
stammen uit wat de dirty sands is gaan heten, het ver-
slagen zandig materiaal waarin de Romeinse vondsten
als residu zijn opgenomen. Op grond van diverse uit-
rustingsstukken is duidelijk geworden dat het hier een
militair complextype betreft.
Daarna is het stil tot in 1964 de Waterleiding Rijn-Ken-
nemerland (wrk) wordt aangelegd. Glasbergen is dan
hoogleraar aan de uva en regelt dat het werk archeolo-
gisch wordt begeleid door zijn medewerkers bij het In-

Calkoen herkende het als Romeins

aardewerk en raapte zelf een

scherf met het stempel ingenvi op

stituut voor Prae- en Protohistorie (ipp) in samenwer-
king met de awn te Velsen. Er gebeurt dan een onge-
luk waarbij de leider van de opgraving, de latere hoog-
leraar middeleeuwse archeologie H.H. Van Regteren
Altena, wordt bedolven onder een instortend profiel en
in het ziekenhuis belandt. Zijn werk wordt overgeno-
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Dit stempel wordt na enige tijd, samen met andere
vondsten, naar het bai te Groningen gestuurd, naar
professor A.E. van Giffen en dr. W. Glasbergen. Zij de-
termineren in 1946 de Velsense vondsten en conclude-
ren dat deze uitzonderlijk zijn: het betreft een vind-
plaats uit de periode tussen 40 en 50 na Christus, of-

wel een inheemse Friese nederzetting waar veel vroe-
ger dan gebruikelijk al Romeinse importen belanden,
of een Romeinse militaire basis uit de periode van de
offensieven richting Germania. Er worden afspraken
gemaakt voor een bezoek ter plaatse, waarbij Calkoen
zeer rap antwoordt dat de locatie nog niet geheel veilig
is: er liggen nog Duitse mijnen! Er wordt een plan ge-
smeed om in 1947 te gaan graven. Ze schrijven een
korte publicatie waarin die aankondiging wordt gedaan.
Van een opgraving zal het in dat jaar niet komen, want
Van Giffen gaat dan in Vechten aan het werk. Hij zal
toch geen spelfout in zijn agenda hebben gemaakt en
Velsen en Vechten hebben verwisseld?
Wel wordt in Velsen gegraven voor een ander doel, na-
melijk de aanleg van de Velsertunnel tussen 1952 en
1957. Hieraan wordt vanuit archeologische hoek slechts
beperkte aandacht besteed. De tekeningen en briefver-
slagen van de waarnemingen door de rob zijn weer op-
gedoken, net zoals onlangs de verloren gewaande vond-
sten. De conclusie destijds was dat door het ontstaan
van het Wijkermeer in de middeleeuwen de hele vind-
plaats is verspoeld en als verloren kan worden be-
schouwd. Dit neemt niet weg dat er wel een grote hoe-
veelheid (losse) vondsten is geborgen. De vondsten
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Historie van het onderzoek naar Velsen 2

De historie van het onderzoek naar Velsen 2 begint
met de ontdekking in 1945. De eerste vondsten van Ro-
meins aardewerk komen uit een door de Duitsers aan-
gelegde antitankgracht van de Festung IJmuiden. Enkele
scholieren van de Rijks hbs in IJmuiden deden wat kin-
deren natuurlijk doen: het land afschuimen op plaatsen
waar je niet mag komen. Ter hoogte van een knik in de
gracht kwamen ze in de uitgeworpen grond allerlei
scherven tegen. In plaats van het spul in de gracht te
smijten namen ze het mee naar tekenleraar H.J. Cal-
koen. Hij herkende het als Romeins aardewerk en snel-
de met hen mee naar de vindplaats. Hij raapte zelf een
scherf terra sigillata met het stempel ingenvi op.

1 De door Calkoen gevonden terra sigillata scherf op zijn brief aan

Van Giffen uit 1946. 

2 Overzicht in oostelijke richting van put c in 1964. Op de achter-

grond Rutte met stok. In het profiel duikende lagen richting de

geul.

