
Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -14-OUDE BEWONINGSSPOREN TE OPIJK . In september 1966 kwam de melding binnen, dat bij deaanleg van de riolering in het uitbreidingsplan &quot;de Meent&quot; teOdijk oude bewoningssporen waren gevonden. Bij het directingestelde onderzoek bleek, dat de feitelijke bewoningslaagreeds uitgegraven was. Wanneer U over de nieuwe weg naar het voetbalveldloopt en U blijft staan voor de zes ten zuiden daarvan ge-bouwde huizenblokken, dan staat U op de plaats waar 900 jaargeleden ook reeds mensen woonden, zij het dan in lemen hut-ten in plaats van de thans daar verrezen moderne huizen. Zijleefden op de aangeslibde oever van de(Kromme) Rijn en voor-zagen in hun levensonderhoud, gezien de vele gevonden fos-faat- en beendersporen, door landbouw en enige veeteelt. Hetvoor hen belangrijkste keukengerei bestond uit grijs-zwartemet de hand gevormde

kogelpotten, ruw gebakken, broos envan een slikloog voorzien om de poreusheid tegen te gaan.Om te voorkomen, dat deze potten tijdens het primitieve bak-proces zouden scheuren werd de klei vermengd met kiezel-zand. Behalve deze kogelpotten, waarvan een grote hoeveel-heid scherven zijn gevonden en waarvan de rondscherven deverscheidenheid van vormen aangeven, had men ook een bakpanmet steelvatting in gebruik. Het steelgedeelte van een soortge-lijke bakpan werd op een brandplek op een diepte van 60 cm.beneden het maaiveld en wat verwijderd van de bovenvermeldebewoningslaag gevonden. Het steelgedeelte van deze bakpan-nen bestaat uit een ronde schacht waarin een houten steel kanworden gestoken om de pan in het vuur te plaatsen of daaruitte nemen. In mindere mate don de kogel potten was het laat Karolingischemet rood-bruine stippen, meanders of strepen versierde

steen-goed in gebruik. Van dit door pottenbakkers gemaakte aarde-werk werden verschillende scherven gevonden. Bij het laatsteonderzoek in de bouwput van een ter plaatse achter de huizen



Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -15- Pinghsdotf er-tu itpot Steelvatting vah een bakpan



Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -16- te bouwen schuur werden 3 grote fragmenten van een van ditsoort aardewerk gemaakte tuitpot in de zich in de grond afte-kenende bewoningslaag gevonden. Niet alleen de aardewerkscherven geven blijk van de voorma-lige bewoning van dit gebied, ook andere gebruiksvoorwerpenwerden gevonden, t.w. 2 benen naalden van 10 cm. lengte entaps toelopende van 65 mm bij de plaats waar het oog heeft ge-zeten tot 2 mm. bij de punt om dan uit te lopen in een kortebrede punt. Verder een rond wit benen schijfje met gat, dot ge-diend zou kunnen hebben als speelschijf je of dat gebruik is bijhet spinnen. Voorts een sikkelvormige slijpsteen met slijpvlak-ken aan 2 zijden en een bronzen plaatje, dat met een soortsplitpennen op leer is bevestigd geweest en vermoedelijk heeftgediend als polsbeschermer bij het gebruik van pijl en boog.Naast deze gebruiksvoorwerpen bevatte de uitgegraven

grondvrij veel sintels die zouden kunnen duiden op glasfabricage,ook ijzersintels werden gevonden en vermoedelijk een loodsin-tel. Het gehele project van vondsten duidt m.i. op een inten-sieve bewoning die zelfs nog verder teruggaat dan de reeds ge-noemde 900 jaren. Er zijn nl. ook sporen gevonden van aarde-werk uit de Romeinse tijd, zij het dat deze sporen zeer geringzijn en de scherven ernstig van water hebben geleden. Echtesporen van de lemen hutten zijn helaas niet gevonden, welechter aangebakken kleibrokken, die mogelijk van verbrandehutten afkomstig zijn. Hadden wij rustig in de ongestoorde laagkunnen graven, een deel van Odijks oudste geschiedenis waswellicht voor ons door grondsporen geopenbaard. Th.G. van Dijk.
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