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ARCHEOLOGIE Hutkom aangetroffen

Topvondst
archeologie
in Blerick
door Harry Lücker
BLERICK – Het is volgens de Venlose stadsarcheoloog Maarten Dolmans een archeologische topvondst. Vooral voor de wetenschap. De vondst van een Merovingische hutkom uit de vijfde
eeuw zegt mogelijk ook iets over
een Romeinse nederzetting.

De vondst werd gedaan tijdens het
archeologisch onderzoek bij het
voormalige kazerneterrein in Blerick. In een sleuf waar eigenlijk
naar de sporen van een Romeinse
weg werd gezocht.
Als er in dit geval wordt gesproken van een archeologische vondst,
gaat dat in feite over een donkere
verkleuring in het zand. „De
vondst is daarom ook niet veilig te
stellen en is inmiddels afgegraven”,
legt Dolmans uit. „Uit onderzoek
bleek dat het ging om een hutkom.
Dat was een half uitgediept gebouw dat in de vroege middeleeuwen werd gebruikt als werkplaats.
Dit bouwwerk bestond uit zes houten palen. Die zijn allemaal vergaan en dat zorgt voor verkleuringen in het zand.”

Het gaat Dolmans ook om het
verhaal dat het verkleurde zand vertelt. En dat is het gegeven dat er
over een langere tijd en in een veel
groter gebied dan aanvankelijk gedacht, mensen hebben gewoond.
Want in 2004 werden bij archeologisch onderzoek bij de Antoniuslaan al vondsten uit de vroege middeleeuwen gedaan.
De nieuwe vondst biedt ook aanknopingspunten voor het onderzoek naar Romeinse bebouwing in
Blerick. Oftewel het bewijs voor
het Romeinse Blariacum waar archeologen al jaren naar zoeken. In
2009 werd in het nabijgelegen gebied Raaijweide een Romeinse weg
blootgelegd. Dat zou al een aanknopingspunt voor Blariacum en een
Romeinse brug over de Maas zijn.
Die brug leek begin dit jaar te zijn
gevonden toen duikers een houten
paal boven water haalden. Na onderzoek bleek die niet Romeins te
zijn.
Maar nieuwe Romeinse vondsten zijn met de ontdekking van de
hutkom niet uit te sluiten. Dolmans: „Want mensen bouwden in
die tijd meestal op restanten van
eerdere Romeinse bebouwing.”