Velsen 2, van onder
het stof naar stof
voor discussie

a r j e n  v . a . j .  b o s m a n

Romeins Velsen zal de lezer direct aan het vrijwel

compleet opgegraven havenfort Velsen 1 doen den-

ken. Dit fort, doorkruist door de Wijkertunnel, is

niet de enige Romeinse basis in Velsen. Er is er nog

één, die iets jonger is, maar eerder ontdekt en waar

veel minder is opgegraven. Onbekend betekent hier

niet onbemind. Sterker nog, op basis van de resul-

taten uit het Velsen 2-project binnen het door nwo

gefinancierde Odyssee-programma blijkt het uitzon-

derlijke belang van deze vindplaats.1 Zelfs zo dat het

de waarde van Velsen 1 benadert en wellicht over-

stijgt.

1

2

>

Odyssee

Archeo 2012-1 deel A_WTK nr. 2-2006 deel A  12-02-12  11:09  Pagina 6



AR CH E O b r i e f

Odyssee 9

juist ter plaatse van Velsen 2 wezenlijk af van de oor-
spronkelijke ligging. Dit gaat weliswaar ten koste van
het bodemarchief maar het laat een bevestiging toe van
de eerdere waarnemingen. Later, in het volgende jaar
wordt de reden voor de aanpassingen duidelijk, wan-
neer ook een provinciale waterleiding wordt aangelegd.
Het werk in 1997 is benut om als onderaannemer voor
de pwn op te treden en de sleuf ‘archeologievrij’ op te
leveren door hem als proefsleuf aan te pakken. Over
het gehele tracé zijn vakken uitgetroffeld en delen van
profielwanden gedocumenteerd. De vondstverspreiding
in met name de dirty sands en het voorkomen van pri-
maire sporen, restanten van het fort, zijn vastgelegd.
De geolandschappelijke situering is helder geworden.
Het is zeker dat dit fort een bouwfase of een verbou-
wing heeft gekend die we dendrochronologisch kun-
nen dateren in de winter van 42 op 43 na Christus, een

3 Een ruwwandig potje omwikkeld met kabeltouw op de bodem

van de Romeinse geul, put g 1964. 

4 Links de eiken funderingsplank, pwn sleuf 1997. 

5 Profiel met doorsnede van een gracht en een walindruk, pwn

sleuf 1997. 

6 Greep van een dolk, put c 1964.
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men door H.L.A. Rutte, overigens ook gewond maar
weer eerder op de been. Ter hoogte van de grootste
vondstenconcentratie in de sleuf wordt een drietal op-
gravingsputten aangelegd. Hierbij levert de grootste
put – werkput c – het meeste materiaal op en boven-
dien palenrijen.
Verder naar het oosten wordt nog een serie werkputten
aangelegd, urgent aangezien dit deel van het terrein zal
worden opgespoten en bebouwd. Het is duidelijk dat
daar de Romeinse geul en havenbodem in het Oer-IJ
wordt onderzocht. Met dank aan de hoge grondwater-
stand wordt er een schat aan bijzonder materiaal ge-
borgen. Bij de voortvarend ter hand genomen uitwer-
king zet men de Velsense awn’ers in. Het komt echter
niet van een afronding in een eindverslag of publicatie.
Het ipp van de uva krijgt het te druk met Valkenburg.

Dankzij de hoge grondwaterstand

is er een schat aan bijzonder

materiaal geborgen

Ter hoogte van de havenputten wordt door de awn in
1970 opnieuw een onderzoek uitgevoerd. Het resul-
teert in een beknopt overzichtsartikel in Westerheem
van 1972. De reden van de beknoptheid is duidelijk. In
datzelfde jaar wordt opnieuw een vindplaats van Ro-
meinse archeologica in Velsen ontdekt. Ook hier komt
militair getint materiaal aan het licht. Aangezien dit
materiaal ouder is, doopt men de nieuwe vindplaats
‘Velsen 1’. Tussen 1974 en 1990 wordt een bijna onaf-

gebroken opgraving uitgevoerd. Het fort en de haven in
verschillende fases zijn beschreven in twee proefschrif-
ten, dat van J. Morel over de grondsporen tot en met
1982 en dat van ondergetekende over de sporen ont-
dekt na 1982 en het vondstmateriaal van deze typesite.

