
DE PUT UIT DE "MEVROUWENBUURT".

De rij huizen vanaf de Cuneralaan tot Makelaardij van
Brandwijk, werd eind 19e eeuw de "Mevrouwenbuurt" ge-
noemd. In de "betere stand" was het gebruikelijk zich
"Mevrouw", in plaats van "Juffrouw" te noemen.
Dat "Mevrouwen" niet zoals "Het gewone volk" naar de
pomp konden lopen, blijkt uit het onderstaande:

Juni 1989 ontdekte de fam. de Keyzer bij de aanleg van -
een terras, direkt achter hun woning een overkoepelde
put. Hij was gesitueerd op de perceelsscheiding; in
het midden van een blok van vier; onder dezelfde archi-
tectuur gebouwde woningen. De put moet dus voor gemeen-
schappelijk gebruik bestemd geweest zijn.

Opvallend was de grote diepte n.m. 1?»5 meter; een
diepte van een flat van 5 verdiepingen hoog!
Op de bodem waren slechts brokken puin te zien.
De constructie, diameter, steenmaat en metselverband
was identiek aan de put, die aangetroffen werd, onder
de villa van tandarts Van der Spoel. Deze was echter
"slechts" 7f5 raeter; datering eind 19e eeuw.

Gezien de ouderdom en omdat dergelijke putten van bo-
ven afgesloten waren, door een pomp, had onderzoek
naar bodemvondsten geen zin. Ook de diepte nodigde mij
daartoe niet uit.
Mede door de ligging van de put en de op gang zijnde
verbouwing, was mijn advies "volstorten". Hierdoor
blijft hij voor het nageslacht bewaard en kunnen on-
gelukken worden voorkomen.

Het antwoord op de vraag: "Hoe bouwt men nu een put van
zo'n 19 meter diep?", is eenvoudiger dan men denkt.
Men begint met het metselen van de put. Een tweede man
daalt af in de put en graaft onderin het zand weg.
Emmer voor emmer wordt het zand naar boven afgevoerd.
Stukje voor stukje zakt de put, tot men het grondwater
heeft bereikt. Een arbeidsintensieve bezigheid, die
gebaseerd moet zijn geweest op een grenzeloos weder-
zijds vertrouwen, want een mislukt emmertje en

De "Mevrouwen" hebben zich dus geld nog "moeite" ge-
spaard, om naar de pomp te kunnen lopen. De dichtst-
bijzijnde pomp bevond zich n.m. direkt ten Westen van
het oudere gedeelte van het huidige Gemeentehuis.

J.Moin
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