
Oude waterpuuen die niet meer worden gebruikt, kunnen interessante groeiplaatsen voor planten zijn ofworden. Nieuwe 
oude puttenkunnen voor dat doel worden (na-igemaakt in openbare heemtuinen en -parken en in particuliere tuinen. Op 
buurtpleinen en in buuruuinen kunnen puuen plekken ztjn waarmenelkaar ontmoet. Willem Iven vertelt van zijn putten. 

Waterputten 
als groeiplaatsen voor planten 

Willem Iven 

Putten had je vroeger overal
 
Zelfs daar waar stromend water in de
 
nabijheid was. werden waterputten of
 
(Vlaams) bomputten gegraven (born is
 
bron ). Zelfs in erg waterrijke polders
 
waren tocb putten. Putwater is zuiver

der, frisser en gel ijkmatig van tempera

tuur. De meeste putten vind je buiten,
 
vlakbij huis. Maar grote boerderijen,
 
kastelen, voomame stadswoningen en
 
kerken hadden putten in huis - gemak

kelijker, en van groot belang bij bele

geringen.
 
De oudste puuen zijn gemaakt door de
 
Romeinen. Ze bouwden al wei ronde
 
stenen putten, maar de meeste waren
 
van hout: uitgeholde boomstammen,
 
gebruikte wijnvaten op elkaar gesta

peld, palen met vlechtwerk , stapelzo

den in combinatie met vleehtwerk. Ook
 
de Franken (Merovingers) hadden
 
vooral houten putten.
 
Er zijn tal van Romeinse, Merovingi

sche en Middeleeuwse putten opgegra

yen. Tot nog in deze eeuw zijn er put

ten gemaakt van gestapelde langwer

pige turven, met de lengterichting
 
straalsgewijs en in verband op elkaar
 
getast. De meeste bewaarde putten zijn
 
van bakstenen gemetseld: gewone rech

te bakstenen die ook voor de huizen

bouw werden gebakken of speeiaal ge

bakken tapse putstenen waarvan een
 
steviger constructie te maken is. De
 
putten zijn zo'n honderd centimeter in
 
doorsnee, de putten in woningen zijn
 
meestal smaller. Waar de metselspecie
 
is opgelost en uitgespoeld vertonen
 
zulke versleten putten uitbollingen,
 
scheuren en instortingen. Misscbien
 
werd voor een grotere stevigheid vlak

bij de put een boom geplant; de wortels
 
zoeken de putwand op en versterken
 
die aldus. Dikwijls is het een pere

boom. In plaats van een stenen opmet

seling bovengronds had men vroeger
 

een eenvoudige getimmerde putkist 
rondom bet gat. Toen de melkcoopera
ties ontstonden en de melk in kruiken 
of stopen (van dertig liter) in de mor
gen aan de weg moest worden gezet 
waar de 'romwagen' ze oplaadde moest 
de avondmelk worden gekoeld. in de 
put. De putkisten werden daarom ver
vangen door stevig metselwerk met in 
de buitenwand ingemetselde hoefijzers 
om de koelkettingen of -touwen aan 
vast te maken. Putw ater is altijd even 
koel en bevriest niet, de temperatuur 
bangt om de lien graden. In de laatste 
tijd had ieder erf zijn eigen put, eerder 
waren er per gehucht maar een of rwee 
putten. In de dorpen en in stadswijken 
waren openbare gemeenteputten voor 
iedereen. Op veel puuen zijn later bin
nenshuis staande pompen aangesloten, 
zodat men niet meer naar buiten boefde 
en bet zware werk van water putten 
met emmers kon vervallen. 

Bij een put hoort een putstelling be
staande uit een puunik, een gegaffelde 
paal (dikwijls diende die pereboom 
daarvoor) met daarin een balancerende 
hetboom, de ligger of putsteiger. 
Aan de op- en neerbewegende putstei
ger hing aan de putkant een schepstok, 
de puttwengel met onderaan de put
haak (een hoefijzer dikwijls) die aan 
een hoefijzer in de putwand werd ge
baakt als de stok buiten gebruik was. 
De hefboom was voor de balans ach
teraan dik verzwaard met een blok bout 
of ·in een oude emmer met stenen. Het 
opbalen van een volgeputte emmer 
ging dan veel lichter. 
Het met de putzwengel in een keer 'vol 
slaan' van de er aan hangende emmer 
gaat met een bepaalde snelle slag die je 
aan moet leren. 
Voor diepe putten (dieper dan vijf me
ter) wordt een putstelling onmogelijk. 

