
Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -6- Een raadselachtige put op de schoudermantel te Odijk Einde mei van dit jaar werd een gedeelte van de appelboom-gaard van de fam. Peek op de Schoudermantel gerooid. Tijdensdeze werkzaamheden viel er een gat in de grond. Aangeziengaten niet zomaar in de grond vallen werd de grond ter plaatsewat weggegraven, waardoor een stenen loodrecht neergaandeschacht ten dele zichtbaar werd. Daarmede was de aanvanke-lijke angst van een bomtrechter verdwenen en kon de met hetoog hierop ingeschakelde rijkspolitie de vondst verwijzen naardegenen, die van bodemvondsten hun beroep of hun hobbymaken. Zo kwam het raadsel van de schoudermantel terechtbij de voorzitter van de Historische Kring Drs. C.Dekker en viahem bij de archeologische werkgroep van de kring.Op de hete zaterdagmiddag van 4 juni begon de archeologischewerkgroep het onderzoek naar de

raadselachtige put.De mare van de put was echter ook reeds tot Utrecht doorge-drongen en enkele van schoppen voorziene lieden van de Ar-cheologische Werkgemeenschap Nederland uit Utrecht kwamenhun diensten aanbieden. De blootgelegde bovenkant van de schacht met een inwendigedoorsnede van 32 en een uitwendige doorsnede van 52 cm. ver-toonde sporen van gedeeltelijke afbraak. De schacht moest dushoger zijn geweest. Resten van een houtendeksel toonden aan,dat de put eens met hout was afgedekt en door aarde aan hetoog was onttrokkea Doordat de halfvergane deksel deze aard-laag niet langer kon dragen moest de bodem het geheim vande put wel prijsgeven. Opmeting toonde aan, dat de schacht na ca. 1 meter eindigdeen dan overging in een gewelf, waarvan de doorsnede nog niette bepalen was. Ca 30 cm. onder het einde wan de schacht waswater en dit reikte tot een diepte van 49

cm. De put had eenvaste bodem met geringe slikafzetting. Met een imitatie putswer de put zoveel moge lijk leeggeschept.





Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 -8- Hierdoor werd een op de putbodem liggende grote steen zicht-baar. Uit het opgebaggerde slik kwamen geen scherven, welkeerop zouden kunnen duiden, dat men hier te maken had met eennormale drinkput. Het water van de put was voor menselijk ge-bruik niet geschikt vanwege het hoge leemgehalte. Om de put nader te onderzoeken werd deze aan de westzijdeopgegraven. No een kleilaag van 60 cm. kwam een zandlaagvan 20 cm en daarna met zand en puin vermengde klei ter dik-te van 60 cm. Het puin was kennelijk afkomstig van de steen-afslagen, welke vrij kwamen bij het behakken van de voor hetgewelf benodigde stenen. Onder deze grondlagen van totaal1.40 meter lag een rivierzand-laag, die sterk leemhoudend wasen grondwater bevatte. Uit de reconstructie van grondlagen enputafmetingen mag aangenomen worden, dat het maaiveld nabuiten gebruik rakenvan de

put is verhoogd.De put zelf bleek onder het gewelf een houten wand te hebben.Het hout stok iets buiten het gewelf uit zodat daaruit geconclu-deerd mag worden dat de voor de houten wand gebruikte balkenca. 11 cm. dik waren. Door de naden van de aaneengeslotenbalken drong het grondwater in de put en wel zo snel, dat naleegscheppen van de put deze binnen 24 uur weer op het nor-male peil was gevuld. Aangenomen moet worden, dat men bijaanleg van de put de balken in het drijfzand van de grond-waterlaag heeft gedreven, daarna de ontstane houten cylinderheeft uitgediept en vervolgens een pasklaargemaakte houdenbodem doormiddel van de op de putbodem aangetroffen steenin de put heeft laten zakken. Door het verzadigd raken vanwater heeft de bodem zich in de put geklemd. Om de lengtevan de balken te kunnen vaststellen zou de omgeving van deput via bemaling moeten worden drooggelegd,

hetwelk een tekostbare geschiedenis is voor de maximaal 100 jarige put. Waarom Is deze put maximaal 100 jaar? De put is voor wat hetgedeelte betreft opgebouwd met stenen van het z.g, waalfor-maat. Dit formaat is eerst in de 2e helft van de 19e eeuw in



Tussen Rijn en Lek 1967 2. - Dl.1 2 gebruik genomen. Bovendien zijn er geen sporen gevonden,waaruit blijkt, dat de put in de loop der tijd een andere con-structie heeft ondergaan en derhalve een oudere oorsprong zouhebben. Waarom nu een put in deze boomgaard? Aangenomen, dot deboomgaard tevens diende voor weideplaats van enig soort vee,zal dit vee ook een drenkplaats moeten hebben gehad. In deomgeving is voor het vee geen bereikbare drinkplaats. Hetdrenken van de dieren zal dus op andere wijze geregeld moe-ten zijn geweest. Een put van het formaat hier gevonden meteen inhoud van ca, 250 liter water kan hiertoe een goed hulp-middel zijn geweest. Een tweede vraag is dan weer : hoe werdde put gebruikt? Werd zondermeer met een puts water geputof was er een andere installatie voor? Een puts moet omgekeerdin het gat geworpen worden of met een gewicht worden ver-zwaard om goed

water te kunnen scheppen. Maar waarom daneen smalle schacht van een meter lengte? Er zijn soortgelijkeputten bekend, waarbij geput wordt met een cylinder, die inde schacht omlaag zakt met In de bodem een klep, die doorhet stoten op de putbodem wordt opengedrukt en het water inde cylinder doet stromen. Bij het ophalen sluit de klep zichdoor de waterkolom daarboven. Een dergelijke put heeft daar-toe een hijsinstallatie en voor de cylinder een contragewicht.Voor dit systeem is dus een bodem in de put noodzakelijk endie is er, alsmede een contragewicht en dot is in de nabijheidvan de put gevonden. Bovendien lag aan beide zijden van deput een klein stenen fundamentje, dat gediend kon hebben totsteun van de bovenbouw. Alle raadsels rond de put zijn nog niet opgelost. De put is ech-ter thans onder bouwland bedolven. Aardig is het hierbij tevermelden, dat volgens een stafkaart uit rond 1900 het veldwaarin

de put lag geen boomgaard maar eveneens een bouwlandwas. Waarvoor was toen een put noodzakelijk? Th.G. van Dijk.


