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Archeologische Berichten (4)
Anneke Dikken
Frankisch Grafveld
Als nieuwkomer in de werkgroep Archeologie hoorde ik op een
keer praten over het Frankische grafveld. Een Frankisch grafveld in Putten? Ik had geen idee wat ik me hierbij moest voorstellen. Voorlopig nam ik dit, net als de andere onderwerpen
waar ik weinig of niets van wist, voor kennisgeving aan. Toch liet
dit onderwerp me niet los en gelukkig is er over dit grafveld wel
het een en ander geschreven. Ook hebben we in ons museum
“De Tien Malen” - min of meer toevallig – grafgiften uit dit Frankisch grafveld. In een volgend artikel kom ik hierop terug.

Wie heeft dit Frankisch grafveld gevonden? Wanneer? Waar lag het precies?
Het grafveld is gevonden in 1926 door de heer J. Bezaan, schilder en amateur-archeoloog. In die tijd werd de heide in Nederland op grote schaal ontgonnen. Bij het afplaggen van de heide
ten zuiden van de Huinerenk vond Bezaan urnen en ander aardewerk. Dr. J.H.Holwerda, werkzaam in het Rijksmuseum voor
Oudheden te Leiden, las dit in de krant en zocht contact met
Bezaan.
Holwerda schrijft hierover en ik citeer uit de brochure van Holwerda: Een grafveld in Putten:
Bij mijn bezoek had de heer Bezaan reeds een interessante collectie
bij elkaar, maar toonde zich desniettemin gaarne bereid mij de
noodige aanwijzingen te verstrekken en zijn medewerking te verleenen om een systematisch onderzoek ter plaatse mogelijk te maken. Het gemeentebestuur van Putten was zoo welwillend mij tot zulk
een onderzoek de noodige vergunning te verlenen, terwijl dat van
Barneveld zich voor deze zaak interesseerde en mij voor dit onderzoek een subsidie toezegde. Het eerendeel der te vinden voorwerpen
zou dan eigendom worden van het Museum der gemeente Barneveld,
hetwelk eerstdaags beter zou worden gehuisvest en ingericht. 1) Nog
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zij vermeld dat zich ook op het gemeentehuis in Putten een aantal
stukken ceramiek bevinden, welke reeds vroeger in hetzelfde terrein
moeten zijn opgegraven. Het bestuur dezer Gemeente had de vriendelijkheid ook deze stukken te mijner beschikking te stellen.

Een mooie deal zou ik zeggen.
Zo kon Holwerda gaan graven en met succes. Uiteindelijk zijn er
120 graven gevonden. Vraag niet hoeveel tijd en mankracht dit
gekost heeft, want dit vermeldt Holwerda niet in zijn verslag.
Waar deze graafwerkzaamheden plaatsvonden en hoe groot het
terrein van de opgraving was wordt niet echt duidelijk. Holwerda
schrijft:
In het Huinische veld, ongeveer midden tusschen Putten en
Voorthuizen en 1 K.M. oostelijk van de straatweg die beiden
verbindt, werden…….

afb.1 Grafveld van
Putten

Bato’s weg ====>

Latere archeologen hebben er veel last
van gehad, dat een kadastrale opmeting in het verslag ontbreekt. Het volgende artikel gaat over de vondsten van het grafveld.
1)

Deze correspondentie ligt opgeslagen in het archief van de werkgroep
archeologie van PHG.

Lit.

Een grafveld in Putten, door dr. J.H.Holwerda, uit Oudheidkundige mededelingen van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden (1926, nr.7)
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