OVER TWEE TUITPOTTEN TN TEN AFVALKUIL

door Jan Tinmers
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ToevalligerwiF werd er onlangs in Genert nog een tweêde tuit_
pot aangetroffen, die qua vorn en versiering grote gelijkenis
vertoont met de al genoenden (fig. 2). Alleàn het bovenste
gedeelte is g€vonden en de breedte bedraagt ca. 26
Deze
tuitpotrof liever fragrnenten ervan, rnaaktei deel uit cn.
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veel groter aantal scherven die de heenkundekring
kreeg aangeboden van Willen Vos. Willen verzanelde deonlangs
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nemers van de pNEM aan het graven waren in de Haag.
Hij heeft
alleen de Íneest in het oog springende scherven opgeraapt
over een afstand van 2 à 3 neter. Het aantal scherven is ào
groot dat Ínet zekerheid gesproken kan worden van
eên afval_
waar de sleuf blilkbaar dwars doorheen gegaan is. Hope_
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orn de
rest van de afvalput aan een nader onderáoek tegeboden
onderwerpen.

IIet materiaal voor zover het nu voorhanden isr is te fragmentarisch orn het te reconstrueren en te daterenr naar het
Lijkt op het eerste gezicht materiaal uit de 18de eeuw' Een
ttóln aàntal scherven kan eventueel uit de 17de eeuw stanmen. Behalve rood aardewerk komt ook steengoed voor uit Raeren en het westerwald. verder vallen een tweetal pijpekoppen
op tlie getlateercl kunnen worden in 1?2O respektievelijk 175O
(2). Bovendien bevonden zich in het kistje Ínet scherven een
negental geglazuurde'kogels of knikkers. In een artikel over
ite opgraving bij de latijnse school werd dieper ingegaan op
dit Àoort voorwerpen (3), waarvan we de funktie tot op heden
niet definitief konden achterhalen. Dat het om echte kogels
gaat lijkt uitgesloten. Hoe zou zorn grote hoeveelheid kolels irnmers terechtkornen in een beerput in de HaaS?
NOTEN:

(1) Van buisvuil tot nuÊeuctuk' catalogls Mj!Íeegs lluseus Co@dderie
van St. Jai, 19a1, cÀtalogusnume. 20.
(2) Voor dê nethode van date.ins ziê: F.H.li' I}iede.icb' PiiPerogie,
À.1Í.N. nonografie no. 2' Voorbulg 1975.
(3) J, Timels. De oDRravina bij de latiJnse schoor (4)' een schoen en
ander€ biJzondere vondsten' cemert6 Heen ir8. 2a, íu. 2' blz.41'
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