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Een belangrijke archeologische vondst

Lot Delfin

Vorig jaar is door Robine Mulder uit Eist (U) een archeologische vondst gedaan
die het vermelden zeker waard is.
Niet ver van de graansilo aan de Cuneraweg trof zij boven in de wand van een
nieuwbouwput een donkere baan aarde aan die belangrijk afstak tegen het fijne,
geel-witte zand van de drie meter diepe garagekuil.

De vondstplek met, ter oriëntatie van de omvang, de troffel ernaast.

De eerste scherf werd gevonden en de hulp van de amateur-archeoloog Peter
Boone werd ingeroepen die, na overleg met de eigenaar van de grond,
toestemming verkreeg om een klein onderzoekje te verrichten naar de inhoud van
de afvalput; mits men binnen de houten omheining bleef.
Hoofdzakelijk werd er met de troffel gewerkt (ondergetekende was er ook een
middag bezig). De breedte van de afvalput bedroeg ongeveer 2 meter bij een
diepte van ongeveer l meter 25; de put bevond zich direct onder de grasmat. Een
derde deel van de inhoud was reeds door de dragline weggesleept.
Over de inhoud van de kuil kan gezegd worden dat, in een vooral aan de oostzijde
van roest en roestverklevingen doortrokken grond vermengd met fijn crematiepoe-
der, daarin gevonden werd: stukken houtskool - een houten stokje - een brok
huttenleem - driemaal zoveel scherpe kookstenen als scherven - een groter stuk
ijzer dat om een röntgenonderzoek vraagt.
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Een overzichtsfoto van de vondsten.

Aan aardewerk werd gevonden: 47 scherven waaronder 6 randjes van 4 verschil-
lende potten, onder andere een dikke scherf met ronde rand. Enkele wandscherven
zijn gesinterd, stille getuigen van grote hitte. Opmerkelijk was de scherpe schou-
derknik van een flinke potscherf, evenals de wandscherf waarop een scherp
getrokken, geometrisch motief was aangebracht.
Mogelijk behoort dit aardewerk tot het Uslariën dat te dateren is van de eerste tot
de derde eeuw, een roerige Romeins-Germaanse tijd. De archeoloog Edwin A
Hagen hoopt ons hierover uiteindelijk, na een grondig en zo breed mogelijk
onderzoek, meer te berichten in dit tijdschrift.

van

De mooie scherf.
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