
Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Een Romeinse villa bij De Zemelen onder Cothenmet een Keltische eigenaar? Ad van Bemmel* Relativering De afgelopen jaren is duidelijker geworden datin deze contreien de Romeinse aanwezigheidlangs de Rijn, de toenmalige rijksgrens, de li-mes, veel nadrukkelijker is geweest dan lang isgedacht. Natuurlijk de forten langs de rivier inonder meer Wijk bij Duurstede, Vechten enUtrecht waren bekend. Met name door allerleiactiviteiten ten behoeve van de nieuwe wo-ningbouwlocatie Leidsche Rijn ten westen vanUtrecht, zijn wegen, kaden, schepen en zelfswachttorens ontdekt. Tot voor kort waren diewachttorens vrijwel alleen bekend van plaatsenwaar de grens niet lang de rivier liep zoals inZuid-Duitsland of in Noord-Engeland'.In het algemeen werd aangenomen dat de gro-te Romeinse herenboerderijen, de villae, nietin grensstreken voorkwamen. Het was daar tegevaarlijk en de risico's van plundering en ver-nieling te groot. Daarom zouden we ze in onsland alleen in Limburg kunnen aantreffen waarze inderdaad (bijvoorbeeld in Voerendaal)

eenaantal malen zijn ontdekt. Dat er ook enkele inHouten, dus in de grensstreek, zijn gevonden,is dan ook opmerkelijk. Van Dockum en Hes-sing stelden in 1994: &quot;Vergelijkbare'villa'-achtige stenen gebouwen moeten in hetKromme-Rijngebied buiten de militaire ver-sterkingen en de bijbehorende kampdorpen eenuitzondering zijn geweest&quot;-. Ook dit blijkt eni-ge relativering te behoeven. Villa Het is al decennia bekend dat op de oude oe-verwallen van de Rijn tussen Wijk bijDuurstede, Houten en Utrecht resten van ne-derzettingen uit de Romeinse tijd aanwezigzijn. Wie aldaar over geploegd land loopt,vindt al snel aardewerkscherven uit die tijd.Sommige stukken land hebben de status vanwettelijk beschermd archeologisch monument.Zo ook het land aan de Kappeleweg (no. 7)onder de buurtschap Dwarsdijk tussen Cothen Op de voorgrond de Kapelleweg, dan het terrein van devilla en op de achtergrond boerderij De Zemelen(foto auteur, mei 2003) en 't Goy. Ingevolge voorgenomen bouwwerk-zaamheden werd bij de huidige,achttiende-eeuwse boerderij De Zemelen

eenarcheologisch onderzoek (2000) verricht enwerden iets ten oosten daarvan door leden vande Stichting Wijks Castellum allerlei opper-vlaktevondsten gedaan (2001) waaronderRomeins bouwpuin. Het archeologisch onder-zoek (grondsporen, aardewerk) maakteduidelijk dat alhier al vanaf de Ijzertijd men-sen moeten hebben gewoond. Het bouwpuin,waaronder stukken met restanten van eenmuurschildering, maakte duidelijk dat hier eenRomeins stenen bouwwerk moet hebben ge-staan. Van de opgraving en deoppervlaktevondsten is in februari 2003 eenrapport verschenen van de hand van Van Does-burg'. Enige weken na de verschijning van dit rap-port is onder leiding van Van Doesburg eenaantal sleuven op het terrein met het bouwpuingegraven^ Daarbij zijn brokjes funderingspuingevonden waardoor de contouren van een ste-nen gebouw van circa 9 x 30 meter zichtbaarwerden. Er is door het veelvuldig ploegen enhet rooien van boomgaarden helaas weinigmeer van over. Zo zijn bijvoorbeeld in periode 52 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)






