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De lange soldaat
Illustratief is het lot van wie we bij
gebrek aan naam 'de lange soldaa t
van Velsen' zullen noemen. 'De Ian
~e' was kort na het begin van de
Jaartelli ng geboren en zal zoals ge
bruikelijk rond zij n achtiend e bij
het leger zijn gegaan . Met bijna
1,90 mete r was hij een opvallende
verschijning. De ongeveer 25-jarige,
die nog meer dan tien dienstjaren te
gaan had. kamp te al lange tijd met
hevige pijn in zijn linker bovenki es
en kauwde daarom vooral rech ts.
wat du idelij k aan zijn geb it was te
zien. De rechts handige was trots op
zijn dolk die hij droeg in een prach
tige verzilverde schede, ingelegd
met emaille en niello. Hij had zwaar
belast e voeten en een wat zwakke
rug met een ziekte die in een volle
dige vergroeiin~ van de wervelkolom
had kunnen eindigen. Maar zover
kwam het niet .
'De lange' werd tijdens de st rijd dl>
delijk gewond waarop zijn maten,
die geen tijd hadde n voor de des
tijds gebru ikelijke crematieplechtig
beid, hem in een waterput in bet ba
siskamp lieten zakken. Dat ze hem
naast schoenen en cape uit eer bied
de kostbar e dolk met scbede lieten
behouden, toont dat hij niet door de
Friezen is ged umpt . Het bevest igt
ook de lezi ng van Tacitu s dat het
kamp na de strijd nog in Romeinse
banden was.
Om te voorkomen dat het lijk
meteen kwam bovendrijve n werd
het met een lange stok klemgezet
waarna de put met meer dan zestig
kilo stenen werd gevuld zodat het
noodgraf onmogelijk geschonden
kon worden. Strategisch voordeel
was dat spoedig een ondrag elijke
stank zou vrijkomen en het grond
wate r vergiftigd zou raken zodat de
vijand weinig plezier aan het om
ruimde fort kon beleven. Op de ten
toonstelling zijn de sched els te zien
van twee ande re soldaten die op de
zelfde manier een noodgraf kregen.

MtUJI,mannetjes
De Romeinen met hun slin ge rko
gels, boeme rangs en harnassen moe
ten een indruk vergelijkbaar met
maanmannetjes hebbe n achtergela
ten. De friezen stroopten het verla
ten kamp daarom af naar bijzondere
objecten. P. vons en A. Bosman
kwamen de 'souvenirjagers ' op het
spoor door opgegraven sch erven te
vergel ijken met die uit omliggende
inheemse nederzettingen. w onder
lijk genoeg bleken in een aantal ge
vallen ondanks de afstand de scher
ven bij elkaar te horen zodat stuk
ken van gebroken vaatwerk kenne
lijk uit het verlaten kamp zijn mee
genomen . Over een afstand van 25
mete r zijn in de klei de met zand
volgestoven voetafdrukken van een
onbekende teruggevonden , mogelijk
een nog late re bezoeker .
Nog eenmaal, onder keizer Claudius
(41·54 na Chri stus), probe erden de
Romeinen geheel Nederland in te
lijven. Onge veer een kilometer ten
westen van Velsen zijn militaire res
ten gevonden van Velsen 11. hoofd
zakelijk losse vondsten die aangeven
dat de Romeinen midden eerste
eeuw dit tweede kamp verlieten en
zich defin itief achter de Rijn te rug
trokken.

kens de laatste zwerm slingerkogels
- inmiddels primitief gegoten met
vingerafdrukken in bet zand 
trokken 'd e opstandelingen' zich in
bet westen over het water terug.
' Nadat het bele~ van het fort reeds
was opgebroken arriveerden via de
Rijn hulptroepen die als tijdelijk on
derkomen een nieuw buite nkamp
aanlegden met torens. Ze gingen de
Frieze n achterna. ' Na in een ver bit
terde stri jd de vijand op de vluc ht te
hebben gedre ven. slagen zij erin de
door verwondingen uitgeputt e co
hort en en cavalerie-eenheden te la
ten retireren'.
Tacitus maakt de balans op en con
stateert dat 'hoewel er velen van de
tribunen en praefeeten. alsook
centuri o's van hogere rang ware n ge
sneuveld' de legeraanvoerders afza
gen van verdere wraakact ies en zelfs
niet de t ijd namen om 'de lijke n te
begra ven' . Volgens Tacitus hoorde
men late r van over lopers 'dat 900
Romeinen, die de strijd tot de vol
gende dag hadden volgehou den, wa
ren ges neuveld in het zogeheten
woud van Baduhenna' terwijl nog
eens 400 soldaten zich genoodzaakt
zagen zelfmoord te plegen. Ge
schrokken besloten de Romeinen
Velsen snel te verlaten, een aftocht
die ook valt af te lezen aan de vond
sten .

