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UiT BAGGER GEBORGEN 
Bodemvondsten in en om Leiden 

18 februari - 3 april 1972 
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261. Kookpotje 
3 poten, 1 oor 
rood aardewerk met loodglazuur ; ca . 1600 
h. 10 cm, diam. 13.2 cm 

262. Deksel 
afgeplatte ronde knop 
rood aardewerk 
diam. 15,3 cm 

263. Flesje 
bolle buik. spitse ziel 
glas; XVII 
h. Î 2,5 cm, diam. buik 7.5 cm 

Do nke rst eeg. 1958 

Gevonden bij werkzaamheden in een kelder 

264. Spaarpo t 
bolvormig op oplopende voet met afgeplatte ronde knop 
verticale gleuf 
rood aardewerk ; XVIXVI 
h. 1 Î ,2 cm, diam. buik 9 cm , diam. voet 7,5 cm 

Mare 

Gevonden bij demping van de Mare, in de walkant , ca. 
lOm. van de Haarlemmersrraat, op een diepte van 1.75-
2 m, 1952/ 53 

265. Kannetje 
aangeknepen voetring. laar 
scherpe lijst op de scheiding van hals en buik 
steenwerk, Siegburg; midden XIV 
h. 17 cm, diam . 7 cm 

Caec iliagasthu is . 1884 

Gevonden in een put 

266. Kannet je 
standring, 1 oor (afgeb roken ) 
steenwerk met zoutglazuur, blauwe vers iering, Westerwald, 
midden XVII 
h. 18 cm, diam. buik 11.6 cm 
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Oud e Vest 35 

Vo ndsten uit de voormalige 8in nenvestgracht. opgegraven 
bij de verbouwing van het Walenweeshuis, 1941. 

267. Fragment van een monniksbeker 
witgeel aardewerk met groen en geel glazuur; ca. 1600 
lit. M.V.N.C. 3; foto op omslag 

268. Fragment van een schotel 
sli bversiering : vogelkop en gest yleerde bladeren 
rood aardewerk met loodglazuur ; ca. 1600 

269. Gaffel 
ijzer 
I. 31 cm, br. 11,5 cm 

270. Mes 
ijzer. hoornen handvat; XVII 
I. 21 cm 

271. Meslemmet 
ijzer; XVII 
I. 18,7 cm 

272. Kogel 
steen 
diam. 12 cm 

Vondsten opgebaggerd u it de grachten. 

273. Flapkan netje i\j B 
versc hi llende ingeslagen _._, 

HK ME DE 

merken: 
tin; XVI 
h. 5 cm, diam. 2.5 cm 

274. Flapkan 

46 58 49 35 

met deksel , versierd met 2 bolletjes op he t oor 
merken: Leids wapen met C tussen de lwee sleutels 
tin; XVI 
h. 17 cm, diam. 8 cm 

275. Flapka n 
met deksel, versierd met twee eik el s op het oor 
merken : "vapen van Gouda en schildje 'met AG 
tin ; XVI 
h, 15 cm. diam. 8 cm 

276, Flapkan 
met deksel , versierd met twee eikels op het oor 
merken: wapen van Gouda en schildje met AG 
tin; XVI 
h. 18 cm, diam. 8 enl 

277. Ande rh alfzwaard 
zeer eenvoudig beugelsvsteem 
onderstuk is afgebroken 
ijzer; ca . 1500-1520 

c 

27 

bI; 
h. 

ge 
ge 

ve 
ijz 
i. ~ 



278. Ka nnetje 

8 standlobben 

biauwgrijs aardewerk; XIV 
h . 16 cm, diilm. mond 9 cm 

279. Degen 

geciseleerd lemmet 

gegoten koperen gevest, versierd met figuurtj es en orna

menten 

verguld bronzen stootplaat met krijgsaUributen 

ijzer; XVIII 
I. 43.5 cm 

Spoorwegemplacement N .S .. Herens ingel 

I n januari 1968 werd bij graafwerkzaamheden een rieten 

mand gevonden. die 9 platte en 37 bolvormige tinnen 

schotels bevatte van versch illende afmetingen en een 

kannetje. Het moet een gedeelte geweest zijn van een 

servies . 

