Lehner 1918, Nr. 145 = Konen 2000, 473, Nr. 16. 
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Afb. 6.5. Foto van een door een vlootsoldaat voor zijn 
voorouderlijke moeders opgericht tufstenen altaar uit Andernach, 
waarop de door keizer Domitianus aan de vloot toegekende 
eretitels Pia Fidelis Domitiana in afgekorte vorm zijn bewaard. De 
tekst luidt: Matribus / suis / Similio / mil/es ex casse (sic) 
Ge/rmanica p(ia) f(idelis) D(omitiana) / pler(omate) Cresimi / 
vsllm (naar Schäfer 2000, Taf. 35, boven).

vermeldingen te plaatsen tegen de 
achtergrond van alle naamsvarianten 
die ons van de classis Germanica 
bekend zijn. 
In de ons ter beschikking staande 
documentaire bronnen circuleren 
verschillende reeksen eretitels. De 
bekendste daarvan is zonder twijfel die, 
waarbij de Rijnvloot is uitgerust met de 
eretitels Pia Fidelis. Nadat in de winter 
van 88/89 de gouverneur van 
Bovengermanië, L. Antonius 
Saturninus, een mislukte greep naar de 
macht had gedaan, werden kort daarna 
als blijk van erkenning voor hun 
loyaliteit aan regerend keizer 
Domitianus en hun bijdrage aan het 
herstel van de orde, alle 
legeronderdelen van het 
Nedergermaanse leger, daaronder ook 
de classis Germanica, onderscheiden 
met de eretitels Pia Fidelis Domitiana.273  
Op een eveneens uit Andernach 
afkomstig tufstenen wijaltaar dat door 
een vlootsoldaat voor zijn 
voorouderlijke moeders werd opgericht, 
lezen we de complete reeks (afb. 6.5).274 
Nadat Domitianus in 96 was vermoord 
en er over hem een damnatio memoriae 
was uitgesproken, verviel echter de 
laatste van de drie eretitels. Het is de 
vanaf 96 gebruikte naamsvariant met 
de beide resterende eretitels die in het 
epigrafisch materiaal veruit het meeste 
voorkomt. Behalve van een tiental 
inscripties op stenen altaren uit met 
name Keulen en het Brohldal275 is zij 
vooral bekend van stempels op 

baksteen, met name in de sterk afgekorte vorm CGPF.  
Het op basis van de monumentale inscripties verkregen beeld kan worden aangevuld en 
genuanceerd door gegevens uit het recente onderzoek naar de typochronologie van deze 
vlootstempels. Daarin kunnen drie hoofdgroepen worden onderscheiden: naast een grote 
groep die bestaat uit verschillende varianten van het bekende stempel CGPF (type III), 
kennen we een groep met het stempel CLASIS (type I) en een met het stempel CAG (type 
II); het laatste stempel wordt, onder verwijzing naar de eerder gememoreerde 
Minervawijding, opgelost als classis Augusta Germanica.276  
Het zal duidelijk zijn dat de CGPF-stempels vanwege de daarin voorkomende eretitels Pia 
Fidelis moeten worden gedateerd na 89. 277 Hoewel bij de huidige stand van onderzoek een 
gedetailleerde typochronologie voor de stempels van beide overige stempelgroepen nog 
niet mogelijk is, staat vast dat die ouder zijn dan de CGPF-stempels, maar tegelijkertijd ook 
niet vroeger dan ca. 40, het moment waarop de baksteenproductie in Nedergermanië op 
gang komt. Het stempel CLASIS, dat zeker van vóór de Bataafse opstand dateert,278 hoort 
thuis in de Claudisch-Neroonse periode (40-70 ); de vroegst gedateerde vondstcomplexen 