de p Ulld>!, 

Er werd dan een wind-as, een rondhout 
met zwengel op de putrand getimmerd, 
waarmee een ketting met emmerbaak 
en emmer kon worden neergelaten en 
opgebaald. 
Bij de vroegere putten zag je dikwijls 
ook een stelling met melkkruiken, em
mers en vaatw erk. Op de putwand of 
op een schapje naast de put lagen dik
wijls borstels, kammen, een (stuk) 
spiegel, waslappen en droogdoeken. 

Een oude put opgraven of leeghaIen is 
heel interessant, Er ligt van aIles in: 
toiletgerei, tabakspijpen, horloge en los 
geld uit vestzakjes, haarspelden, kapot 
aardewerk van een echtelijke ruzie, 
borrelglaasjes waarvan de inboud op 
de putrand zittend was genoten, en 
zaken die bij het vrijen werden verlo 
reno 
Maar er waren putten met houten op
klapbare deksels tegen verliezen van 
buisboudelijke artikelen, tegen in
waaiend blad en vallende peren en te
gen al te ondernemende kinderen. 

Vooral buurtputten badden grote bete
kenis als ontmoetingsplaats, Men kreeg 
er het nieuws, de roddels en schan
daaltjes te horen, men bad er de ge
wone buurpraat, en men baalde er zijn 
water en zijn ziektekiemen. 
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Ik heb iets met waterputten. Wi! er al
tijd heenlopen en er in kijken. Ze lok
ken me . Er is aan zo'n put een beetje 
contact met bet binnenste van de aarde. 
Die gebeimzinnige diepte, al spiege
lend is ze eens zo diep. Kijken naar 
Me diep weI. Die wonderlijke scbacht 
waarvan je het begin kunt zien en voe
len maar waarvan bet benedeneinde 
een diep nat raadsel is. De opstijgende 
kilte . De donkerte met onderin een 
licbter vlak met de zwarte aftekening 
van je eigen kop . Je kunt er in spugen, 
wonderlijk boe lang bet soms duurt eer 
je tufje beneden is, maar sorns trekt het 
gewoon opzij naar de bemoste put
wand. Je kunt er in roepen, het galmt 
dan en bij een diepe put komt je woord 
heel of half bij je terug . Het is de kunst 
woorden te zoeken, waarvan het laatste 
stuk 10Uigof stout is. 

Ook trekken putten me aan omdat er 
dikwijls planten in groei en . Ik ken put
ten waarin je niet naar beneden kunt 
kijken omdat ze helemaal (! ) toege
groeid zijn . 
Twee van deze putten heb ik zelf ge
maakt/hersteld, in Leende en in Oir
schot; ze stikken van de tongvarens. In 
Heeze heb ik met anderen een oude 
houten put geconserveerd en ver
plaatst. 
Ik herinner mij goed de waterput in de 
tuin van oma Iven in Beek en Donk. 
Hij lag (ligt een put? staat ie?) nou ja, 
hij was midden in de tuin, op de laag
ste plek, er was daar ook een zoei met 
rabarber erlangs. Voor een erfput was 
deze wei wat ver van het huis. Want 
putten zijn altijd zo dicht mogelijk bij 
de werkdeur of achterdeur, dichtbij de 
plekken (spoelhok, keuken, veestal) 
waar het water gebruikt wordt, Ook 
wei praktisch bij brand. Ik denk dat de 
plaats van de put altijd eerst werd be
paald en pas daama de plaats van net 
huis. Misschien heeft er op oma's erf 
eerder een ander hui s gestaan, wei 
dichter bij de put. Er stond een pere
boombij, vroeger hing daar inderdaad 
de putstaak in. In mijn tijd lag er een 
lange stok met een puthaak eraan te
langs op de put. Er was wei een houten 
deksel op, maar het grootste deel ervan 
stond meestal opengeklapt tegen een 
steunhout. Toen ik klein was mocht ik 
aileen als er een grote bij was over de 
stenen putrand kijken. 