Op vele borden komt een familiewapen vOor . Aan de hand 

van dit wapen - geschaakt van zilver en zwart (Montfoort), 

waarop een hartschild van groen met een zilveren dwars

balk (Boelens ) - heeft men met vrij grote zekerheid vast 

kunnen stellen. dat de voorwerpen hebben toebehoord aan 

Dirk Jacobsz. van Montfoort. die leefde van ca. 1508-1602. 

Het tin dateert uit de periode tussen 1525 en 1575 en is 

vermoedelijk gemaakt door een Leidse ting ieter met de 

initialen C.B. 

280. Kannetj e 

tuit ontbreekt 
h. 16 cm 

281. Borden 

9 stuks 
plat model 

diam. 22 cm 

282. Bolschotels 

2 stuks 
diilm. 20 cm 

283. Bolschorels 

9 stuks 
diam. 21.5 cm 

284. Bolschotels 

8 stuks 
diam. 25 cm 

285. Bolschotels 

3 stuKs 
diam. 28 cm 

286. Bolschotels 

7 stuks 
diam. 30,5 cm 

287. Bolschotels 

4 stuks 
diam. 34 cm 

288. Bolschotels 

2 stuks 
diam. 38,5 cm 

289. Bolschotels 

2 stuks 
diam. 42 cm 
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Terrein van het klOcster Mariënpoel en het burg

grafelijk kasteel Padden poel. 

Toen tijdens de begin 1966 aangevangen \'verkz3amheden 

ren behoeve van de bouw van vier Studentenflats aan de 

Wassenaarseweg moeilijkheden bij het heien van beton

palen Optraden Jls gevolg van obstakels in de grond. werd in 

eerste ins tantie aangenomen, dat mUlJffeSten van het in 

1428-1431 gebOUwde klooster Marienpoel de oorzaak 

\Naren. 

Het bleek eChter. dat men gestoten was op resten van het 

VÓÓr de bouw van dit klooster aanwezige kasteel Padden c 

poel, waarvan bekend was, dat het eerste kasteel in 1393 

werd verwoest (moo rd op Aleida van Poel geest) en het 

kort hierop gebouwde kasteel bij de belege ring va n Leiden 

in 1420 door Jan van Beieren eveneens werd verwoest. 

De plattegronden van Zowel het eerste kasteel (reChthoekige 

WOO ntoren) als het tweede kasteel (hoofdburcht met VOor

burcht) werden blootgelegd, waarbij verschillende bodem

vondsten uit de kasteel perioden werden verkregen. 

lit. L. Jb. 1966, p. 65-67 

290. Kan 

aangeknepen VOetring. 

randprofiel 
Oor ; dak vormig afgeschuind 

steenwerk met leemglazuur. Rijnland; XIV A 

h. 21 cm. diJm. mond 8 cm 
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291. Drinkschaaltje 

