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1 | VONDSTMELDING
In mei 2018 voerde Endisa in Temse graafwerken uit ten zuidwesten van de
O.L.V.-kerk, richting Wilfordkaai. Tijdens die graafwerken stootten de
arbeiders op een kuil met beenderresten en verschillende archeologica.
De werfleider van Endisa meldde deze toevalsvondst eerst bij de
gemeentelijke administratie, waarna de verantwoordelijke ambtenaar op
zijn beurt Erfpunt contacteerde. Na toestemming te hebben ontvangen van
het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, kon Erfpunt
het onderzoek van de toevalsvondst aanvatten.

Fig. Lokalisatie van de Gallo-Romeinse sporen in het centrum van Temse (I-IV: ovenresten; 1, 3, 4: kuilen i.v.m. opslag
of verwerking van grondstof voor productie van bouwkeramiek; 2: afvalkuil voor brandstofresten; 5: ‘Endisa’kuil.)
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2 | BESCHRIJVING KUIL
2.1 VORM
De aangetroffen kuil in de werksleuf van Endisa is goed bewaard en als bij
wonder nog niet doorsneden door ondergrondse leidingen. De kuil heeft een
min of meer rechthoekige structuur met afmetingen van 70 cm breedte, 120
cm lengte en 40 cm diepte.
2.2 INHOUD
In de kuil werd het volgende materiaal teruggevonden:
divers botmateriaal (dierlijk of menselijk?)
*
18 munten uit koperlegering en 2 zilveren munten
*
1 godenbeeldje, volledig bewaard
*
2 fibulae of Romeinse mantelspelden, volledig bewaard
*
2 armbanden, volledig bewaard
*
schervenmateriaal

Foto: sleuf met kuilstructuur
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3 | BESLUIT EN ADVIES VOOR VERDER
ONDERZOEK
Het is zonder meer duidelijk dat het hier om een bijzondere vondst gaat. De
studie van het vondstenmateriaal zal ongetwijfeld meer inzicht geven in de
functie en datering van deze kuil.
Ook kan onderzocht worden of er een link is met eerder aangetroffen
archeologische sporen in de omgeving.
Zo werden bij het archeologisch onderzoek naar aanleiding van de heraanleg
van het marktplein in 1996 verschillende Romeinse sporen teruggevonden
(zie plattegrond):
*
vier ovens voor de productie van bouwkeramiek: dakpannen,
bakstenen, tegels … (geen datering mogelijk),
*
kuilen met restafval van o.m. de productie van bouwkeramiek
(datering: 100-250),
*
een kuil met grote brokken Romeins beton, waarschijnlijk afkomstig
van een monumentaal Gallo-Romeins gebouw in de omgeving (geen
datering mogelijk).
In 1977 vond een archeologisch onderzoek plaats naar de oudste bouwfasen
van de O.-L.-V.-kerk waarbij o.m. Romeins bouwmateriaal (beton, mortel,
dakpannen), een fragment van een basalten maalsteen en schervenmateriaal
werd ontdekt (datering onbekend).
In 1781 werden vlakbij het centrum van Temse, aan de overzijde van de
Schelde, tijdens graafwerken fragmenten van een bronzen beeld (bijna 1 m
hoogte), een beeldje van de god Jupiter en een altaar met de volgende
inscriptie aangetroffen: I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/IMBRIVS/ VERAT/
TIVS/V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) ofwel ‘Jegens de edelste en opperste
(god) Jupiter heeft Imbrius Verattius zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met
reden’ (datering onbekend). Die vondsten gingen echter verloren in 1798.
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