de oren vlogen. Ook een aanval met
boten op de oever haven en het aan
grenze nde pletferm mislukte, zei het
na een intensieve strij d waarbij de
verded igers geen tijd meer hadde n
om de kogels bij te werken . In het
havenbekken teruggevonden skelet
resten en spee!l' unten getuigen van
de verbeten strijd .
De Frieze n zage n zich volgens Taci 
tus gedwongen het beleg op te hef
fen en bliezen de aftoch t 'om hun
have en goed te beschermen' . Blij-

walling van het werkte rrei n, illus
treert dat de Friezen over land de
eerste verdediging doorbrak en en de
zuidpunt van bet basiskamp aanvie
len. Tegelijk werden een honderd
mete r noordelijker Friezen aan land
gezet en vielen daar het basiskamp
aan.
De Romeinen sloegen de aanval op
de hoekpunt af en hielden ook bij de
oever stand waar de slinge rkogels op
de aanvallers bleven neerregenen.
Wel raakte de normale munitie op.
Oe Friezen besloten de verdedi
gingswerken te omzeilen en voeren
met boten de insteekhaven binnen,
alwaar wederom de kogels hen om

sneden vingertoppen, inclusief vin
gernagel. Door de toeneme nde
schaarste aan lood werd het gem id
delde gewicht (en dus de effectivi
teit ) van de projecti elen steeds ge
ringer .
Omdat de archeologen van elke
vondst de exacte vindplaats re~istre

ren, viel aan de hand van de Vijf ty
pen slinge rkogels precies te recon
strueren hoe de aanval verliep. Een
zwerm kogels, deels binnen de om-

ReconstructietekeningvanFort Velsen

de belasting kwamen innen werden
gegrepen en opgeknoopt. Door de
vlucht te nemen was Olen nius de
verbolge n Friezen te vlug af en red
de zich in het fort dat Flevum heet '. '
De Friezen achtervolgden hem en
deden een aanval op het fort. De he
legring en de veldslag zijn dankzij
Tacitus en het opgravingswerk goed
te reco nstrueren. Belangri j kste aan
knopingpunt zijn de ruim vijfbon
derd opgegraven loden slinge rkogels

Bedrijvigheid rond de aanlegstetger van
fort Velsen omstreeks 22na Cl'ir istiJs.

gezet . Toen ook die op waren goten
de soldaten nieuwe kogels met spe
ciale vormen welke in het natt e zand
werden gedrukt. AI snel was er ook
geen tijd meer om deze met de ha
mer bij te werken en in de eindfase:
was de druk zo groot ~ ·.t haastig
met de vingers holtes in het zand
werden gedrukt om kogels bij te gie
ten waardoor ze er uit zien als afge-

ber Olenni us die was aangeste ld om
de Friezen te bestu ren nam in 28 na
C hristus niet langer ~enoegen met
de huiden van de relatief klei ne vee
stapel. en vroeg om vellen met het
formaat van de veel grote re oeros,
bepaald geen veelvoorkomende ver
schijning in het gebied.
'H et gevolg was', schrij ft Tacitus.
've rbittering en klachte n, en toen de
Friezen geen verlich ting kregen,
grepen zij naar oorlog om uit de pro
bleme n te gerake n. De soldat en die