Oma waarschuwde voor de 'nekker

man', een raadselachtig en gIibberig
 
gevaarlijk wezen dat u zou kunnen vat

ten en eronder zou trekken, misscbien
 
wei de hel in. "Als ge goed kijkt kunde
 
'm zien", zei ze. Maar dat was je eigen
 
kop, Nekkerman, zo heet het afschrik

wezen in de Kempen waar ons oma
 
vandaan kwam. In Peelland heet de
 
watergeest gew oon 'kwaai menneke'.
 

Er groeiden varens in de put bij oma.
 
Ik was nog maar een ventje toen ik die
 
put voor net laatst inkeek, dus ik lean
 
niet zeggen welke varens bet waren. Ik
 
denk mannetjesvaren en/of wijfjesva

ren . Die zie je wei meer in putten. Ze
 
groeiden ook in de put van Harrieke en
 
Wimke neven ons, in Leende. In de bo

venste mannetjesvarenpoUen had een
 
winterkoninkje elk jaar enkele broed

sels . Deze put werd aI lang niet meer
 
gebruikt, vandaar die rijke begroeiing.
 
Tegen de overgebleven starn van de
 
dode pereboom groeide een vriendelijk
 
klimroosje uit de oude tijd, het bloeide
 
maandenlang met sluiers kleine, gevul

de raze roosjes.
 
In andere putten zag ik behalve eerder
 
genoemde varens en tongvarens ook
 
eikvarens, muurleeuwebek, bitterzoet,
 
ruwe berk, zwarte vlier, zwarte els,
 
lijsterbes, grote brandnetel ...
 
Op de buitenkant van de bovengrondse
 
opmetseling van oude putten zie je al

lerlei sa orten die je ook op oude muren
 
ziet: muurvaren, bergbasterdwederik,
 
muurleeuwebek, gele helmbloem, ro

bertskruid, stinkende gouwe - om eens
 
wat te noemen, En natuurlijkalIerlei
 
mossen en korstmossen.
 
Niet aileen waterputten zijn groeiplaat

sen voor planten. Oak zijn dat de ge

metselde putten voor keldergaten en
 
voor de toegangen naar souterrains, ge

metselde duikers, sluiswanden. Het is
 
vaak de moeite waard dergelijke ruim

ten te onderzoeken op planten en die 

ren . Je vindt er nogal eens bijzonderhe

den.
 

Vier oude putten
 
We kunn en ook nieuwe putten maken,
 
liefst op de oude manier. En oude put

ten zijn op te sporen, dikwijls zijn ze
 
dichtgestort.
 
Maar het leeghalen en herstellen is een
 
spannend en dankbaar werk. Ik vertel
 
nu van mijn oude putten.
 

Een waterput graven 

Putten graven op de oude ma
nier (zonder graafmachine) is 
weI zwaar werk, maar tech
nisch gezien is het niet moei
lijk. Het uitgraven werd vroe
ger gezien als een buurtaange
Iegenheid waarvoor buurdien
sten werden geleverd. Waarom 
zou dat nu niet meer kunnen? 

Er zijn twee manieren: 

- Men begon in aIle vroegte op 
een zamerdag in een droge pe
riode een trechtervorrnige kuil 
te graven. Aan een kant kreeg 
die een flauwere helling met 
treden of banken. De aarde 
werd tree na tree hoger ge
smakt. Als de waterader was 
bereikt, werd op een fundering 
van balken met snelheid en in 
doelmatige sarnenwerking de 
putschacht opgebouwd van 
russen (dat zijn zoden van taai 
gras of grasrijke heide), turven, 
bekapte keien of bakstenen. 
Het materiaal moest zo nauw 
aaneensluiten dat uitpuilen van 
de putwand bijna niet mogelijk 
was. Tegelijk werd de putwand 
aan de buitenkant aangevuld 
met 'schone' (= niet zwarte) 
grond. 