                                                            
273 Ritterling 1893, spec. 217; Holder 1999; Haalebos 2000, 37-39; Granino Cecere 2000; Konen 2000, 344. Enkele 
nieuwe voor het leger van Neder-Germanië uitgegeven militaire diploma’s hebben onlangs het ultieme bewijs geleverd 
dat het Nedergermaanse leger als geheel met deze eretitels werd onderscheiden. Zie daarvoor Eck/Pangerl 2003, 211 
ff. (Nr. 2), spec. p. 215 (diploma uit het jaar 95/96); RGZM 9 en 35 (uit resp. 101 en 153/154). Daarmee staat nu vast 
dat alle onderdelen van het Nedergermaanse leger, ongeacht hun individuele aandeel in het neerslaan van de 
opstand, werden onderscheiden.  
274 CIL XIII 7681 = Lehner 1918, Nr. 525 = Konen 2000, 472 f., Nr. 13; cf. Schäfer 2000, 96, 100 en Taf. 35, oben. 
275 Zie voor een overzicht, Konen 2000, 469 ff.  
276 CIL XIII/6, p. 135 f. 
277 Er bestaan geen stempels die de eretitel Domitiana gebruiken, maar waarschijnlijk dateren de CGPF-stempels deels 
uit de tijd van Domitianus. Zie daarvoor Hanel 1998, 406 met noot 41 en de discussie in de volgende alinea.  
278 In de tegelovens van Keulen-Feldkassel komt dit stempel voor samen met stempels van de legio V Alaudae. 
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waarin het stempel CAG voorkomt, stammen tot dusver uit de tijd van keizer Domitianus.279 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de baksteenstempels in de benaming van de 
vloot een ontwikkeling laten zien van een simpele aanduiding als classis (type I), via classis 
Augusta Germanica (type II) naar classis Germanica Pia Fidelis (type III).  
Een voor de datering van de eretitel Augusta en daarmee voor die van onze inscriptie 
cruciale vraag is of we alle zojuist gesignaleerde veranderingen in de wijze waarop de 
Rijnvloot op baksteenstempels werd aangeduid, wel als betekenisvol moeten opvatten. Zo 
ligt immers voor de hand dat de in Germanië gestationeerde vloot reeds vanaf het moment 
van haar oprichting280 naar haar operatiegebied en het leger waaraan zij was toegevoegd, 
werd aangeduid als classis Germanica: het achterwege laten van het epitheton Germanica in 
de vroegste dakpanstempels lijkt dan eerder met de aard, het doel en het gebruik van 
dergelijke productiestempels te maken te hebben dan een rechtstreekse verwijzing naar 
een eensluidende historische naam te zijn. De hamvraag is of de Rijnvloot de eretitel 
Augusta eventueel ook eerder kan hebben gedragen dan tot dusver uit onze schaarse 
gegevens blijkt. Kan in plaats van Domitianus niet bijvoorbeeld Augustus of Claudius reeds 
die eretitel hebben verleend? De materiaalbasis waarop we onze conclusies kunnen stutten, 
is smal en bestaat buiten de baksteenstempels slechts uit één monumentale inscriptie. Bij 
deze onderzoeksstand zouden we met een beroep op de vroegste van de drie uit de 
keizerlijke titulatuur afgeleide dateringsopties onze inscriptie ook kunnen opvatten als het 
eerste bewijsmateriaal voor een vroegere datering van de eretitel in de tijd van keizer 
Claudius. Daar staat tegenover dat daarmee elke grondslag voor een verandering in de 
precieze formulering van de baksteenstempels lijkt te worden weggenomen: als de vloot 
reeds vanaf het moment dat zij haar eigen baksteenproductie begint, officieel classis 
Augusta Germanica zou hebben geheten, waarom zou zij haar producten dan aanvankelijk 
slechts met de aanduiding clasis hebben gestempeld en er pas in de Flavische periode toe 
zijn overgegaan haar officiële naam te gebruiken? Zolang geen stempels van het type II in 
Claudische contexten worden gevonden, lijkt het onder deze omstandigheden raadzaam 
aan de laat-Flavische datering van de eretitel Augusta vast te houden.281  
Hiermee zijn onze mogelijkheden voor een datering op basis van interne criteria van de 
tekst uitgeput. Als belangrijkste tussenresultaat van ons onderzoek kunnen we een datering 
in de regeringsperiode van keizer Claudius nu zo goed als uitsluiten. Een keuze voor een 
van de beide overige dateringsopties (130/131 of 161 ) kan alleen worden gebaseerd op aan 
de historische of archeologische context van de inscriptie ontleende externe criteria. 
Voordat we daarop ingaan, dienen we ons eerst een beeld te vormen van de precieze aard 
van de tekst en het monument waarvan ons fragment deel heeft uitgemaakt. 
Afhankelijk van de naamval die we kiezen voor de reconstructie van de eerste regels zijn er 
in principe nog twee mogelijkheden: gaan we uit van een dativus, dan is de inscriptie door 
de vloot opgedragen aan de keizer; kiezen we daarentegen voor een ablativus, dan moet het 
om een bouwinscriptie gaan282 en geven de betreffende regels aan ten tijde van de regering 
van welke keizer het bouwwerk moet worden gedateerd. 
Bouwinscripties op bronzen platen zijn mij echter niet bekend; bovendien zou men in 
militaire context dan aan een poortgebouw moeten denken waar de tekst met de in onze 
inscriptie gehanteerde letterformaten nauwelijks leesbaar kan zijn geweest.283 
Meer voor de hand ligt dat de plaat deel heeft uitgemaakt van de bekleding van de sokkel 
voor een standbeeld van de keizer. Voorbeelden van bronzen platen met ere-inscripties voor 
de keizer of andere vooraanstaande personen zijn in het epigrafische bestand betrekkelijk 
zeldzaam, maar dat is ongetwijfeld vooral te wijten aan intensief hergebruik van het metaal 
in later tijden.284 

