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„inenten van de mossel zijn vrij stevig en dik, wat er op wijst dat het
„zoutgehalte gemiddeld niet veel lager kan zijn geweest dan in zee.
„Ik geloof niet dat de dieren ter plaatse hebben geleefd, omdat bij
„alle exemplaren de schelpkleppen los van elkaar zijn. De mossels
„zijn alleen fragmentarisch aanwezig en dus zeker verplaatst....
De
„schelpen zijn bepaald niet lang of ver getransporteerd omdat zij
„bijna niet zijn gesleten (mossel uitgezonderd)." Later werd in dit
monster nog witte boormossel (Barnea Candida L.) aangetroffen. Een
C14-meting door Prof. Dr. Hl. de Vries van hetzelfde schelpmonster
gaf als resultaat 23/5±55 voor Chr. (Gro 1583): een terminus post
quem voor de bewoning.
De vondsten
Uit de cultuurlaag werd een groot aantal vondsten geborgen, in te
delen in aardewerkfragmenten, vuursteenmateriaal, stukken „zwerf¬
steen", beenderen, kiezen en wat houtskool. De houtskool werd voor
een eventuele C14-meting bemonsterd. Daar de afkomst uit de cultuur¬
laag niet twijfelloos is, wordt voor deze meting liever op stukken
houtskool met zekerder herkomst uit een volgende campagne gewacht.
De beenderen en de kiezen moeten nog worden gedetermineerd. Het¬
zelfde geldt voor de 30 stukken „zwerfsteen", zoals de benaming aan¬
geeft. Aparte vermelding verdient een mogelijk fragment van een
maalsteen dat hieronder voorkomt. Bij het vuursteenmateriaal wer¬
den als werktuigjes met zekerheid 14 schrabbers herkend. Onder het
vuursteenafval bevinden zich enige kern-achtige stukken en een af¬
geslagen kap.
Het aardewerk bevatte zowel fragmenten van de gladwandige van
sterk verschraalde klei vrij hard gebakken soort, als van standvoetbekermateriaal en voorts scherfjes van sterk verschraald, zacht ge¬
bakken aardewerk van gele tot grijze kleur. Hierdoor kon de aan¬
getroffen cultuurlaag worden gelijkgesteld aan de lagen (II) en (III)
van Butter en Van Giffen. Een poging tot het afscheiden van een
oudere aardewerkgroep, op de plaatsen waar een zandlens het lagenpakket met cultuuroverblijfselen in tweeën deelde, leverde door het
geringe aantal vondsten geen significante resultaten op. Onder die
vondsten bevond zich een fragment van een platte bodem met een
aansluitend stukje wand, vervaardigd van met fijn gruis verschraalde
klei (afb. 4: 3).
De belangrijkste vondst van dit onderzoek is een uit twintig

