
Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -8- JAARVERSLAG VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP Resten van een inheems-romeinse bewoning bij kasteel Heemstede In de periode van augustus 1979 tot september 1980 heeft de archeologischewerkgroep een onderzoek ingesteld naar wat men kan beschouwen als het af-val van een nederzetting uit de Romeinse tijd van ± 50 tot 400 na Christus.Bij graafwerkzaamheden in verband met het verleggen van het Amsterdam-Rijnkanaal werd ter hoogte van kasteel Heemstede een kreek doorsneden.Deze kreek, die vroeger voor de afwatering van de oeverwal heeft gezorgd,was geheel opgevuld met rivierklei. In de gegraven sleuf tekende zich de don-kere kreekvulling duidelijk af tegen de zandige oeverwal.Het onderzoek bestond uit het doorzoeken van naar de oppervlakte gebrachteklei. Op enkele plaatsen is op kleine schaal een opgraving verricht.De

ongeveer 25 meter brede kreek werd over een lengte van ongeveer 200meter doorsneden door een sleuf, die gegraven was ten behoeve van het ver-leggen van het kanaal. In deze sleuf bevindt zich nu een stalen damwand, diede nieuwe oever van het kanaal zal gaan vormen. De kreekvulling bevatte veelscherven inheems aardewerk naast Romeins import-aardewerk. Hieruit kanworden afgeleid, dat hier sprake is van een inheemse nederzetting uit de tijdvan de Romeinse overheersing. De woonhuizen hebben vermoedelijk op dehogere gedeelten langs de oever van de kreek gelegen.Naast de scherven zijn er ook een aantal botten van huisdieren opgegraven(zie hiervoor het artikel van P.J.A. Mensch en A.P. van der Houwen elders indit periodiek). HET GROVE MET DE HAND GEVORMDE INHEEMS-ROMEINSE AARDE-WERK Slechts weinig scherven zijn van eenzelfde pot afkomstig, waaruit afgeleidkan

worden, dat de totale afvalstort van de nederzetting veel groter is dan nuaan het licht is gebracht. Het is erg moeilijk om van het inheemse aardewerk een juiste datering te ge-ven. Dit houdt verband met het feit, dat inheems aardewerk geen fabriekspro-dukt is in die zin, dat de potten niet identiek zijn en niet in grote hoeveelhedenwerden gemaakt. Het aardewerk werd met de hand gevormd en in een veldoventje gebakken.Dit proces gaf potten van een vrij slechte kwaliteit tot resultaat. Het is daaromook niet verwonderlijk, dat de scherven die nu gevonden zijn, vrij klein zijn ende breukvlakken ervan zo afgerond zijn, dat het aan elkaar passen van destukken een moeilijk karwei is.



Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 Toch heeft een klein drinkbekertje de reis door zo'n 2000 jaar overleefd. Het 10centimeter hoge bekertje is grijs-geel van kleur. (Zie tekening 1) Opvallend is het aar-dewerk met nagelin-druk-versiering. Wekunnen hierin ver-schillen zien in detechniek en deplaats van de versie-ring, bijvoorbeeldscherven met nage-lindrukken op derand en nageiindruk-ken tegen de rand» ' &quot;* < van de pot. Aange-nomen wordt, datnagelindrukken opde rand iets ouderzijn. (zie tekeningen2 en 3) 1. Tekening van inheems bel<ert/e. 2. Tekening van randscherf met versiering. Bij de niet versierde scherven kan een nauwkeurige datering alleen afgeleidworden uit a. de kwaliteit (dikte, kleur en verschraling), b. de vorm van de halsen c. de vorm van de rand.