- Ben andere manier is heel 
subtiel. Berst wordt een ruim 
gat gegraven. Daarin wordt een 
oud, maar nog degelijk wagen
wiel gelegd, een zonder spa
ken, maar wel met de gesmede 
hoepel er nog ornheen. Op dat 
wiel werd het bouwmateriaal 
gestapeld. De put krijgt een 
diameter die iets rninder is dan 
die van de binnenkant van het 
wiel. Door het toenemende ge
wicht zakt het wiel met zijn op
bouw. Als er maar iemand is 
die - met een kort gesteeld 
schopje - onder het wiel de 
aarde wegschept, Boven staan 
een of twee mensen die aan 
touwen de door de graaf- en 
bouwman gevulde emmers om
hoogtrekken. Met dezelfde em
mers Iaten ze ook het bouwrna
teriaal naar beneden gaan. In 
het begin althans , want op ze
ker moment kan de stapeling of 
opmetseling beter vanaf onge-

I veer maaiveldhoogte gebeuren. 
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De betonnen ringput van Leende 
In de ruin van Anna en Lena Holten in 
Leende bouwde ik ons huis, in 1970. 
Vlakbij de straat was een put van drie 
of misschien vier betonnen putringen, 
een eind onder het maaiveld atgesloten 
met een betonnen deksel. Er stond een 
pomp op. Elke morgen piepte de pomp 
als een van beide bejaarde dames twee 
emmers water pompten om zich te 
wassen en thee te zetten. Uit zuinig
heid of uit gewoonte? In elk geval wist 
de heIe buurt dat als de pomp piepte 
het zeven uur was. Maar dat was voor 
mijn tijd. 
Ik besloot de betonnen deksel er af Ie 
halen en er een open put van te maken. 
Rondom maakte ik eerst een fundering 
van beton en puin. De bovenste ring 
reikte zo'n veertig centimeter onder 
maaiveld. Daarop kwarn rondom een 
opmetseling van hergebru ik-bakstenen, 
anderhalf steens dik, dat is ongeveer 32 
cm. De metselmortel was een mengsel 
van zand, cement en kalk (Mekal en 
sehelpkalk) met fraclies bladaarde, 
tuingrond, kortgeknipt gras en afbiksel 
van die oude bakstenen. 
Onderin werden drie smalle opcningen 

Al op de eerste bladzijde van "Ko beke" (19 33) beschrijft Ernes t C lae s de put op het Kern

pische er f waar de kleine Kobeke werd geboren: "T ussen de hut en de zandbaan ligt de 

pu tkuip. ' t Is ee n put met een zwikboom die in 't midden kw inkwangt op ee n mik : aa n de 

ene kant ha ngt de pu thaak. aan het andere en d ee n ver sle ten kete lke vol stenen om de aker 

gernakkelijker o rnhoog te krijgen . De zwik is zo hoog a ls ' t dak. Ze doe t de nken aan ee n 
ga lg . Langs de kant va n de zandbaan is er al lan g een plank va n de putk uip , maar het 

vuurkru id da t er binnenin was t, is er dwars door gegroeid en het ga t is toe . Ai s Lulle -Mie 

de geit voorbij dat vuurkruid wandelt, kee rt ze met een vieze snu it haar kop opzij . Nev en 
de putkuip was t een vliers tru ik , nu volop in de blom. Vl ak daarachter ligt de hou tmij t. 

Kapusien ekes tegen 't endeke haag, kJimop over het p la nken kot van Padoes de hond, ( ... )" 

(Vo/ gertSDe BOlli in "Dialekt van Kempenland, meer ill her bijzo nd' Oerse taal'' (Ass en, 1958) is 
vuurkruid Helleborus viridis; het werd gebruikt als gene esmiddel voor aandoeninge n bi) koeien en 
paarden . Oers is Kempisch voor Oerle, een dorp bij Veldhoven.} 

gehouden. Daar plantte ik twee tongva
rens en een eikvarentje in, De wortels 
kwarnen in de omringende aarde en de 
bladeren piepten door die openingen. 
Bovenop maakte ik een sponning om 
daarin een hor van panlatten te leggen. 
Kinderen konden zo veilig de put in 
kijkenJroepenJspugen. De pomp is ge
handhaafd en functioneert nog. Door 
de vochtige putsfeer kwarn er al gauw 
een algenbegroeiing op de gladde put
ringenwand waar nu Iicht op vie!. Ook 
levennossen. En al na een jaar - ver
domd-nog-aan-toe - waren er op die 
alg- en moslaag al tientallen kleine 
tongvarentjes gegroeid. 