steenwerk, Siegburg ; midden XIV 

h. 4,5 cm, diam . 8 cm 

292. Kan 

aangekn epen voetring. laar 

scherpe lijst op de scheiding van hals en buik 

steenwerk, Siegburg; XIV B 

h. 23 cm, diam. mond 7 cm 

293. Kan 

aangeknepen voet ring , 1 oo r 

dakvormig afgeschuind randprofiel 

steenwerk met leemglazuur, Rijnland; XIV 8 

h. 22 cm, diam. mond 7.2 cm 

294. Kan 

aangeknepen voetring, laar 

scherpe ribbel op de grens van schouder on buik 

steenwerk, Siegburg; XIV 8; h. 22,5 cnl 

295. Kannetje 

aangeknepen Voetring, 1 oor 

steenwerk, Siegburg; ca. 1400 

h. 22 cm, diam. mond 5 cm 

296. SChaaltje 

vlakke bodem 

rood aardewerk. binnenzijde loodglazuur ; ca. 1400 

diam. i 1 cm 

297. 
rood 
h.2 1 

298 . 
rood 
h. 17 

299. 
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297. Drinkuit 

rood aardewerk met loodglazu urvlekken ; ca. 1400 

h. 21,2 cm, diam . mond 8 cm 

293. Drinkui t 

rood aa rdewerk met loodglazuu rvlekken ; ca. 1400 

h. 17,2 cm, diam. mond 6.4 cm 

299. Kannetje 

lensvormige bod em, 1 oor 

d~kvormig afgeschuind randprofiel 

steenwerk met zoutglazuur ; ca. 1500 

h. 14,5 cm, diilm, buik 12 cm, diam. mond 6 cm 

Terrei n va n h et v oo r malige k a steel Rode nburg in de 

Meerb u rge rp o lde r 

Hoe"vel door de publicatie van Dr. W . C. Braat (L . Jb. Î 940, 

p. 113-127) bekendheid mocht worden verondersteld met 

de resultaten van de door hem verrichte opg ravingen waar

door de ligging va n het voormalige kasteel met vierkante 

donjon was vastgesteld, werd door de ontwerpers van het 

oenleen:efijke uitbreidingsplan Me8rbur~1 nler deze ge

gevers geen rekening gehouden zodat een wegen plan 

alsr:lede een woon bebouwing op het kasteelterrein werd 

geprojecteerd en een unieke kans om de kasteelplattegrond 

In een parkaanleg op te nemen verloren ging. 

Toen in 1964 de woon bebouwing gerealiseerd moest 

worden leek het nUllig om een aanvullend onderzoek in te 

stellen uitgaande van het door Or. Braat gevondene. Een 

deel van de slotgracht werd onderzocht en leverde ver

schillende gebruiksaardewerkvondsten op. 

Aan de Oostzijde van het kasteel werden houten palen va n 

de toegangsbrug lopende over twee grachten blootgelegd, 

waarmee de tekening van Schoemaker u it 1630 wat dit 

onderd ee l betreft op zijn juistheid is getoetst. 

lit. L. Jb. 1966, p. 58 en 59. 

300. Kraal 

blJUW glas 

diam. 1,6 cm 

301. Tuit 

vorm van een ma nnekop 

witgeel aa rdewerk met g roen loodglazuur ; XIII 

lit. Rotterdam Papers, p. 42, fig . 15 (2) 

302. Fragment van een deksel 

ingestempeld ornament 

rood aardewerk; XIV 

lit. Berichten R.O.S. 1959. p. 119-134 

303. Fragment van een deksel 

kertsnedeversiering . 

grijs aardewerk; XIV 

304. Kannetje 

aangeknepen voerring, 1 Oor 

geleed randprofiel 

steenwerk, Rijnland; ca. 1300 

h. 19,8 cm, diarn. o1ond 7 cm 

305. Kann etj e 

aangeknepel1 voetring, 1 oor 

geleed randprofiel 

steenwerk, Rijnland; ca. 1300 

h. 18,5 cm, diam . mond 7.3 cm 

306. Ka n 

3 standlobben, 3 horizontale groev8n 

rood aardewerk met groenbruin loodglazuur ; ca. 1300 

h. 18,5 cm, diam. mond 10 cm 

lil. L. Jb. 1966, p. 59 + afb. 9 

307. Kan 

9 lobpoten, Î oor, schenktuit je 

versierd met grove draairingen en 8811 kartelrand op de 

scheiding van hals en buik 

rood aardewerk met loodgJazuur; ca. 1300 

h. 21,5 cm, dianl. mond 10,5 cm 

308. Kan 
9 lobpoten, 1 oor 

versierd met grove draairingen 

rood aardewerk; ca . 1300 

h. 19 cm, diam. mond 9,4 cm 

309. Kan 

aang eknepen voetring, 1 oor 

dakvorrnig afgeschuind randprofiel 

steenwerk met leemgla zuur, Rijnland; XIV B 

h. 22 ,7 cm, diam . mond 8 cm 
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310. Kan 