den: een benen dobbe lsteen, een
kleine benen fluit. bikkels en stenen
voor bordspelen. Intrigerend (maar
helaas niet tentoongeste ld) is het
ronde houten onde rdeel van vermoe
delijk een jl>jo, een speeltje dat ook
bij opgravingen in londen en bet
Zwitserse Windisch tevoorsch ijn is
gekomen. Evenmin uitgestald , maar
zeer imeresssant, zijn de opgegraven
onde rdelen van houten meubels en
een Romeinse boemeran g, welke
laatste vondst een unicum is voor
Romeins Noord-Europa.
...... .....~ .. u M:lIlJII . r-rourceu, W;iS

volgens Tacit us Annales (boek IV,
72·74 ) 'onze inhaligheid'. Be velheb-

pureties en behandel ing van gebro
ken beenderen behoorden lot de mo
gelijkheden. Toch schri jft Plinus vrij
cynisch over 'die ellendige twistzie
ke consultaties aan het bed van de
patient waarbij geen twee geneeshe
ren bet eens zijn ....vandaar ook die
sombere inscriptie op monumenten:
de stoet geneesheren is mijn dood
geweest' .
Een andere vitrine illustr eert hoe de
soldaten hun bestaan verlevendig-
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Hoe de Friezen A.D. 28 Olennius versloegen

Dat geldt ook voor niet geëxposeer
de rest en van de walnoten, aman de
len, vijgen, druive n en olijven. Ook
de zomertarwe werd van grot e at 
stand aangevoerd. Andere terugge
vonden onderdelen van het menu
konde n wel uit de direkte omgeving
komen zoals oesters , kokke ls, mosse
len, wulk, gerst, giers t, lijnzaad , hut
tentut en wilde vruchten (vogelke rs,
sleedoorn, jeneverbes) . Typi sch Ro
meins was de hoge consump tie van
varkensvlees en kippevlees. Gezien
de leeftijdsspreiding hielden de sol
date n zelf melkgeit en. maar werden
de runde ren, schapen en varkens in
gekocht. Grove bestand delen in het
voedsel veroorzaakten snelle slijtage
van de kiesvlakken. wat goed te zien
is bij twee tentoongestelde mannen
schedels.

Jonge wolf
Uit de haven kwam het skelet van
een gevilde jonge wolf, volgens ar
cheoloog Bosman mogelij k geb ruikt
voor de helmversiering van de vaan
deldrager. Wat opschepperig is de
doorboorde wolfstand . Grappig zijn
de spelden waarmee de soldaten hun
cape vastmaakten omdat ze werken
volgens het principe van de moderne
veiligheidsspeld . Handig ook waren
de vingerringen waar een kleine
sleutel aan vast zit. De echtheid van
zilver en goud werd gecontrolee rd
met beh ulp van de donkere toetst
een waarop een zuurtest kon worden
uitgevoerd. Bijzonder fraai is de
donkerrode steen uit een zegelrin g
met een fijn uitgesned en portret van
Apollo.
Doctors instrumenten en pincett en il
lustreren de minder fraaie kant van
het soldatenleven, waarbij de militai
re artsen nog een relat ief goede re
putatie genoten. Aderlating en. em-

schaaf van vrucbtenboom hout , die
gebru ikt kan zijn bij onderhouds
werkzaamheden. De namen van de
soldaten komen weer tot leven in
graffi ti op stukken terra sigilkua.
het luxleuze rode vaatwe rk: 'Van
Celtus', 'Taurus' en 'L. Cominius'.
Van het te ruggevonden voedsel wor
den perzik pitten en door muizen
aangevrete n hazelnoten getoond ,
welke eers te vrucht dir ekte import
uit het Middelandse zeegebied was.

De veldslag bij Velsen

kamp werd een vierde pier aange
legd . mogelijk bedoeld voor contac
ten met de inheemse bevolking,
waarvan in het kamp op~egraven in
heemse aardewerk getuigt. Er leek
zich aanvankelijk een vredige relatie
te ontwikkelen.
Hoe waren de soldat en gelege rd?
Vondsten van lere n tentfragmen ten
en meer dan 1500 houten tentharin
gen, du iden op een tentenkamp zo
als we dat kennen uit de boeken van
Aste rix. Ook te zien is een originele
aangepunte steigerpaal en een duig
van een manshoog wijnvat dat is
herbruikt als waterput .
Er zijn geen komplete schepen ge
vonden , maar wel fragmenten zoals
het blad van een st uuriem, scbeeps
planken. kniest ukke n. ribben en kat
rollen. Een groot stu k textiel in een
vitrine is hergebruikt als bekledin~

van een scheeps romp. Ernaast ligt ij
zeren scheepsbeslag en een loden
plaat, waarschij nlijk van een
scheepsreparatie. Zeldzaam is de

