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Collectie Mesman
Gerrit Buter ; foto’s: Jolette van Eijden
De archeologische vondsten van de heer W.N.Mesman, te Putten,
zullen medio juli as. tentoongesteld worden in het museum “De Tien
Malen”. De heer Mesman was opzichter bij de gemeente Putten en
derhalve werden graafwerkzaamheden onder zijn leiding verricht.
Door zijn interesse in de archeologie lette hij goed op en kon zodoende vondsten voor het nageslacht bewaren. Het betreft de volgende voorwerpen:
1.
Een grijsgebakken pot zonder kraag met bandversiering, gevonden
op het terrein van de Leemkuul aan de Postweg. Naar de vorm is het
een Hallstatt-urn uit de IJzertijd,zo’n 800 jaar v.Chr. De pot heeft

grijze pot

detail

echter versiering dat lijkt op bandkeramiek uit de Midden-Steentijd,
zo’n 5000 jaar vóór Chr. Deze potten werden gebruikt om in te koken of voedsel op te slaan.
2. Een knikpot van aardewerk met radstempelversiering. Hij
werd gevonden aan de Veldstraat tijdens de aanleg van deze
nieuwe wijk. De pot stamt uit de Merovingische tijd, zo’n 600 tot
700 jaar na Chr. Hij werd behalve voor huishoudelijke doeleinden ook gebruikt als urn. In de vroege middeleeuwen werden
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lijken nog verbrand maar met de komst van het Christendom
werden de doden alleen nog maar begraven.

knikpot

--

detail pot

3.Vijf stukken Siegburgkannen, zogenaamd Jacobakannetjes.
Het zijn smalle gedraaide drinkbekers van aardewerk. Deze vorm
is typerend voor aardewerk uit Siegburg. De naam Jacobakannetje komt van Jacoba van Beieren(1401-1436). Zij verbleef haar
laatste jaren op slot Teylingen in de plaats Voorhout, gemeente
Teylingen. Omdat men in de slotgracht veel van deze kannetjes
vond dacht men dat zij ze uit verveling had gemaakt en vervolgens in de gracht had gegooid. Ze zijn gevonden op de hoek
Dorpsstraat-Kerkstraat op de grond van van Ganswijk.
Jacobakannetjes
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Een grote mammoetkies, gevonden op de Solse Berg te
Garderen. De mammoet heeft dus op de Veluwe rondgezworven en is zo'n 12.000 jaar geleden uitgestorven.
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