                                                            
279 Hanel 1998, 406 met verwijzing naar ongepubliceerde gegevens uit de recente onderzoeken te Keulen-Alteburg. Cf. 
ook Konen 2005, 405 f, volgens wie dit type stempel er voorkomt samen met de uit Flavische en Trajaanse tijd bekende 
stempels van de tegularia transrhenana.  
280 De meningen hierover waren verdeeld (initiatieven daartoe werden toegeschreven aan Drusus en keizer Claudius; 
cf. ook Konen 2000, 154 ff, spec. 171 ff.), maar in het licht van de nieuwe opgravingen in de vlootbasis van Keulen-
Alteburg lijkt een Claudische datum nu wel vast te staan. Düerkop et al. 2003, 637 met verwijzing naar Fischer in 
Carroll/Fischer 1999, 557-561. 
281 CIL XIII/6, p. 135; cf. Starr 1941, 162, note 7; Konen 2000, 172, Anm. 68. Na de dood van Domitianus in 96 is de 
eretitel Augusta in dakpanstempels direct, maar in monumentale inscripties – te oordelen naar de Minervawijding uit 
Andernach – pas na verloop van tijd in onbruik geraakt. Wellicht moeten we met Starr aannemen dat het predikaat 
Augusta nooit van haar officiële naamregister werd geschrapt, maar wel in de schaduw van de nieuwe met de 
Saturninusopstand verbonden eretitels kwam staan en zij daarom – als om redenen van plaatsgebrek of bondigheid 
dat nodig was – snel onvermeld bleef. 
282 Højte 2005, 24.  
283 Voor bouwinscripties van legereenheden, zie Bechert 1971, spec. 204 ff. De tekst zou in dat geval zeker ook de 
naam en functie van de vigerende stadhouder hebben genoemd en daarmee een laag en langgerekt schriftveld 
hebben opgeleverd. 
284 Vergl. Gamer 1969, 73; Eck 1997, 206 f; Højte 2005, 30 en 182. De laatste auteur merkt bovendien op dat ‘[i]n areas 
with a dearth of stone suitable for cutting inscriptions, this [i.e. the use of bronze sheets] would be a particularly 
attractive solution.’ 
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Afb. 6.6. Gerestaureerde bronzen sokkel met inscriptie uit Senlis voor 
een beeld van keizer Claudius, bekostigd uit de staatskas van de 
civitas Sulbanectium (foto Senlis, Musée d’Art, B. Mandin).

Bronzen platen blijken vooral te 
zijn gebruikt voor de bekleding 
van gemetselde sokkels.285 Een 
mooi voorbeeld kennen we uit 
het Noord-Franse Senlis waar 
vele kleine bronsfragmenten 
van een ere-inscriptie voor 
keizer Claudius op korte afstand 
werd gevonden van een stenen 
basis waarop zij waarschijnlijk 
gemonteerd was (afb. 6.6).286  
Als de hypothese dat ons 
plaatfragment afkomstig is van 
de sokkel van een keizerlijk 
standbeeld, juist is, dan kunnen 
we tot op zekere hoogte de 
tekst van de inscriptie 
reconstrueren. Uitgangspunt 
daarvoor is de slotregel, op 
basis waarvan de breedte van 
het schriftveld bij benadering 
kan worden vastgesteld. Als we 
het belangrijkste 
naamsonderdeel van de vloot 
voluit schrijven – hetgeen bij 
inscripties waarin 
legeronderdelen als collectief 
optreden,287 niet ongebruikelijk 
is –, en we de linkermarge aan 
de rechterzijde kopiëren, komen 
we op een schriftveld van ca. 54 

cm breedte. Aangezien ons fragment geen nagelgaten vertoont, mogen we er wellicht van 
uitgaan dat de plaat, zoals in het voorbeeld van Senlis, door bronzen randlijsten op zijn 
plaats werd gehouden; de kleurverschillen langs de antieke rand van de plaat zouden 
daarop nog kunnen wijzen. De sokkel moet dan een totale breedte hebben gehad van ca. 
67 cm, en valt daarmee binnen de range van afmetingen zoals die voor bewaarde sokkels 
van keizerbeelden onlangs zijn vastgesteld.288 Uitgaande van de bekende titulatuur kan, met 
een voorbehoud ten aanzien van de precieze verdeling van de tekst over de verschillende 
regels, de inscriptie ongeveer als volgt worden gereconstrueerd:289  
 
[IMP CAES DIVI ---]   
[---]    
[---]    
PONT MAX TRIB POT 
XV COS III [PATRI PATRIAE ?]  
CLASSIS AV[G GERMANICA]  
 
[Imp(eratori) Caes(ari) Divi (---) f(ilio) --- / --- / --- / pont(ifici) max(imo) trib(unicia) 
pot(estate)]/ XV, co(n)s(uli) III, p(atri) p(atriae)?] / classis Au[g(usta) Germanica]. 
 
