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Project Arler II (3)
W.Nieland
In de vorige GRAVER heeft u kennis kunnen nemen van de voortgang
van het project Arler. Ook van het feit dat resultaten in de vorm van opgravingsrapporten nog even op zich zullen laten wachten. Immers, de
vondsten liggen her en der opgeslagen en zijn voorlopig niet voor studie
toegankelijk. Ondertussen formuleren de gravers allerlei hypothesen die
bijna alle verschillend zijn. Dit is niet vreemd, doch eerder archeologisch
gebruikelijk. Ook een aantal niet-gravers doen dit echter, waarbij zij aanvoeren dat immers bekend is dat........
Dit laatste is het fenomeen waarover ik het met u even wil hebben.
De doelstelling van zo’n project is de geschiedenis van een bepaald gebied of object in Putten door graven te onderzoeken en daarmee de kennis
daarover aan te vullen. Dit valt onder de algemene doelstellingen van het
PHG. Dit betekent echter ook dat ook andere werkgroepen en/of individuele leden tegelijkertijd vanuit hún gebied aan hetzelfde project zouden
kunnen meehelpen, vooral als deze groepen of personen er iets van denken te weten of te vinden. Wij zouden zo’n project dus samen met het
héle PHG willen doen. Daarbij verzetten wij zelf het vele (gelukkig leuk)
graafwerk waarbij we graag in andere zin geholpen zouden willen worden door een ieder die iets van het betrokken probleemgebied afweet. Bij
het onderzoek kan dan gebruik gemaakt worden van allerlei al door anderen uitgezochte zaken en kennis zoals:
- genealogie van de bewoners (in dit geval de Van Arlers);
- kaarten, kadastrale, juridische en andere historische informatie van en
over het betrokken gebied (archief-onderzoek); ‚
- scherf- en reconstructie-kennis en vaardigheid en vooral de datering
van het materiaal (dit moet waarschijnlijk wachten op passende werkruimte);
- botjes-kennis en ook de datering daarvan;
- datering van baksteen;
- munten-schoning, preparatie en datering etc.
Opvallend in bovenstaande opsomming is dat er nu al een aantal mogelijkheden in schuilen. Het stichtingsbestuur zou projecten zoals "Arler"
kunnen optillen naar stichtings-niveau en gelijktijdige onderzoeksopdrachten kunnen uitdelen aan de andere werkgroepen. Individuele leden
zouden kunnen worden gevraagd alles wat ze weten of vinden dat met
het onderzoek in verband kan staan aan de projectleider of aan het bestuur te doen laten toekomen.

Nieland, W.-- Het project Arler II (3) - PHG Putten 1997

-2-

Dat we nog geen centrale bibliotheek hebben is alleszins begrijpelijk. Het
lijkt echter wel mogelijk alvast alle landkaarten-materiaal van Putten en
omstreken (eventueel in copie) voor de bibliotheek in wording te centraliseren. Kortom, ik vermoed dat er veel kennis over o.a. "Arler" onder onze
leden te vinden is. De kunst is deze kennis tot een zinvolle samenhang te
brengen. Wellicht kan dit schrijven een beetje helpen.
In 1998 zullen we, bij goed weer, het tweede deel van het fundament van
het huis Arler blootleggen. Het bezit van de beschikbare achtergrondinformatie is daarbij zeker een grote morele en dus positieve steun in de
rug.
W.J.L.Nieland
Werkgroep Archeologie
Naschrift van een van de oprichters van het PHG
Dhr Nieland slaat hier de spijker op z’n kop! Eigenlijk verwoordt hij hier
de belangrijkste reden waarom toendertijd het PHG is opgericht: i.p.v.
werk van individuen komen tot gezamenlijk werk van meerdere onderzoekers om daardoor een synergie-effect te verkrijgen. Toch gaat hij
enigszins voorbij aan wat reeds bereikt is: samenwerking binnen de interessevelden. Dat dit nog verder uitgebreid kan worden tot een integrale
samenwerking binnen het genootschap als geheel kan ik alleen maar ondersteunen. Doch dat vergt tijd én een plaats waar die samenwerking gestalte kan krijgen alsmede wil tot samenwerking. De tijd is er wellicht rijp
voor, de plaats is in aanbouw en de wil?
V.w.b. déze voorwaarde kan ik dhr. Nieland melden dat, zónder te weten
van hetgeen hij hier schrijft, op 29 november tijdens het ‘pannenvet’ dhrn
Van Hell, Steinmeier en ikzelf reeds het plan hebben opgevat om d.m.v.
nieuw onderzoek te pogen om met name rond Arler meer (nietarcheologische) gegevens boven tafel te krijgen.
G.C.J.M. Hollanders
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