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Archeologische Berichten (7)
Anneke Dikken
De vroegere nederzettingen in Husselerveld/Bijsteren (1)
Inleiding
De wijk Bijsteren/Husselerveld is de jongste wijk van Putten,
met veel nieuwe bewoners, nieuw maar niet de eerste bewoners
van dit grondgebied! Al in de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.) tot in
de late Middeleeuwen (1050 – 1500 na Chr.) werd deze streek
bewoond. Dit weten we dank zij archeologisch onderzoek. In
1991 deed de Archeologische werkgroep van PHG daar graafwerkzaamheden. In 2005 is door ARC (Archeological Research &
Consultancy) bodem onderzoek verricht. Over deze opgravingen
gaat deze artikelenreeks, waarbij vragen aan de orde komen zoals: hoe

mensen zo’n 2500 – 1000 jaar geleden hier leefden,

woonden en werkten. Was het landschap net zo grassig als nu
en welke bodemschatten zijn te zien in ons museum De Tien Malen?

Graafwerkzaamheden van de Archeologische Werkgroep PHG (1991 –1992) in Hussel.
Voor veel lezers van dit blad is het een bekend verhaal. In de
eerste 2 jaargangen van De Graver is er al over geschreven Ook
in de jaarboeken 1991, 1992 en 1993 is veel te lezen over het
graven naar vondsten in deze wijk. Maar ongetwijfeld zullen er
nu lezers van De Graver zijn en wellicht ‘nieuwe bewoners’ van
Husselerveld en Bijsteren, die deze verslagen van de opgravingen
niet kennen. De aanleiding van de graafwerkzaamheden was, dat
bij de aanleg van de verlenging van de Mennestraat en Verzetslaan grondsporen (verkleuringen in de grond) werden aangetroffen. Dit is een verwijzing naar vroegere bewoning. De werkgroep was er snel bij en heeft toen diverse sleuven gegraven. De
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eerste vondsten waren: een kan van grijsbakkend aardewerk uit
de 13e eeuw, spinsteentjes uit de 7e en 8e eeuw, uit de Karolingische tijd een zilveren munt, een fibula (jasspeld), een hangertje en een ijzeren gesp. Het was een drukke en spannende tijd
voor de leden van de werkgroep. In 1992 waren er wel 30 leden
en Wim Stormbroek, voorzitter, schreef in het jaarverslag: ‘er
zijn nog meer mensen nodig om het vele interessante werk te
kunnen uitvoeren’. Het hoogtepunt van de Husselse opgraving
was de vondst van de woning uit de 7e eeuw, althans de grondsporen van de houten palen van ongeveer 40 tot 50 cm. dik.
Deze woning is op
schaal nagemaakt en
te zien in
De Tien
Malen. (zie
foto).
Deze opgraving is een
hele klus
geweest: De
constructie
van de woning bestond uit sporen van 54 palen en er waren 2,
mogelijk 3 ingangen De lengte was 16 meter de breedte 10 en
het geheel was bootvormig. Verdere vondsten vielen tegen: een maalsteen, een kraal
en scherven uit de IJzertijd en Karolingische
tijd. Uit grondonderzoek bleek, dat de bewoners in ieder geval rogge en gerst verbouwden. Wikke en perzikkruid waren de
meest voorkomende onkruiden. Leden van
de werkgroep kwamen o.a. ook een water/afvalput op het spoor. De put was geconstrueerd van kleine palen met vlecht-
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werk. Diepte ongeveer 2.50 m. en een doorsnee van 1.50 m. Heel
veel aardewerk uit de IJzertijd is uit de put naar boven gehaald,
wel 350 stukken. Het mooiste gebruiksvoorwerp werd gevonden
in een houten boomstamput, namelijk een complete Pingsdorf
pot uit de 11 e eeuw, samen met 2 fragmenten van kogelpotten.
De Pingsdorfpot is een pronkstuk in het museum!
+++

