




Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 54 gebruiksduur van een aantal jaren zal deze ton dan ook niet voor 1350 in de grond terecht zijn gekomen (afbeelding 4). De grachten moeten dan ook (kort?) na het ingraven van de ton zijn aangelegd. Naast de ton is bij het opgraven van de grachten, met name uit de noordelijke daarvan, veel materiaal geborgen, waaronder een kleine zil- verschat bestaande uit veertien munten. Naast bouwmateriaal werd Het enige dat na de grondige sloop van hetcomplex resteerde was een sloot die preciesde westelijke gracht en daarmee ook derestgeul van de Oude Rijn markeerde. Ookdit laatste spoor verdween toen voor debouw van de boerderij van familie Van Schipin 1958 de sloot werd gedempt. Hoe heeft het gebouw eruit gezien? Aangezien de sloop in de vijftiende eeuwzeer grondig is uitgevoerd, hebben de arche-ologen geen muren of funderingen of zelfsuitbraaksleuven aangetroffen die een goedereconstructie mogelijk maken. Bovendien ligtde huidige boerderij voor een groot deel opde plaats van het oude middeleeuwsegebouw waardoor niet alle sporen kondenworden opgegraven. Ondanks de wat schaarse gegevens is hettoch mogelijk om aan de hand van de aan-getroffen bouwmaterialen een

globale recon-structie van het gebouw te maken.Wat van de uit kloostermoppen opgetrokkenmuren rest is een grote hoeveelheid puinbestaande uit kleine fragmenten van stenenen veel mortel (afbeelding 7). Voorzichtig wordt de noordelijl<e gracht leeg gegraven. Op de achtergrondis de boerderij van Jan van Schip zichtbaar ook een grote hoeveelheid rood- en grijsbakkend aardewerk en steen-goed gevonden (afbeelding 5). In de ten zuiden van de boerderij opgegraven gracht werd een dikkelaag mortel aangetroffen die duidelijk in verband met de afbraak vanhet gebouw gebracht kan worden. De nog bruikbare kloostermoppenzijn ter plekke schoongemaakt waardoor er een grote hoeveelheid mor-tel op het terrein is achtergebleven. Voordat de grachten werden gegraven, stond ter plaatse van het voor-terrein vermoedelijk al een hooiberg. Kort na het graven van de grach-ten lijkt een tweede hooiberg op het voorterrein te zijn gebouwd. Naastde hooibergen zijn nog diverse andere, niet allemaal even goed te dui-den, sporen aangetroffen (afbeelding 6). In het tweede kwart van de vijftiende eeuw is het gebouw om nog onbe-kende redenen tot en met de laatste kloostermop afgebroken. De date-ring van de sloop verklaart waarom het gebouw niet op oude kaartenstaat afgebeeld. De oudste

kaarten van dit gebied dateren immers uitde tweede helft van de zestiende eeuw. De opgraving in volle gang. Op de voorgrondis het puin zichtbaar dat over is van de stenenmuren. Op de achtergrond ligt de huidigeboerderij. De overige, halve en complete, klooster-moppen zijn vermoedelijk na de sloopergens anders opnieuw gebruikt. Een anderen beperkt onderdeel van het bouwmateriaalzijn geglazuurde daktegels. Dit zijn de voor-lopers van de gewone dakpan. Het dak vanhet gebouw was dus bedekt met daktegelsen mogelijk zelfs voor een deel met leisteenwaarvan een paar fragmenten met gatenvoor de spijkers getuigen.Dat de bewoners rijker waren dan gemiddeldblijkt onder ander uit de vondst van eentegeltje waar in geel slib een aantal Franselelies is aangebracht. Dit soort tegels wor-den alleen in vloeren van grote stenengebouwen aangetroffen zoals kerken,claustrale huizen en kastelen. Bij opgravin-gen rond kasteel Nijevelt zijn bijvoorbeeld Een schematische plattegrond van de opgraving. Aan de onderzijde vande tel<ening ligt de Groenediil<. De donker gekleurde gracht ligt om eenstenen gebouw, zichtbaar als donkere rechthoek, en twee hooibergen aande bovenzijde. Het terrein met de twee hooibergen wordt in het middenafgescheiden van het stenen gebouw door middel

van een korte gracht.