Aardewerk gevonden tijdens de
opgravingen.

die in Mainz zijn opgegraven met ~

aan beide kanten dert ien roeiers, ~
waarschijnlijk bedoe ld voor de ver- c:

ded iging van het fort. Om de galei !:
te .....ater te kunnen laten was de om- !
walling langs de oever onderbroken. -;
De rest van de haven was bestemd .2
voor bezoekende schepen. Plat bo
dems met vrach t konden op de nau
we helling van de oeverhaven wor
den getrokken . Aang renzend lag een
buitenhaven met twee piere n en een
groot platform waar schepen met
een grotere diepgang konde n aanme
ren. Tot slot was er de t radit ionele
Romeinse binnenha ven , ommarmd
door twee pieren met een smalle
doorgang voor boten die beschermd
tegen de heersende westenwind en
hevige golfslag konden aanleggen. In
totaal konden zeker zes grote (tot 40
meter lange) en een klein schip (tot
20 meter lengte) afmeren. He t ge
heel behoort tot de best ~waard ge·
bleven houten havens uit de Ro
meinse tijd en is daarom opgenomen
in de reconstructieplannen van het
archeologische themapark Archeen

.dat komend seizoen opengaat.

Aj/uJlven
Uit afdrukken in het zand blijkt dat
dieper in de rivier de palen werden
geplaatst met behu lp van een drij
vende heistelling die met twee poten
op de havenbodem steu nde. De in
com~imenten (caissons) gebo uw
de pieren bestonden uit een dubbele
rij palen met planken .
De Romeinen moeten de 'barse' om
geving hebben vervloekt. Sterke
golfslag deed de oeverhaven afkal
ven en maakte het scbeepsbuis on
bru ikbaar . En achter de pieren slib
de de haven snel dicht. AI snel wer
den aanpassingen noodzakelijk. De
pier werd met eiken palen versterkt .
Blijkens het pat roon IQ de jaarri ngen
~ebeurde dat in 22 na Christus, zes
Jaar na aankomst . Voor andere pie
ren werd het zwakkere maar beter
beschikbare essenhout gebruikt. Het
boothuis werd zo' n 30 mete r land
inwaarts verplaatst en de oever ver
sterkt met een houten beschoe iing.
De gesloten pieren zijn deels vervan
gen door open steigers waar het wa
ter vrij onder kon doorstromen,
waardoor minder aanslibbing
optrad.Desondanks stelden de opgra
vers vast dat de haven nog zeker
twee keer uitgebaggerd moest wor
den waarbij het aangeslibde materi
aal naar het diepste punt van het ba
venbekken werd verplaatst.
De omwalling is ook vers terkt en
kreeg een driedubbele grach t en ver
beterde hoofdpoort met dubbele
doorgang. Interessant is het houten
aquaduct dat vanuit een grote water
put de schepen in een nieuwe in
steekhaven voorzag van drinkwater.
Op het werkte rrei n hadden activi tei
ten plaats als slachten, leerlooien, re
ken van vlees en metaalbewerking.
Te zamen met onder meer ee n groot
nieuw boothu is en een klein houten
badhuis was het werkgebied omge
ven met een eenvoudige gracht.
Buiten de omwalling van het basis-

