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De Boomstamput Van Het Husselerveld
W. van Stormbroek
In het begin van het vorige jaar is tijdens graafwerkzaamheden voor de
aanleg van riolering voor de eerste bouwfase van het Husselerveld door
een oom van mij een eikehouten waterput gevonden. Omdat hij er geen
ruimte voor heeft heb ik toen die put van hem overgenomen.
De put is 163 cm
hoog en heeft een
diameter van ca 80
cm. Hij is gemaakt
van een uítgehakte
eikeboom en heeft
oorspronkelijk uit
twee helften bestaan.
Nu zijn dat vier
delen. In het
buitenoppervlak van
de put zitten houten
pinnen welke hebben
gediend om
wilgetenen op hun
plaats te houden.
Deze wilgetenen
hebben om de put
gedraaid gezeten om
de beide helften
tegen elkaar te
drukken. Onder de
put heeft een laag
met leem
dichtgesmeerde
oerkeien gelegen om te voorkomen dat het putwater de grond in zakt.
Deze oerkeien zijn ook bij de vondst geborgen.
De inhoud van de put heeft bestaan uit zwarte grond met daarin een
fragment van een kloostermop‚ een fragment van een metalen hengseltje
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en scherven van grijs aardewerk, een kogelpot en Pingsdorfaardewerk.
Op basis van dit aardewerk is de put gedateerd op 1300-1400. De vondst
is gemeld aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te
Amersfoort.
Bij gewoon bewaren van de put zal deze door de dan te snelle droging
gaan vervormen, scheuren en uiteenvallen. Voor de mogelijke
conservering heb ik daarom met de houtconservator van het Museum
voor Scheepsarcheologie te Ketelhaven overleg gepleegd. Ik heb
volgens het gekregen advies de vier stukken van de put tegen elkaar
gezet en daar omheen drie ijzerdraden met draadspanners gedaan.
Tussen draden en het putoppervlak zijn kleine plankjes gezet om te
voorkomen dat het draad de wanden van de put beschadigt. Daarna
heb ik de draden zo gespannen dat de putdelen precies tegen elkaar
drukten zonder vervorming. Vervolgens heb ik het geheel in een plastic tent geplaatst om een constante luchtvochtigheid te bewaren (ca 70
%). Tijdens de droogtijd van ca 1.5 jaar heb ik de put drie maal met een
schimmelwerend middel behandeld. Het geheel is succesvol verlopen
en het resultaat kan in de toekomst wellicht een plaats krijgen in een
(permanente) expositie van Puttense oudheden.
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