‘Voor keizer ---, opperpriester, bekleed met de bevoegdheid van volkstribuun voor de 15de 
maal, consul voor de 3de maal, vader des vaderlands, heeft de keizerlijke vloot in Germania 
(dit beeld opgericht)’. 

                                                            
285 Deze sokkelvorm werd vooral in steenarme regio’s gebruikt. Werd een monolithische basis gebruikt, dan werd de 
inscriptie uiteraard daarop aangebracht. 
286 AE 1960, 149; Gallia 15, 1957, 165-168; 19, 1961, 301-304; Højte 2005, 301, no. Claudius 47. 
287 Tot dusver zijn we ervan uitgegaan dat classis een nominativus is en de vloot hier – in overeenstemming met een 
van het Romeinse leger welbekende praktijk – als handelend collectief is opgetreden. In inscripties vervult de 
commandant van de legereenheid dikwijls de rol van representant van het collectief. In ons geval is echter zo goed als 
uitgesloten dat de praefectus classis auteur van de inscriptie was, omdat dan zowel de naam als functie van de 
betreffende functionaris in dezelfde regel als het slot van de keizerlijke titulatuur vermeld hadden moeten zijn. Dat zou 
leiden tot een extreem lang, en uitermate laag schriftveld dat met geen enkel in brons uitgevoerd type inscriptie in 
overeenstemming kan worden gebracht. 
288 Højte 2005, 32: ‘Common for all statue bases used for approximately life-size statues is that their width generally 
ranges from 50 to 75 cm.’ 
289 Højte (2005, 30) stelt dat de gemiddelde hoogte van bases voor keizerbeelden in Italië 80-140 cm bedraagt met als 
extremum 174 cm. 
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Als de plaat deel heeft uitgemaakt van een bronzen sokkel voor een door de Rijnvloot 
opgericht standbeeld van keizer Hadrianus of Marcus Aurelius, dan rijst de vraag waar dit 
beeld oorspronkelijk gestaan kan hebben. In dit verband is vermeldenswaard dat in de jaren 
dertig van de vorige eeuw op het terrein van dezelfde nederzetting als waar nu de hier 
besproken inscriptie is gevonden, een bronzen hand van een levensgroot beeld is ontdekt.290 
Hoewel niet valt aan te tonen dat onze plaat en de hand deel hebben uitgemaakt van 
hetzelfde monument,291 is dit een verleidelijke gedachte. Het onderzoek dat destijds naar 
aanleiding van de vondst werd ingesteld, bracht Holwerda tot de overtuiging dat de 
vindplaats van de hand als een inheemse nederzetting moest worden beschouwd. Omdat hij 
een dergelijk type vindplaats moeilijk met de standplaats van een keizerbeeld kon rijmen, 
zocht hij naar een andere oplossing en vond die in de interpretatie van de hand als een 
bekroning van een Romeins veldteken.292 Dertig jaar later nam Gamer in zijn catalogus van 
bronzen keizerbeelden in de legerkampen van de Rijn- en Donauprovincies de hand van 
Naaldwijk wel als een fragment van keizerlijk standbeeld op, maar ook hij had problemen 
met de vindplaats. Hij op zijn beurt omzeilde die door aan te nemen dat het beeld 
oorspronkelijk in Forum Hadriani had gestaan vanwaar het slechts in tweede instantie 
‘anläßlich eines Raubzuges oder dergleichen in die batavische Niederlassung’ terecht zou 
zijn gekomen.293 Hoewel ook ons fragment van de inscriptie uit een secundaire context stamt 
(zie verderop), is het nog maar zeer de vraag of de primaire opstellingsplaats wel zover van 
de vindplaats gezocht moet worden gezocht als Gamer en anderen hebben voorgesteld.  
Het behoeft weinig betoog dat de oprichting van een standbeeld voor een keizer door een 
legereenheid zich het beste laat begrijpen binnen de omwering van een legerplaats.294 Zoals 
een analyse van de met betrekking tot de Rijnvloot beschikbare gegevens duidelijk maakt, 
zijn er goede redenen om in de directe omgeving van Naaldwijk een steunpunt van de 
classis Germanica te veronderstellen.295 En hoewel de vlootbasis zelf nog altijd niet is 
gevonden, is inmiddels wel duidelijk dat de nederzetting waaruit hand en inscriptie 
stammen, niet de doorsnee rurale nederzetting kan zijn geweest waarvoor zij is versleten. 
Wellicht hebben we hier te maken met een militaire vicus die verbonden was met de 
gezochte basis. Laten we de gegevens eens op een rij zetten. 
De classis Germanica maakte blijkens enkele aan oud-soldaten van het Nedergermaanse 
leger uitgereikte militaire diploma’s deel uit van de exercitus Germanicus. In die 
hoedanigheid was zij onder meer belast met grootscheepse troepenverplaatsingen over 
water, met patrouilles op de binnenwateren, in het bijzonder de (Oude en Kromme) Rijn, die 
vanaf ca. 47 de natuurlijke grens van het Romeinse rijk vormden, met bewaking van het 
kustgebied tegen invallen en piraterij en tenslotte met zware transporten voor militaire of 
civiele bouwprojecten.296  
Nu was de hoofdbasis van de classis Germanica even ten zuiden van Keulen gelegen op de 
linkeroever van de Rijn ter hoogte van het tegenwoordige stadsdeel Marienburg.297 Deze ten 
opzichte van het operatiegebied nogal excentrische ligging vormde een ernstige 
belemmering om snel en adequaat aan eventueel vanuit zee dreigende gevaren het hoofd te 
kunnen bieden. Om die reden is al lang vermoed dat zich langs de Zuid-Hollandse, 
Zeeuwse of Vlaamse kust een of meer steunpunten bevonden. Grond voor die vermoedens 
leverden met name dakpanstempels van de vloot. Behalve in de marinebasis te Keulen en in 
een aantal hulptroepencastella langs de Rijn zijn dergelijke stempels ook op diverse locaties 
in het Nederlandse kustgebied tevoorschijn gekomen.298 Het uitzonderlijk grote aantal van 
22 stuks dat bij opgravingen in Voorburg werd geborgen, bracht Holwerda in 1923 tot de 
conclusie dat de daar blootgelegde sporen uit de Romeinse tijd niet met het van de Tabula 
Peutingeriana bekende Forum Hadriani moesten worden geassocieerd,299 maar aan een 
militair vlootstation moesten worden toegeschreven.  