Nu, vijfentwintig jaar la
ter staat bet water maar 
2,5 meter beneden maai
veld. Het is een vall de 
droogste zomers van de 
eeuw en de plek is zeker 
niet de laagste van de om
geving. In de put groeien 
veel grate en kleine tong
varens, ook op de beton
nen wand. Kennelijk pro
fiteren die van de hoge 
luchtvochtigheid en de 
gelijkmalige ternperatuur 
in de put. Aan de andere 
kant van het huis is een 
tongvaren komen groeien 
op de rand van een be
grind, schaduwrijk bin
nenplaatske. In de put 
groeien ook een nog klei
ne reuzenbereklauw die 
het wei niet zal halen en 
een door de nieuwe eige
naar er lien jaar geleden 
geplante steenbreekvaren 
die herook moeilijk heeft. 
Op de putrand groeien: 
veeI stengelomvattend ha
vikskruid, enkele niet 

bloeiende reuzenbereklauwtjes, enkele 
vitale muurslaatjes, veeI wit vetkruid, 
muurleeuwebek, ijle dravik en kropaar, 
en enkele mossen. 

De armenhuisjesput van Oirscbot 
Ook bij het Oirschotse huis (vroeg 
17de eeuws) werd een put gevonden. 
Vroeger was dat huis een blokje van 
vier (1) annenwoninkjes, ze hoorden 
bij de rijke kanunnikswoning (nu mu
seum) emaast. Zo had de kanunnik die 
de woninkjes bouwde altijd goedkope 
huishoudelijke hulp van de bewoners 
van die woninkjes (niks gaat voor niks, 
nietwaar?) en bovendien kreeg hij door 
zijn liefdadige werk (het optrekken van 
woninkjes voor behoeftigen) reeht op 
een hoge plek in de heme!. 
De put diende voor iedereen die daar 
woonde. lk. veronderstelde de ligging 
tussen het blokje en de kanunnikenwo
ning, daar waar enkele dik.ke oude vlie
ren stonden. AI grondborend vonden 
mijn jongens een plek met veel puin. 
Ruimend met handen en houwelen 
werd de gemetselde putschacht gevon
den: mooi en oud, maar vol puin en 
troep, en gedeeltelijk ingestort, In een 
droge periode in 1979 of '80 is de put 
emmertje voor emmertje leeg gemaakt, 
nadat eerst de brokkelende bovenrand 
(ea. 100 em onder maaiveld) werd ge
consolideerd met nieuw metselwerk. 
Toen de put op diepte was (nou j a, ei
genlijk was 'ie nog dieper), is net als in 
Leende de opmetseling gemaakt tot ca. 
80 em boven de grond in dit geval. 
Ook hier werden tongvarens ingelegd. 
Op de putrand werden sedums en sem
pervivums geplant in een modderpapje 
van kompost, tuinaarde, Oirschotse 
Ieem en kalk. Nu, 15 jaar later, is de 
put helernaal dieht gegroeid met forse, 
vitale tongvarens. De putbodem is 
droog. Op de putrand is een anne be-
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groeiing van pluisjesmos en andere 
mosjes, tripmadam en enkele jonge, 
maar al verdorde planten hondspeterse
lie, een onkruid van Oirschotse tuinen. 
Waar de klinkerbestrating de putrand 
raakt groeien enkele niet bloeiende 
exemplaren geel walstro, een tuinake
lei en een kiemplant van de hemel
boom. 

Een Merovingische put 
Toen wij inventariseerden voor ons 
boek over natuur en landschap van 
Leende¥) vonden we een uitgebreide, 
vierkant opgezette Romeinse percelle
ring. In het straten- en wegenpatroon 
vonden we op de kadastrale kaart van 
1832 veel fragmenten daarvan terug, 
de meeste daarvan waren ook in het stuifzand. Bij de haakse kruisingen van 
veld nog te herkennen. Maar onder dat de akkerwegen veronderstelden we dat 
gele zand konden we een dik pakket er putten geweest zouden kunnen zijn 
zwarte akkeraarde aantonen. De ruil of waren geweest. Twee ervan kwamen 
'verkaveling was nog niet zo ver dat er bij de ruilverkavelingswerken inder
door een nieuwe 'toedeling' grenzen, daad voor de dag. Het waren vrij smal
wegen en sloten waren verdwenen. De Ie, ronde putten van uitgeholde boom
percellering was aan de westkant on stammen waar een lengte van zo'n 2,5 
volledig, verstoord door inwaaiend meter nog intact van was. Een ervan 

IMystiek in putten 

* In de katholieke encyclopedie (deel 20, 1954) vinden we onder het trefwoord 'put' dat 
een put symbool is voor Maria, de 'put der levende wateren'. En ook dat in de contra-re
formatie (na 1550) verderf en eeuwige verdoemenis wei werden voorgesteld door een 
zondig mens in een spinneweb boven een put. 

