
DE AANLEG VAM JJËIi HIJSUW Sx3OKTV£LD TE SLST.

De gemeente Khenen was zo vriendelijk enkele stroken grond aan
te wijzen, waarop de amateur-archeologen hun onderzoekingen
zouden kunnen verrichten. Ze kregen twee maanden de tijd. Aan-
gewezen werden de West- en Zuidzijde van het nieuwe sportveld.
De heer Hans Fokkens uit de Bilt was bereid het werk op weten-
schappelijk verantwoorde wijze te leiden.Hij kwam vergezeld
van meerdere leden van de A.W.N.(archeologische werkgemeenschap
voor wederland), veelal oude bekenden, zodat we vermeerderd met
regionaal bekende leden mans genoeg waren om enkele proefputjes
te graven.
De hooggespannen verwachting temperde wel wat toen reeds in het
eerste putje bleek, dat de bouwvoor (zwarte akkerlaag) niet dik-
ker was dan ongeveer 35cm,met daarop aansluitend het gele zand
en grind,dat hier en daar een mooie keien-afzetting vertoonde
uit de ijstijd.Dit beloofde ons niet veel kans op vondsten!
Inderdaad kwamen we in het droge, stoffige zand sporadisch een
ijzertijd wand-scherfje tegen (?00 v.Chr.-0),éénmaal met nagel-
indrukken versierd potbeker-scherfje uit ongeveer 2400 voor de
jaartelling.Kaar geen sporen van bewoning!...
Hetzelfde profiel vertoonden de putjes aan de Westkant van het
veld. Doch hier leefde ons enthousiasme iets op toen in. grote-
re afvlakkingen de sporen van een "eergetpuw" te zien kwamen
(een prehistorische ploeg).De sporen bestonden uit kruisgewijs
op elkaar staande strepen, of groeven, gevuld met zwarte aarde,
op een lichte ondergrond. Dit patroon kwamen we bijna overal te-
gen waar de draglines heel precies alleen de bouwvoor weggescho-
ven hadden.
De vondsten bleven bestaan uit kleine ijzertijd-scherfjes, met
daarvan afwijkend een paar maal nêolitisch, fijner aardewerk
(4000 - 1700 v.Chr.) dat met enkele streepjes versierd was.
Voorts wat afslag en een enkel werktuigje van vuursteen.
Na alles ingemeten en gefotografeerd te hebben, verdween onze
hulpploeg om zich geheel in te zetten voor hun opgraving in
Austerlitz en de gemeentelijke draglines verschenen.
Kr volgden regendagen.
Door de vochtigheid van de bodem tekenden zich enkele concentra-
ties van scherfjes beter af met daarin een aardige,kleine vondst
nl. een fragmentje van een Latene glazen armband, donker paars,
versierd met geel, te dateren in de Ijzertijd.Tot slot vermeld
ik hierbij nog vier a vijf restanten van vuren houtskoolpakket-
jes die door ongeschonden lagen aarde afgedekt waren. Twee van
deze vuren waren te dateren in de Ijzertijd; de één aan een klein
ijzertijd scherfje, de ander aan een flinke schouder en rand van
een pot, versierd met nagelindrukken, zwart geblakerd.
Het geheel van dit onderzoekje leert ons dus dat er in Eist land-
bouw bedreven werd v66r de jaartelling, precies op dezelfde akker
waarop de laatste jaren nog maïs verbouwd werd. Kunt U zich de
prehistorische boer voorstellen met zijn houten ploeg? Dat zal
zwoegen geweest zijn.Zou hij ook nog behoefte aan een sportveld
gevoeld hebben?...
Hierbij dank ik nog eens van harte voor alle welwillende mede-
werking die we ondervonden!

Lot Delfin-v.M.B.
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