                                                            
290 RMO, inv.nr. h 1933/11.1; Holwerda 1936, Abb. 11; Byvanck 1943, 427, Taf. 48, Abb. 87. Ook tijdens het hier 
gerapporteerde onderzoek zijn kleine fragmenten van een of meer bronzen beelden gevonden. Het is echter niet zeker 
of deze aan een beeld van meer dan levensgroot formaat kunnen hebben toebehoord. 
291 Zie de bijdrage van Mirjam Theelen et al., deze bundel, die hand en plaat metallurgisch onderzochten.  
292 Holwerda 1936, 19-21. 
293 Gamer 1969, 49, noot 11. 
294 Zie hiervoor Gamer, passim; Alföldy 1989. 
295 Zo eerder Bogaers 1974, 71, 76 f.; Van Es 1981, 111 f.; Waasdorp 2003, 52. 
296 Twee bij Andernach gevonden tufstenen altaren die de vloot vermelden, maken aannemelijk dat de Rijnvloot 
betrokken was bij het transport van de in het Brohldal gewonnen tufsteen (zie hierboven, noot 272 en 274); civiel 
transport naar het forum van de CVT: CIL XIII 8036, dat door consulnamen in 160 is gedateerd. 
297 Recent archeologisch onderzoek heeft de al oude vermoedens omtrent de lokalisering van het hoofdkwartier van de 
Rijnvloot op een terrein dat bekend staat als ‘Alteburg’ definitief bevestigd. Zie daarvoor de voorlopige rapportages in 
de laatste jaargangen van het Kölner Jahrbuch. 
298 Zie voor het meest recente overzicht, Hanel 1998, spec. Abb. 8 en Tab. 3. Voor Naaldwijk zijn daaraan de nieuwe 
vondsten uit deze opgraving aan toe te voegen. Zie daarvoor de bijdrage van Brakman, deze bundel. De meeste 
vindplaatsen hebben slechts een enkel stempel opgeleverd.  
299 Contra Reuvens 1830. 
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Dankzij het onderzoek van Bogaers is Romeins Voorburg inmiddels definitief met Hadrianus’ 
marktplaats geïdentificeerd,300 maar daarmee is de gedachte dat de Rijnvloot in het 
kustgebied over een of meer steunpunten beschikte, allerminst van tafel.  
Of de betrokkenheid van de vloot bij de bouw van Forum Hadriani voldoende verklaring 
biedt voor het exceptioneel grote aantal vlootstempels aldaar (alle? van het type III), laten 
we maar even in het midden. Vaststaat dat Naaldwijk na Voorburg met zeven exemplaren 
de op één na grootste vindplaats van deze stempels is. Dat valt moeilijk met een inheemse 
rurale nederzetting te rijmen. Ook de regelmatige uitleg in met name de 2de- en 3de-eeuwse 
fasen van de nederzetting met over grote afstand haaks op elkaar georiënteerde sloten past 
niet in het beeld van een eenvoudige boerennederzetting. Datzelfde geldt ook voor de nog 
te bespreken overige inscripties, die eerder in een militaire dan in een rurale setting passen. 
Niet onbelangrijk is tenslotte de precieze locatie van de vindplaats. De strategische ligging 
direct aan de Maas, vlakbij de plaats waar het zogeheten Kanaal van Corbulo, dat de Oude 
Rijn met de Maasmonding verbond, in het Helinium uitmondde,301 maakt de locatie 
uitermate geschikt voor de vestiging van een vlootbasis: enerzijds bood deze plaats 
uitstekende mogelijkheden om controle op de toegang tot het Kanaal van Corbulo uit te 
oefenen en anderzijds bood zij zowel een directe en snelle verbinding met open zee als 
enige vorm van beschutting tegen zware zeestormen.  
Over de historische context waarin een dergelijk steunpunt van de Germaanse vloot in het 
mondingsgebied van de Maas zou zijn opgericht, valt op dit moment nog weinig concreets 
te melden. Hoewel het aanvankelijk aantrekkelijk leek de inscriptie in verband te brengen 
met de inrichting van de eerste permanente legerplaatsen langs de Oude Rijn en met de 
aanleg van het Kanaal van Corbulo in de jaren 40 van de 1ste eeuw ,302 pleit de analyse van 
zowel de epigrafische als de nederzettingsgegevens daartegen. Het gebruik van het 
predicaat Augusta en de betrekkelijk onzorgvuldige redactie van de tekst wijzen eerder op 
een datering na de laat-Flavische periode dan in de Claudische periode en de aard en 
ruimtelijke organisatie van de uit de 1ste eeuw daterende nederzettingssporen duiden eerder 
op een eenvoudige rurale nederzetting dan op een militaire site. Voor de latere 
dateringsopties kan worden gewezen op de onder Antoninus Pius uitgevoerde 
herstelwerkzaamheden aan de Romeinse weg op de oever van het kanaal, zoals blijkend uit 
de mijlpaal van het Wateringse Veld. Meer dan een globale aanduiding van de achtergrond 
die tot de inrichting van het militaire steunpunt bij de monding van het kanaal in het 
Helinium kan hebben geleid, geven deze gegevens echter niet. 
Tenslotte nog een enkele opmerking over de sloop van het monument. De plaat werd onder 
moeilijke omstandigheden geborgen uit een kuil met onder meer Romeins baksteen, een 
scherf van een wrijfschaal van terra sigillata, een fragment van een beker in geverfde waar 
van het type Niederbieber 32 en wellicht een kleine scherf Karolingisch aardewerk. Als de 
laatste scherf daadwerkelijk uit dezelfde context als de plaat stamt,303 levert zij belangrijke 
aanwijzingen voor de datering van de sloop. Mocht zij als verontreiniging moeten worden 
beschouwd, dan ligt een ontmanteling aan het einde van de 3de of het begin van de 4de eeuw 
het meest voor de hand. 
 