Het onderzoek van 1997

Het samenvallen van de vindplaats Velsen 2 met de lo-
catie van de Velsertunnel heeft vergaande consequen-
ties. Parallel aan deze bepalende infrastructuur ligt een
leidingenstraat die in de loop der jaren diverse malen
wordt geopend en ad hoc archeologisch begeleid. Even-
wijdig aan de wrk-leiding wordt in 1982 een leiding
voor Union Oil ingegraven. De awn Velsen verzamelt
daarbij vondsten uit de dirty sands. Door Wim Bosman
worden nu ook fenomenen waargenomen die doen ver-
moeden dat sporen zijn achtergebleven. Een restant
van een grachtdoorsnede en de instulping door een
vermoedelijke wal worden herkend. Die sporen zijn de
belangrijkste onderzoekspunten bij de vervanging van
de wrk in 1996. Het tracé van de nieuwe leiding wijkt

datum die keurig in het al bekende muntbeeld past. Er
werd een eikenhouten plank – naast twee planken van
elzenhout – gebruikt als fundatie voor een toren of
poort in de wal van het fort. Van dit spoor is het alleen
niet duidelijk of het tot de oudste fase hoort, omdat het
tot nog toe niet te koppelen valt aan andere sporen. In-
middels is op basis van de verslagen uit 1964 gebleken
dat ook toen liggend hout is waargenomen op beperkte
afstand van deze drie planken.
Dat er meerdere bouwfasen zijn, bleek uit de sporen
van de verdedigingswerken. Het zware – en naar mag
worden aangenomen – uit hout en aarde opgebouwde

3

4

5

6

>
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opnieuw te Velsen een basis hebben aangelegd. Gezien
de datering van de vroegste vondsten in Velsen 2 is een
bouw ten tijde van Caligula aannemelijk. Zijn activitei-
ten aan de vooravond van de verovering van Britannia
zijn inmiddels langs de Rijn voldoende bewezen. Waar-
schijnlijk is Velsen 2 gelijktijdig in aanbouw met Val-
kenburg 1 in 39 na Christus. Ook speelt de basis bij
Velsen een rol bij de aanvang van de Britannia-campag-
ne van keizer Claudius. De datering van de verbouwing
in de winter van 42 op 43 na Christus is daarvoor een
zeer sterk argument. En er is nóg een reden voor de
aanleg van de fortificaties bij Velsen.
Net als generaal Gabinius ten tijde van Caligula gaat
generaal Corbulo naar het noorden van Germania. De
overwinning van Gabinius op de Chauken in 41 blijkt
namelijk van korte duur. Zijn prijs was echter binnen;
hij wist de laatste verloren legioensadelaar van de Va-
russlag op hen terug te veroveren. In 47 na Christus
moet dus opnieuw een generaal in actie komen tegen
de Chauken. Het is Corbulo die optreedt tegen een
tegenstander die door Tacitus bij naam wordt ge-
noemd: Gannascus. Deze is van oorsprong een Cana-
nefaat en is na dienst in de Romeinse hulptroepen
overgelopen. Hij teistert de kusten tot in Gallië. Corbu-
lo is succesvol in zijn acties tot in het noorden van
Duitsland, maar hij wordt teruggeroepen door keizer
Claudius. Corbulo doet dat morrend, en meldt: ‘vroeger
zouden de generaals het gemakkelijker hebben gehad’.
Glasbergen heeft in 1966 in een lezing al gezinspeeld
op het bestaan van een militaire driehoek tussen Vech-
ten, Valkenburg en Velsen. Hij bracht deze vooral in
verband met de Britannia-campagne. Die speelt zonder
twijfel een rol. Maar in de paar zinnen in het voorgaan-
de stuk is waarschijnlijk een zeer belangrijk element
genoemd voor de aanwezigheid van de Romeinen te
Velsen: de dreiging van de Chauken. Vanuit Velsen zou
met de daar gelegerde patrouilleschepen een early war-
ning system kunnen hebben gefunctioneerd. In zo’n ka-
der past een afgesloten zeegat niet vóór 50 na Christus.
Wanneer het rond die tijd wel sluit, is de strategische
waarde weg en zien we de Romeinen Velsen verlaten.
Ook al blijft er een claim liggen, zoals blijkt uit het ver-
haal van Verritus en Malorix. Zij gaan naar keizer Nero
om toestemming te krijgen voor het in gebruik nemen
van voor het leger vrijgehouden terreinen. Er is vol-
doende reden om aan te nemen dat hiermee de (voor-
malige) fortterreinen van Velsen zijn bedoeld.2