aangeknepen voerring, 1 oor 

steenwerk met zoutglazuur, Rijnland; XIV B 

h. 22 cm, d iam. mond 7 cm 

311. Bierpullen 
2 stuks 

aangeknepen voetring, laar 

Steemverk, Siegburg ; XIV 8 

h. 13-1 3.5 cm 

312 . Bierpul 

aangeknepen vo etr ing , 1 oor 

over de b ;Jik 2 scherpe ribbel s 

Steenwerk met zoutglazuur. Rijnstreek ; XIV B 

h. 13,5 cm, diam. mond 6.8 cm 

313. Bierpullen 
5 stuks 

aangeknepen voetring , 1 oor 

Over de bu"; 1 scherpe ribbel 

steenwerk . Rijnstreek ; XIV B 

h. 12.5-15 cm 

314. Bekertje 
3 pootjes 

steen werk met leemglazuur ; Langerwehe, ca. 1400 

h. 8.9 cm. diam. mond ca. 5 cm 

315. Kan 

aangeknepen voetring, 1 Oor 

geleed randprofiel ; op de rand van de halsribbe l een rad

stempelmotief 

steenwerk m et leemglazuur; Langerwehe. ca. 1400 

h. 35 cm, diam. mond 9 cm 

22 

316. Kan (fragment) 

1 Oor; geleed randprofiel 

steenwerk met leemglazuur; La ngerwehe, ca. 1400 

317. Fragment van een deksel 

kerfsnedeversi eri ng 

rood aardewerk met loodg lazuur ; XV 

318. Fragment van een deksel 

inges tempeld ornam ent 

rood aardewerk met loodglazuur ; XV 

319. Kruikje 

aangeknepen voetring, 2 oren 

steenwerk met zo utglazuur, Rijnstreek ; XV; h. 16.1 cm 

320. Fragment van een vetvanger 

rood aardewerk met groen en bru in loodglazuur ; XI! 

321. Grape 

3 hoekige pootj es. 2 hoekige oren; brons ; XV 

h. 15.4 cm, diam. mond 11 .2 cm 

lil. L. Jb. 1 966. p. 59 T afb. 8 

322. Veldf les 

korre tuit, 2 oortjes en dunne voetplaat; tin; XV B 

h. 25 cm, diam. vlakke aChrerplaJt 18.4 cm 

li l. L. Jb . 1966 p. 59 .;. afb. 7 
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323 . Kruikje 

aangeknepen voe tring, laar 

steenwerk met zoutglazuur, Rijnland; XV B 

h. 14,2 cm, diam. mond 7 cm 

324. Bierpul 

aangeknepen voetring, 1 oor 

steenwerk met enig zoutglazuur, Rij nland ; XV B 

h. 1 '1,5 cm 

325. Deksel met oor 

rood aardewe rk 

diam. 11 cm 

326. Drinkbekertje 

iets geknepen voet 

roodbruin cirkelvormig ornament 

steenwerk, Siegburg; XV A 

h. 6,8 cm 

Vondsten uit Leiden, waarvan de vindplaats niet 

nauwkeurig bekend is. 

327. Kannetje 

aangeknepen vO<Hring, 1 oor 

steenwerk met leemglazuur, Rijnland; XIV 

h. 17 cm, diam. mond 5,8 cm 

328. Miniatuur drinkschaaltje 

s[t;cnwerk met spaarzaam leemglazuur, Siegburg; XV 

h. 3.2 cm, diam. 6,6 cm 

329. Deksel 

versierd met inkepingen en gestippelde lijnen 

grijs aards\,-verk; XV 

diam. ca. 11 cm 

330. Plakje 

goudpatine; kleine geprofileerde rand 

gekeurd met tVl/ee staande leeuvJen en een letter I in ruit 

op het bo rdje zijn messneden zichtbaar 

tin; ca. 1500 

diam. 14,2 cm 

331. Rechaud 

3 poten, 2 horizontale oren, 3 steunen op de rand 

rood aardewerk; ca. 1500 

h. 9,3 cm, diam. 22 cm 

332. Bord 

3 aangeknepen lobben 

slibvers ierin g ; cirkel met daarin een kruis 

rood aardewerk met loodglazuur ; XV I a 

h. 6 cm, diam. 26.4 cm 

333, Kruikje 

engelenkopje, roosj es en blaadjes 

steenwerk met wutglazuur, Keulen; ca. 1550 

h, 14,5 cm 

334. Maigele in 

gewervelde ribben 

g13S; XVI b i c 

h. 3,2 cm, diam . 8 cm 

335. Mesheft 

ve rsierd met arabesken 

brons; midden XVI 

I. 18.4 cm 

336. Grape 

3 poten, 2 oren 

onder de mond rand is een versieri ng van ving erafdruksels 

aangebracht 

rood aardewerk met loodglazuur ; XV I 

h. 16 cm, diam. mond 17,7 cm 
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De abdi j van Rijnsburg 

