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Bij toeval stootte ik in 1983 bij de aanleg van mijn tuin op een put afgedekt met een 
molensteen uit de rosmolen van Grutterij Nienhuis, die tot 1950 m ons huis gevestigd was. 
Wat ik al vermoedde werd mij bevestigd door de heer Klaas Roos, die toen ons huis 
restaureerde. 
Het kon wel eens gaan om een laat middeleeuwse zeer diepe 'welput. De heren Nienhuis 
vertelden dat dergelijke putten gebruikt werden om (af)waswater uit te putten. Door de 
nabije Zuiderzee was het water enigszins brak en dus ongeschikt voor het koken. Daar was 
dan een waterkelder voor onder de keuken die het hemelwater opving. 
Nadat we de put drooggepompt hadden met een pomp van de Firma Roos ben ik begonnen 
met een neef de put leeg te halen. Maar dat moesten we al gauw opgeven, omdat er af en 
toe grote stinkende bellen uit opstegen die, naar ik vreesde, ons zouden kunnen 
bedwelmen. 
In later jaren had men de latrine op de put aangesloten. We merkten wel dat het geheel 
gemetseld was in gele ijselsteentjes in een klokvorm die naar onder wijder werd. Het werk is 
toen enige jaren blijven liggen: er was genoeg in huis te doen en te vinden. Het echte 
leeghalen begon pas toen ik kennis maakte met Jan Marris, net zoals ik een verwoed 
amateur archeoloog. De eerste vondsten waren niet opzienbarend: veel Blokker en Hema, 
vervolgens de keuken + inventaris van de Familie Nienhuis uit ± 1950 d.w.z. 
petroleumstellen, pannen, resten van een oud kolenfornuis en de zeven uit de 
Grutterswinkel, die ik helaas niet zo gauw herkend heb. Hoe dieper we kwamen, hoe 
interessanter het werd! Ik zeg wel 'we', maar ik zou die eer moeten laten aan mijn vriend Jan 
Marris die onderin het leuke maar gevaarlijke werk deed, terwijl ik bovengronds het 
stomme, zware werk deed. Jan vulde onder emmer na emmer met steeds interessanter 
vondsten, die ik boven schoonspoelde en sorteerde. 
Her gebeurde dat Jan uit de diepte riep dat er iets moois naar boven kwam uit de tijd tussen 
1680 en 1700. Ik hoorde zijn onderaardse kreten met nogal wat reserve aan, tot ik 's avonds 
in de modderige bodem van een moccakopje muntjes ontdekte van William en Mary uit 
1688! 
In 6 weekends zijn we afgedaald tot ± 7 meter. De bovenste 5 meter bestonden uit een naar 
onder wijder uitlopende koker, gemetseld in gele baksteentjes. Die cylinder stond op twee 
liggende dikke palen, die over een grote ton gelegd waren en dat geheel stond weer op een 
grote kist. De middellijn bovenin was ± 50 cm., de ton was wijd genoeg dat Jan er op zijn 
hurken m kon zitten en de kist was nog iets groter: ongeveer l meter in het vierkant. 
Als u zich een idee "wilt vormen hoe het geheel eruit zag, dan kunt u terecht in het museum 
De Speeltoren. We hebben een model gemaakt op halve ware grootte en daar de 
voorwerpen (een gedeelte) in geplaatst zoals we ze gevonden hebben. Later heb ik op de 
echte put een hals laten zetten om boven het niveau van de huidige tuin uit te komen. De 
diepste vondsten kwamen we dus tegen op ± 9 meter onder de rand van de tegenwoordige 
put. 
Jan begon op het laatst enige bedenkingen te krijgen, per slot van rekening hing heel het 

bakstenen gevaarte maar in de klei gekleefd en zou ieder moment in kunnen zakken. Dat is 

dan wel niet gebeurd, maar toen ik na een graafweekend weer in de schacht keek bleken de 

hoepels van de ton verticaal te staan en waren de duigen min of meer ingedrukt; sein voor 

ons om er mee te stoppen. Jammer want we waren tot de eerste helft 16e eeuw 

doorgedrongen. 

Toch mochten we niet ontevreden zijn: toen alles gesorteerd, gelijmd en gerestaureerd was, 

bleek dat we meer dan 50 blauwe borden, kopjes en bordjes 'cream ware', flessen, flacons, 

haarlemmerolie flesjes, albarello's, ongeveer 8 grote groene beslagkommen, comforts, 



bakpannen en schotels uit Bergen op Zoom gevonden hadden. Daarnaast ook veel Chinees 

porselein, een koperen aker, een tinnen koffiepot, beker en melkkan, een snuitschaar, een 

tasbeugel, een tondeldoos en nog veel andere zaken. 

We hebben naar beste weten en tot (hoop ik) beider tevredenheid alles gedeeld. Het was 

voor mij een ongehoord spannende tijd. Niet alleen het naar boven halen maar ook later 

nog: avonden lang scherven bijeenzoeken. Het is een waar genoegen heel langzaam weer de 

oude vormen terug te vinden en je voor te stellen hoe die voorwerpen deel uit maakten van 

het leven van alle dag een paar eeuwen geleden. 

 