Noten
1 De aanvraag is ingediend door de auteur, vanuit The Missing Link, Woerden

en W.J. Bosman vanuit de gemeente Velsen. Bij het onderzoek is belangrijke

steun ondervonden van de provincie Noord-Holland, het provinciaal depot,

met name Rob van Eerden en Martin Veen.

2 Dit artikel ontstond met dank aan Jacqueline Hoevenberg en Wim Bosman

voor waardevolle bijdragen en suggesties.

AR CH E O b r i e f

10 Odyssee

‘spijkers’ omschreven werd. Dat klopte wel, maar er
waren ook andere objecten in verborgen. Een eerste
voorbeeld zijn stukken helm. Er blijken tussen de brok-
ken ijzer niet alleen beslagdelen, maar ook stukken van
de ijzeren helm zelf verborgen te liggen. Dit zijn über-
haupt de eerste aantoonbare stukken ijzeren helm in
Velsen.
De aanwezigheid van fragmenten plaatharnas (lorica
segmentata) was al langer bekend door de koperen be-
slagdelen. Nu zijn hoogstwaarschijnlijk ook ijzeren de-
len hieraan toe te voegen. Het aandeel van het schub-
benpantser (lorica squamata) is beduidend groter dan
aanvankelijk gedacht. In elke campagne is hiervan wel
een fragment teruggevonden. Uiteraard bestaan deze
pantsers uit een zeer hoog aantal plaatjes. Alle gevon-
den delen, die in maatvoering overeenkomen, kunnen
daarmee tot hetzelfde object hebben behoord.
Van twee grote brokken ijzerroest, waarin het ijzer zelf

nagenoeg afwezig is, is de corrosiekorst gebroken. Ze
vertonen een structuur, waaruit blijkt dat het de greep
en de kling van een pugio of dolk betreft. Ook zijn tus-
sen de spijkers vele punten van drie- en viervleugelige
pijlen gevonden, waaronder één punt die nog in een
houten schacht is gevat.
Van schilden waren randbeslag en fragmenten van le-
ren foedralen bekend. Tussen de spijkers zijn nu ook
enkele ijzeren grepen gevonden. Een van de grootste
ontdekkingen is gedaan in een doosje met wat schame-
le donkere restjes. Bij nadere beschouwing blijkt het
ingedroogd hout waarin diverse kleine ijzeren nageltjes
zitten, terwijl er ook een stukje bronsblik aan past. Dat
bronsblik is van een schildrand. Het hout is gelami-
neerd, precies zoals we Romeinse schilden kennen uit
beschrijvingen en enkele zeer zeldzame vondsten, zo-
als uit de Fayoum in Egypte.
Er zijn nog enkele voor de vergelijking met Velsen 1
belangrijke vondsten gedaan, waaronder Italische terra
sigillata en loden slingerkogels, waarvan overigens ook
de variant in gebakken klei is gevonden. Ondanks hun
wat primitieve uiterlijk is het uiteraard de vraag of we
deze kogels uitsluitend als inheems mogen beschou-
wen. Velsen 1 heeft dus niet meer het alleenrecht op
deze vorm van wapentuig. Dit geldt overigens ook voor
losse menselijke botten in het havenbekken. Ook deze
komen in Velsen 2 voor, waarbij opvallend op een elle-
pijp een hakspoor aanwezig is. Het is een aantrekke-
lijke gedachte een verband tussen beide locaties te zien
als onderdelen van het slagveld rond castellum Flevum
in 28 na Christus. Wat met name opvalt is dat ondanks
dat in Velsen 2 veel minder qua oppervlak is opgegra-
ven er een beduidend hoger aantal wapens of fragmen-
ten daarvan is gevonden.
Het onderzoek richt zich nu verder nog op de analyse
van het landschap rond Velsen 2. Het is van een we-
zenlijk belang geweest voor de locatiekeuze en voor het
functioneren van het hier gelegerde detachement. Zo is
er discussie over het al dan niet meer open zijn van de
Oer-IJ monding bij Castricum. De aanwezigheid van
de Romeinen tot halverwege de eerste eeuw lijkt op
zich voldoende aanwijzing dat er nog een open verbin-
ding bestond. En mocht deze tot een minimum zijn af-
genomen, dan was men voldoende in staat om deze
open te houden. Als een haven kon worden uitgebag-
gerd, dan zou zo’n werk geen probleem hoeven te zijn.
Ook de gebruikte typen schepen, zoals de liburna, zijn
niet zo groot dat ze niet over een ‘lage drempel’ ver-
plaatst zouden kunnen worden.