                                                            
300 Bogaers 1971; idem 1972. 
301 Waasdorp 2006, spec. 128 ff, en hier afb. 1.3. 
302 Cf. Tacitus, Ann. XI, 18-20; Van Es 1981, 35; Malloch 2005. 
303 De bergingsomstandigheden waren verre van ideaal. Direct na het aanleggen van het vlak stroomde het 
grondwater rijkelijk toe. Nadat door metaaldetectie van het vlak de aandacht op het betreffende spoor was gevestigd, 
was het vlak door toegesnelde medewerkers bij de berging van de plaat reeds danig vertrapt. Omwille van de 
conservering van het object is ook grond uit de directe nabijheid van de kuil in de vondstzak geschept, zodat niet voor 
100 % vaststaat dat de Karolingische scherf daadwerkelijk met de plaat moet worden geassocieerd. 
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6.3 Catalogusnummer H2.02  
Vondstcontext: Vondstnummer 478.01, spoor 9.5000, vak 18, LG. Afmetingen: 109 x 66 x 2 
mm. Gewicht: 95,7 g. 
 
SED IDEO NO[---]   
ADQVE · ALACR[---]   
CONCEDO · VT[---]    
 
Regel 2: adque in plaats van gebruikelijker atque. 
Sed ideo no[n ---]/ adque alacr[iter?]/ concedo ut [---] 
 
‘maar daarom niet --- 
en opgewekt--- 
geef ik toestemming om ---’ 
 

