


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 58 Fig 1. Andenne-aardewerk m Fig 2. Spinsteentjes 13e eeuw Fig 3. Scherven van steengoed uit Raeren godsdiensttwisten moesten nog aanbreken toen dit type kandelaar al in gebruik was.Hoe de mensen woonden is moeilijk na te gaan. Op deze plaats is vanwege nog recenteverbouwing veel gerommeld. Enige structuur van vroegere bebouwing is nietgevonden. Voor een grondig onderzoek hiernaar ontbreekt het de amateurarcheoloogin deze tijd van afbraak en opbouw aan voldoende tijd. Wat had men in deze streekvroeger voor woningen? Waren ze twee- of driebeukig? Zoals elders in dit land, waarhuisplattegronden wel te reconstrueren waren aan de hand van bodemvondsten,zullen ook de huizen in dit veengebied wel opgebouwd zijn geweest uit in de grondgeplaatste staanders en dakspanten. De wanden zullen wel bestaan hebben uit metklei of met kleiachtig materiaal bestreken vlechtwerk.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 59 Fig 4. 15e eeuwse Kandelaar gevonden te Maarssenbroek, 1973 In veengrond blijft wel het hout van de staanders, voor zover dit onder de grondwaterlijn zit, bewaard, maar worden palen uit de grond getrokken, dan laat dit geen sporen in het veen achter zoals wel in zandgrond geschiedt. Wel zijn hier brokstukken van het z.g. huttenleem gevonden. Huttenleem is aangebrande klei met daarin sporen van vlechtwerk. Het is een overblijfsel van een door brand verwoest huis of stal. Ongetwijfeld zal deze boerderij, kerk of wat het ook geweest mag zijn niet aan de plundertochten en de brandschatting ontkomen zijn. Zeker niet in een gebied waarvoor de Graven van Holland nog wel belangstelling hadden en de Bisschoppen van Utrecht te weinig geld voor verdediging konden opbrengen. Zetten wij alles nog eens op een rijtje, dan moeten wij op basis van het gevonden materiaal concluderen, dat vanaf het begin der 13e eeuw te

Maarssenbroek plaatselijk geregelde bewoning is geweest en dat de gegevens van een eerdere bewoning te summier zijn om hieraan op basis van thans bekende vondsten al te veel waarde te hechten. Het Maarsenerbroek heeft als eerste ontginning in het gebied van de Vecht nog te weinig gegevens opgeleverd. Kunnen wij nog attent zijn op het Otterspoorbroek? Ook veengrond kan huisplattegronden opleveren, maar dan moeten wij wel blijven opletten! Utrecht, september 1977                                                                 Th. G. van Dijk ') W. van der Pas. Tussen Vecht en Oude Rijn, Spectrum Utrecht 1962 blz. 25 met verwijzing naar K.Heeringa &quot;Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht in Nijhoffs Bijdragen jrg. 1929bl. 161, jrg. 1930 en 1931. ^) Voor een verhandeling over dit soort aardewerk wordt verwezen naar de A.W.N, monografie no. 3&quot;Middeleeuwse ceramiek&quot; door Dr. J. G. N. Renaud. ^) Zie maandblad Oud Utrecht 46e jrg. blz. 19, Utrechtse misbaksels

uit 1400 door A. Bruijn en drs. T. J.Hoekstra.




