
Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 24 Resten van een inheems-Romeinse bewoning bijKasteel Heemstede II Verslag van de Archeologische Werkgroep Inleiding Het is nu al bijna weer een jaar geleden dat de werk-zaamheden aan het Amsterdam-Rijnkanaal nabij de z.g.Plofsluis zijn afgesloten. Het scheepverkeer kan nuzonder te bukken langs de grimmige bunker varen. Doorhet verleggen van het kanaal is er een stuk land ver-dwenen, dat bestond uit enkele weilanden, wat bosjesen een vestingwerk. Bij de graafwerkzaamheden werd een geheel verlanddekreek doorgesneden. In deze kreek werden in '79 en '80vondsten gedaan die dateren uit het begin van onzejaartelling. In 'Tussen Rijn en Lek', 15e jrg. nr.1,1981 werd hiervan al melding gemaakt. Toen werden voor-namelijk beenfragmenten beschreven; in het nu volgendeverslag komen aardewerk en andere vondsten aan de orde. De opgraving

Bij het verzamelen van de scherven en beenderen isgeen sprake geweest van een stelselmatige opgraving.Door de werkzaamheden aan het kanaal was de vindplaatsal erg verstoord. Veel vondsten zijn gedaan in al ver-plaatste grond. Ter plaatse kon alleen nog worden vastgesteld dat wete maken hadden met een kreek van ± 25 meter breed, diewas opgevuld met klei en afval van een inheems-Romeinsenederzetting. Deze nederzetting zal niet ver van deweg gelegen hebben; woonsporen hebben we echter nietgevonden. Het overgrote deel van de vondsten bestond uitaardewerk-fragmenten (1135). Voor we nader op de vondsten ingaan, eerst een stukjegeschiedenis.                                                            ^^



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 25 Enkele foto's van het opgravingsterrein, met ledenvan de archeologische werkgroep.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 28- Randfragment grijs ruwwandig aardewerk, inscriptiemogelijk inhoudsmaat-aanduiding. Randfragment dolium. 1 s / Randprofielen ruwwandig aardewerk.



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 29 kookpotten en bakjes: 6 bodemfragmenten18 randscherven39 wandscherven 2 dekselfragmenten wrijfschalen: 3 randscherven 3 bodemscherven2 wandscherven grijze kookpotten: 4 bodemfragmenten 16 randscherven (1 met inscriptie)29 wandscherven 10 dakpanfragmenten Het inheems-Romeinse aardewerk Het inheemse aardewerk is in tegenstelling tot hetRomeinse moeilijk te dateren en in te delen. Het aardewerkis handgevormd en er is een enorme variatie in vorm, kwa-liteit en versiering. Het is waarschijnlijk dat ditaardewerk niet in pottenbakkerscentra werd gemaakt, maardat elke nederzetting z'n eigen potten bakte. Overzicht inheems-Romeinse schervenTotaal: 873 scherven onversierde wandscherven                                                      546 onversierde wandscherven ruwbesmeten                              31 onversierde wandscherven plantaardig verschraald 14

versierde wandscherven met nagelindrukken                    96 versierde wandscherven met streepversiering               28 versierde wandscherven met 'bezemstreken'                      2 versierde wandscherven met 'kamversiering'                    3 versierde randscherven (met nagelindrukken)                34 onversierde randscherven                                                        83



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -30 13 Dwafs-profiel onversierd inheems aardewerk. ^K 21 Dwarsprofiel versierd inheems aardewerk. De pijlen geven de plaats van vingerindruk-versieringen aan.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 33 Inheemse scherf met grove nagelindruk-versiering. Scherf met gat; een tweedegat zit langs de breuk-rand. De functie ervanis onbekend. Inheemse randscherfmet oor.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -36- Plantaardige verschraling Wanneer klei gereed gemaakt wordt om er een pot vante vervaardigen, worden soms stoffen toegevoegd die dede structuur van de klei verbeteren voor het bakken.Het vermoeden bestaat (Van Tent, 1978) dat tijdens deRomeinse overheersing de bewoners van het Kromme Rijn-gebied er toe over zijn gegaan, hun bakklei te verschra-len met plantaardig materiaal. Men kan dit later herkennen aan de afdruk van zadenen takjes in het baksel. Wij troffen deze verschralingop 14 scherven aan. A.P. van der HouwenLiteratuur; J.H.F. Bloemers, Rijswijk (ZH) 'De Bult. Eine Siedlungder Caninefaten'. ROB Nederlandse Oudheden nr.8. Amers-foort 1978. Jaarverslag Archeologische Werkgroep, Tussen Rijn enLek 15 (1981), no.1. W.J. van Tent'A Native Settlement at Jutphaas, Muni-cipality of Nieuwegein' in Berichten van de ROB 28

(1978),199-239. Archief L.M.J. de Keyzer.