 
Afb. 6.7. Foto en tekening van het linkerfragment van een langere inscriptie op brons met een citaat uit 
een brief of redevoering. 
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Fragment van een bronzen plaat waarvan slechts de oorspronkelijke linkerzijde bewaard is, 
de overige drie zijden afgebroken zijn (afb. 6.7).  
De plaat heeft een gemiddelde dikte van 2 mm, maar is aan de linkerzijde iets dikker dan 
aan de rechterzijde. De bovenkant van het fragment is verbogen en in het midden van de 
onderkant is vanaf de achterzijde een nagel of pen door de plaat heen geslagen. Beide 
laatste kenmerken zijn te beschouwen als sporen die met de vernieling van de plaat 
verband houden. 
De originele, antieke linkerrand bestaat van links naar rechts uit een licht verdikte randlijst, 
een 3 mm brede ondiepe groeve en een onbeschreven marge van ca. 36 mm. Van de tekst 
zijn delen van drie regels bewaard gebleven. De hoogte van de letters bedraagt gemiddeld 
ca. 13-15 mm, met als extremum voor de Q een formaat van 21 mm. De redactie van de 
tekst is niet bijster verzorgd: tekens voor dezelfde letter vertonen soms opvallende 
verschillen,304 woordscheidingstekens zijn niet alleen willekeurig gebruikt, maar waar zij 
achterwege zijn gelaten (regel 1 en einde regel 3), zijn individuele woorden zelfs niet altijd 
door middel van spaties van elkaar gescheiden en tenslotte laat ook de regelafstand tussen 
de bewaarde regels verschillen zien. Dat het hier niet om een alledaagse tekst kan gaan, 
blijkt uit de inhoud. Uit regel 1 kunnen we opmaken dat de tekst deel uitmaakt van een 
argumentatie (sed ideo non) en uit het gebruik van de eerste persoon in regel 3 (concedo) 
dat het om een citaat uit een rede of een brief moet gaan. Het gebruik van de eerste 
persoon in inscripties op brons is zeldzaam en samen met de betekenis van het verbum 
concedere, dat verwijst naar een verlening van toestemming, kan het bij de aangehaalde 
persoon slechts gaan om een hooggeplaatste vertegenwoordiger van de Romeinse 
autoriteit, in casu de stadhouder van Nedergermanië of mogelijk zelfs de keizer zelf. Graag 
zouden we meer willen weten over de inhoud van het verleende privilege, maar helaas 
breekt de tekst precies op dat punt af. De term alacr[iter] zou een aanwijzing kunnen zijn 
dat om het privilege is verzocht en het blijmoedig werd verleend. Aangezien we evenwel 
niet weten hoe breed de tekstkolom is geweest, weten we niets over de ruimte tussen beide 
woorden en kunnen we over een mogelijk verband slechts speculeren. 
 
6.4 Catalogusnummer H2.03 
Vondstcontext: Vondstnummer 471.01, spoor 9.5000, vak 1, LG. Afmetingen: 51 x 39 x 2,8 
mm. Gewicht: 21,2 g. 
 
[---] 
CANDID[---] 
AMAND[---] 
 
 
[---] / Candid[inius? ---] / Amand[inius? ---] 
 

 
Afb. 6.8. Foto en tekening van een fragment van een bronzen plaat met inscriptie van twee 
persoonsnamen. 
 
 
 

                                                            
304 Vergelijk bijvoorbeeld de drie A’s uit regel 2 of de N uit regel 1 en 3. 
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Een aan alle zijden afgebroken fragment dat nog delen van twee onder elkaar geplaatste 
persoonsnamen bevat. Uit de omstandigheid dat beide namen zijn uitgelijnd en het 
fragment zowel links van de namen als daaronder onbeschreven is, valt op te maken dat de 
bewaarde naamsfragmenten het begin van de laatste twee items van een in kolomvorm 
geredigeerde namenlijst vormen, een zogeheten laterculus. Voor de reconstructie is van 
belang of de fragmenten het begin vormden van een gentilicium of van een enkelvoudige 
naam: in het eerste geval hebben we te maken met Romeinse burgers en moeten we na de 
familienaam ook nog een cognomen verwachten; in het tweede geval hebben we te maken 
met peregrine rijksgenoten. Beide opties zijn in principe mogelijk. Zo laten de afgebroken 
namen zich gemakkelijk reconstrueren tot bekende enkelvoudige namen als Candidus en 
Amandus; deze waren weliswaar wijd verbreid, maar kenden onder meer in Nedergermanië 
een betrekkelijk grote populariteit. Met minstens zoveel reden kan echter worden gekozen 
voor een oplossing waarbij de genoemde namen als uitgangspunt waren genomen voor een 
in Nedergermanië bijzonder populaire constructie van een patronymisch nomen door middel 
van het suffix -inius, leidend tot zulke gentilicia als Candidinius en Amandinius.305 Uit de 
overgeleverde naamresten kan niet met absolute zekerheid worden opgemaakt of het hier 
om een lijst van Romeinse burgers of om peregrine rijksinwoners gaat: Is sprake van het 
eerste geval, dan valt op dat in beide voorbeelden het praenomen van de voor Romeinse 
burgers karakteristieke tria nomina ontbreekt, hetgeen dan op een datering na het midden 
van de 2de eeuw wijst.306 
 
6.5 Catalogusnummer H2.04  
Vondstcontext: Vondstnummer 471.01, spoor 10.5000, vak 8, LG. Afmetingen: 45 x 44 x 3 
mm. Gewicht: 17,7 g. 
 