* Het beilig putje - piscine of sacrarium - is een zinkputje in de doopkapel en in de sacri
stie van katbolieke kerken . Hierin worden het water dat bij de beilige handelingen is ge
bruikt, as van gewijde artikelen en kruimels van gewijde bosties weggespoeld. 

* Er zijn veel heiligenputten. Bijvoorbeeld die van Willibrordus (658-739), bekeerder der 
Friezen en patroon van Nederland. Willibrordus is een waterbeilige. Een belangrijke be
zigbeid van hem was bet dopen van bekeerde beidenen . In Vlissingen beeft hij twaalf dor
stige bedelaars te drinken gegeven uit zijn eigen kruik, die maar niet leegraakte. Hij ver
dreef de pest met door hem gewijd water. Afijn , er zijn 'dus' tal van Wilberts- of Willi
brordusputten, vooral in het zuiden . 

I 

! * In Westerhoven staat vlakbij de brug over de Keersop een Valentijnskapel met daarbij 
een 'beilig putje ' waarin de waterstand dikwijls afwijkt van de waterstand in bet riviertje . 
Gertrudis van Nijvel (626-659). Sinte Geertruid, abdis, wordt aangeroepen tegen ratten
en muizenplagen. Er zijn tal van Geertruidsbronnen (met putten) geweest. Die van Nijvel 
(B), Mecbelen (B) en Bergen op Zoom zijn er nog. 

* Vanaf de eerste adventzondag klinken overal in Twente de avondlijke midwinterhooms. 
Het sombere geluid uit de elkaar antwoordende houten booms draagt erg ver omdat bet 
wordt versterkt door de put waar de uitmonding van de hoorn boven wordt gebouden . De 
put dient als klankruimte . Zo verdw ijnen de boze geesten eerder. 

* In Leende (N.B .) knalden wij in de nieuwjaarsnacht boven alles uit. De opening van on
ze melkbus met carbidgas hielden we boven de put (diezelfde waarover elders in dit arti
kel is gescbreven ). Het gat van de bus werd afgesloten met papieren voederzakken en I 
hooipakjestouw om bet gas binnen te houden. Voor elke knal een zak. Tjonge wat klonk I 

Idat! Men kon bet in Heeze en Sterksel horen , werd ons verteld. "Het moest nie maggen ". 
i Maar aile duivels sloegen toch maar mooi op de vlucht, met de staart tussen de benen, het 
I Soeriks Goor in. 

werd geborgen en geconserveerd. Die 
is in ons namaak-heidedorpje De Plaat
se in de Strabrechtse Heide bij Heeze 
ingegraven om dit cultuurhistorisch ob
ject zo echt mogelijk te bewaren. Er 
werd van afgezien planten in of bij de
ze put aan te brengen. Nu twintig jaar 
later groeit er nog steeds niets in. De 
putbodem is ook maar een meter bene
den maaiveld. Er spelen wei eens kin
deren in en om deze put. 

Oosterik spant de kroon 
Ik was bij nog een vierde put betrok
ken. Dat is de oude buurtput van Oos
terik (Leende) bij de driesprong neven 
het Brouwershuis, Door de buurtvere
niging van deze oude hertgang waar ik 
toen toe hoorde, werd de ondergronds 
nog bestaande put in 1975 opgetrokken 
tot een meter boven de grond. Er werd 
een ijzeren kroon boven gehangen, om
dat Oosterik in de carnavalsoptocht en 
bij andere gelegenbeden berhaaldelijk 
de kroon spande. De put is boven afge
sloten. Bij buurtavonden gaat de deksel 
eraf en wordt er een lamp in de put ge
hangen. Er zijn bankjes geplaatst en 
heesters geplant. De linden stonden er 
al. 0 

*) "Lind de is de sgonste plats - natuur en land
schap van Leende, een Oostbrabants dorp. Wil
lem lven en Teo van Gerwen, Leende 1974. 
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