destijds ook Noord-Holland bewoon
den, was volgens Tacitus al kort
voor het begin van de jaartelling
door Drusus 'in overeenstem ming
met hun smalle middelen een mati
ge schattin g opgelegd' . Afgesprok.en
was 'dat ' zij voor militaire doelein
den runderhuiden moesten cpbren
gen, zonder dat iemand er ooit
nauwkeurig op had gelet van welke
kwaliteit en formaa t ze waren' . Me t
het vele grasland moet dat voor de
Noordhollandse veetelers dragelij k
zijn geweest .
Een kleine steiger diende als aanleg
plaats voor schepen die hout mees
ten aanvoeren voor de bouw van een
pennanent fort waarvoor flink wat
lokaal bos werd gekapt. zo valt af te
lezen uit verspreidingsdiagrammen
van stuifmeelkorrels. Uit de botte n
van jo nge dieren viel af te leiden dat
de bezetting in de winter het grootst
was, zodat IQ de zomennaanden een
deel van het garnizoen kennelijk op
pad was, onder meer om de huiden
te innen en de aanwezigheid van het
nieuwe gezag te tonen. Graffi ti zoals
'Van Batavus' suggereren dat een
deel van de soldaten uit de nabije
omgeving kwam. Maar andere na
men zijn duidelijk ' Ita liaans ' . Ge
vonden pi)1en bcgen wijzen zelfs op
troepen Uit het Midden-Oosten .
He t permanent e kamp lag aan de
zuidelijke binnenbocht van de wa
terloop en besloeg binnen de hout
aarde n omwalling ongeveer een hec
tare, genoeg ruimte voor zo'n 450
soldat en. De haven was groot en ver
vulde wellicht een regionale funktie.
Spe ctaculair was de ontdekking van
een houten booth uis, op dat moment
internationaal een unieke vondst .
Met 6 bij 21 mete r was er plaats
voor een korte wendbare galei zoals
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Tom Buij tendorp

M et de aanleg van de nieuwe
Wij kert unnel bij Velsen is waar
schijnlijk T ecitus' roemruchte Ro
meinse fort ' Flevum' te ruggevo nden .
een bekend strijdtoneel uit de vader
landse historie. Het drama komt
weer tot leven, mede dan k zij de bij.
zondere vondste n waarvan een deel
is te bezichtigen.
Zelden is de eindst rijd rond een Ro
meins fort zo goed gedocumen teerd
als bij het Noordhollandse Velsen.
Met minutieus archeologisch onder
zoek zijn indringende detai ls bekend
geworden die het relaas van de Ro
meinse geschiedschrijver Tecitus be
vestigen en inkleuren.
Amateurarcheologen van de Arcbeo
logische Werkgemeenschap Neder 
land (AWN) ontdekten in 19 72 t i~.

dens de aanleg van een aardgasl ei
ding het hou ten Romeinse fort 'Vel
sen 1'. ln bijna twintig jaar is samen
met het Inst ituut voor Prae- en Pro
tohistorie (lPp) van de Univers iteit
van Amste rdam het fort plus haven
centimeter voor centimeter geheel
opgegraven. Hoewel drs. A.V.A.J .
Bosman (IPP) nog bezig is met de
bewerking van de vondsten, zijn de
eerste analyses beschikbaar en valt
al een duidelijk beeld te vormen.

Oer·IJ
Het fort bil' Velsen was onderdeel
van de mis ukte poging Ne derland
en Duitsland bij het Romeinse Rijk
te voegen. Gelegen aan het zogehe
ten Oer -IJ , lag de versterkte haven
waarschijn lijk in de buu rt van een
zeemonding die via de Vecht in ver
binding ston d met de Rijn, een be
lanpij ke verkeersader van het Ro
meinse Rijk. Het fort is volgens op
gravingaleider J·M .A.W. Morel, die
op de gronds poren van Velsen pro
moveerde, het roemruc hte 'castel
lum Flevum' waarvan de Romeinse
geschiedschrijver Tacitu s de onder
gang besch reef.
Tecnus loopt niet warm voor dit
'Germanië met zijn barse landsc hap
pen en onp lezierige klimaat - een
land dat Zich slecht leent voor land
bouwen een gruwelijke aanblik
biedt voor ieder die er niet is gebo
ren en getogen' .
De Romeinen kwame n niet voor bun
plezier naar dit boosaardige gebied.
Ze wilden om puur strategische re
de nen Germanië tot aan de Duitse
Elbe bedwingen.
Augu st us opvolger Tiberius (14-31
na C hristus) waagde zich in zijn eer
ste regeringsjaren in het wespennest .
In het kade r van de grot e militaire
expeditie onder leiding van Germa
nicus werd in 16 na Christus bij
Velsen aan de oever een tijdelijk
kamp aangelegd . De Friezen, die