[---ECS---]   
[---SQVEA---]   
[---I---]   
 
[---ecs---]/[---sque a---]/[--I---]/ 
 
 
 

Afb. 6.9. Foto en tekening van een 
bronsfragment met resten van een inscriptie. 
 
Een aan alle zijden afgebroken fragment van een inscriptie waarvan delen van drie regels 
zijn bewaard. De letters zijn 7-8 mm hoog. Aan het begin van regel 1 is nog de schreef van 
een vierde letter zichtbaar. Van regel 3 is geen enkele letter compleet bewaard, maar de 
middelste van de drie tekens is vermoedelijk een I. Links en rechts daarvan staan letters die 
in elk geval aan de bovenzijde een schreef en vermoedelijk een rechte hasta vertonen; de 
eerste kan een H, I, L? of N zijn geweest, de tweede een B, D, E, F, H, I, L, N, R, V, X. Over de 
inhoud kan niets worden gezegd. 
 
 
 
 
 

                                                            
305 CIL XIII 8523 (Dormagen): wijding aan Sol Invictus door de bucinator C. Amandinius Verus; CIL VI 3240 (Rome): 
grafteken met twee grafinscripties voor de Bataafse lijfwachten en broers Candidinius Verax en Cadidinius Spectatus. 
306 Salomies 1987, 390 ff., spec. 403. 
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6.6 Conclusies 
Hoe fragmentair de hierboven beschreven fragmenten van bronzen inscripties ook zijn, de 
aard van de teksten en de herkomst uit één en hetzelfde nederzettingsareaal maken met 
elkaar wel duidelijk dat we hier, anders dan Holwerda dacht, niet met een doorsnee rurale 
nederzetting te maken kunnen hebben. Voor het grootste fragment (cat. nr. H2.01) werd 
hierboven beweerd, dat het moet hebben toebehoord aan de sokkel van een keizerbeeld. 
Het tweede fragment, een citaat uit een brief of redevoering, wijst op de betrokkenheid van 
een hooggeplaatste gezagsdrager, wellicht opnieuw de keizer. Ten aanzien van het derde 
stuk hebben we ons nog niet uitgesproken, maar de oprichters ervan zijn eerder in een 
militair of stedelijk, dan in een ruraal milieu te zoeken. Kolommen van namen komen in 
allerlei verbanden voor, maar te denken is vooral aan de leden van een collegium, aan een 
groep dedicanten of aan een lijst van soldaten, die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor 
de oprichting van de tekst. Over het vierde stuk valt geen zinnig woord te zeggen. 
Wat de herkomst betreft, stammen alle vondsten uit een secundaire context; waar de 
teksten oorspronkelijk waren aangebracht, laat zich slechts raden. Keizerbeelden waren 
gewoonlijk vooral op fora en in de principia van legerplaatsen te vinden; in brons gebeitelde 
brieven of redevoeringen van hooggeplaatste functionarissen of de keizer zelf zullen, 
afhankelijk van het beoogde publiek, op druk bezochte plaatsen in hetzij stadscentra of 
legerplaatsen zijn gepubliceerd. Toch ligt voor de hand de oorspronkelijke plaats niet ver 
van de huidige vindplaats te zoeken. Zou men namelijk ten aanzien van elk stuk afzonderlijk 
nog kunnen beweren dat het van grote afstand, bijvoorbeeld uit Forum Hadriani, secundair 
is aangevoerd, om dat voor elk van de vier stukken te willen opperen, is een zodanige 
opeenstapeling van toevalligheden nodig, dat dit een weinig aantrekkelijke hypothese is. 
Bovendien vertoont de nederzetting, zoals voorgesteld in § 3.3.5, aan het einde van de 
tweede helft van de 2de en begin van de 3de eeuw een regelmatige uitleg. Deze is met name 
zichtbaar in de over grote afstanden haaks op elkaar georiënteerde greppels. Hoe deze 
sporen precies moeten worden geduid, is niet helemaal duidelijk, maar in de ons bekende 
nederzettingshiërarchie zijn zij het best te begrijpen als fragmenten van een vicus. Als die 
vicus een militair karakter heeft gehad, vervalt de noodzaak voor onze teksten, net als 
eerder voor de bronzen hand, een herkomst uit Forum Hadriani te veronderstellen. We 
beschikken dan tevens over een extra aanwijzing dat de lang gezochte vlootbasis op de 
noordoever van het Helinium zich in de directe omgeving van de huidige opgravingslocatie 
moet bevinden. Alleen voortgezet onderzoek kan daarop een antwoord geven. 
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