Historische context

Het hernieuwde onderzoek naar Velsen 2 levert een se-
rie vragen op over de redenen waarom de Romeinen

7 Portret van Caligula. 
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wallichaam, dat in 1982 voor het eerst is gezien, is in
1997 in het vlak gevolgd. Het heeft de ondergrond diep
ingedrukt. Ook al is hier alles verspoeld tot ver onder
het toenmalige oppervlak, dit litteken is betekenisvol
achtergebleven. De omwalling van het fort is zeker
driemaal verlegd, gezien de ligging van de grachten.
De posities hiervan ten opzichte van de wal geven dit
aan. Bovendien loopt er nog een gracht dwars over de
walindruk heen. De oriëntatie veranderde blijkbaar
ook. De diepten van de grachten geven de mate van
verspoeling van het oppervlak weer. In enkele gevallen.

Velsen 2 benadert en overstijgt

wellicht de waarde van Velsen 1

rest nog slechts 25 centimeter van de waarschijnlijk
ooit 2 meter diepe grachten. De opgraving in 1997
heeft met de vondstverspreiding en de lokalisering van
de sporen een beter beeld gegeven van de plaats van
het fort van Velsen 2. Ook is nu duidelijk hoe gering ei-
genlijk de tussenafstand tot Velsen 1 is geweest, name-
lijk maar 600 meter.
Het onderzoek van 1997 heeft ruim voldoende nieuwe
informatie aangedragen om de procedure op te starten
voor een wettelijke bescherming van het terrein. Dit
kreeg twee jaar later zijn beslag. Net op tijd, aangezien
de gemeente Velsen plannen had met de ‘loze’ ruimte
tussen de beide tunnels. Hier zou een bedrijventerrein
moeten verrijzen. Er zijn onderzoeken geweest om te
bezien of er archeologiesparend gebouwd kan worden.
Inmiddels zijn de plannen een tandje teruggedraaid, al
doemen telkens nieuwe voornemens op.
Voor het Odyssee-project zijn diverse archieven en de-
pots doorzocht, waarbij wisselend succes is behaald.
Een ‘project op zich’ bleek het op een rij zetten van het
zeer diverse veldonderzoek en dat vervolgens op de cor-
recte geografische positie te plaatsen. Hiertoe is een
nieuwe digitale kaart gemaakt.
Ondanks alle goede zorgen bleek een aantal (bijzonde-
re) vondsten tot op heden onvindbaar. Het gaat hierbij
om stukken met graffiti en enkele metaalvondsten. Het
wel beschikbare materiaal is geanalyseerd en gere-
gistreerd. Gaandeweg werd duidelijk dat er veel meer
materiaal beschikbaar is dan aanvankelijk voorzien en
begroot. Een mooi gegeven, maar werkend binnen een
strak tijdframe een complicerende factor

Nieuwe vondsten

Wat is er dan zoal aan nieuw materiaal ontdekt? Veel is
afkomstig uit enkele dozen waarvan de inhoud als
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