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N A D E R E V O N D S T VAN DE R O M E I N S E B E W O N I N G 
IN H O U T E N 

Bij op 2 december 1957 verrichte werkzaamheden voor het ingraven 
van een benzinetank is de puinsleuf van de bui ten-ommuring van de 
in maar t van dat jaar in de gemeente Houten ontgraven Romeinse be
woning wederom aangetroffen. 

De te graven pu t had een lengte van vijf meter en een breedte van 
1.40 m, en zou ongeveer twee meter diep worden. Op een diepte van 
30 tot 60 cm werden enkele middeleeuwse scherven van pot ten en 
schotels gevonden, alsmede een geglazuurd tegeltje van 5Vo X 5 % X 
11/2 cm. O p een diepte van 60 tot 100 cm trof men scherven aan van 
dik roodbruin gekleurd inlands aardewerk, waaronder vermoedelijk 
de bodem van een potje met een doorsnede van 37 mm. Enige scher
ven waren prachtig zwart glad glanzend. 

Na een diepte van een meter (tot 1,65 meter) was de grond sterk 
vermengd met specieresten, stukken tufsteen en kwartsiet. Hoe dieper 
men groef hoe meer Romeins aardewerkfragmenten er werden ge
vonden. Hieronder bevonden zich scherven van wit en ook zwart 
beschilderd aardewerk, imbrices, dakpannen, hypocaustrum-tegels, 
roodbruin gekleurd pleisterwerk en tras. 

Nà 1.65 meter werd de verwachte m u u r gevonden, al thans teke
nen daarvan, die als volgt kunnen worden omschreven: een gesloten 
massa van specieresten vermengd met brokken tuf en kwartsiet, enz. 
Deze puinsleuf had een dikte van 20 cm en een breedte van 1 meter, 
die zich aan beide zijden met een strakke lijn van de grondlagen af
scheidde. Onder de puinsleuf bevond zich een dun laagje zand 
( + 2 cm) van roodbruine kleur, hetwelk weer gelegen was op een 
geelgrijze met zand vermengde kleilaag waarop geen sporen van ver-
graving meer te zien waren. 
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