Verschillende onderzoekingen hebben plaats gevonden; in 
1944 door het Rijksmuseum van Oudheden te Leid en. in 
1949 en 1951 door het Biologisch-Archaeologisch In 
st i tuut te Groningen. 
De opgravingen besloegen het terreingedeel te ten Noorden 
en Noord-Oosten van de driezijdige Oos telijke afsluiting van 
de N.H. Kerk. die aangebouwd is tegen de Zuid elijke 
tufstene n toren van het Westerblok van de 12e eeuwse 
abdijkerk . 
Hierbij werd de koorpartij van de kerk opgegraven met de in 
1309 door graaf Willem II I voo r het zielehei l van Floris V 
gestich te Gravenkapel. 
iviet het oog op de bouw van een nieuw raadhuis werd in 
1960 door de gemeente Rijnsburg het terrein te n Oosten 
van he t vroegere gemeentehuis annex Openbare Lagere 
School aangekocht. waardoor het mogelijk werd in één 
keer een oudheidkundig bodemonderzoek in te stellen naar 
de funderingsresten van de Oostvleugel van het hoofd
gebouw van de abdij, waarvan de zijmuren en Zuidg evel 
reeds in 1949 en 1951 waren gelocaliseerd. 
In 1963 werd he t mogelijk ook het terrein langs de Kerk
straat en Abdijlaan te onderzoeken op grondsparen van het 
Noord - en Westpand , die samen met het Oostpand de 
kloosterhof hebben Ingesloten . 
Van 1960-1966 vonden opgravingen plaats onder aus
piciën van de St ichting Gedenk tek en Graven van he t 
Hollandse Hu is te Rijnsburg, uitgevoerd door het Inst ituut 
voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam. 
l i t: l . Jb.1947, p . 67-81 
L. Jo. 1950. p. 89- 106 
L. Jb. 1954, p. 46 - 4 9 
L. Jb. 1965, p. 144--157 
Nieuwsbulletin K.N.O.B. 1967, p. 12-14 

432. Kandelaar 
voetst uk wordt gevormd door 3 met de achterzijden tegen 
eikaa r geplaatste gehalveerde paarden, berede n door in 
maliënkolder geklede ridders. 
Op de hoofden van de paarden bevinden zich min of meer 
winkelhaakvo rm ige steunen; op twee ervan een vrouwen 
figuur, op de derde een man. die samen de vetvanger van de 
kandelaa r torsen. 
legering van tin en lood; XII 
h. 13,5 cm 
Lil. B. Dubbe, Tin en tinnegieters in Nederland (1965). 
p. 95-97 ; fig. 84 en afb. i 7 
L. J b . 1 965. p . 151-152, afb . 40 

433. Drinkpotje 
steenwerk met enig ijzerengobe; XII I 
h. 10,5 cm, diam. 5,5 cm 

434. Zege l van paus Innocentius IV (1243-1254) 
lood; X II I 
diam. 3,5 cm 

34 

435. Fragmenten van een peigrimsfles met deksel 
wit aa rdewerk met ijzereng obe en loodglazuur ; XIII B 

436 . Kom 
3 aangeknepen voeten, brede viak~;e rand 
witgeel aardewerk, binnenzijde loodglazuur ; Andcnne; 
XIII B 
h. 9.5 cm. diam. 24 cm 

437. Kom 
3 aangeknepen voeten, brede vlakke rand 
witgeel aardewerk, bin nenzijde loodglazuu r ; Andenne; 
XIII B 
h. 10,5 cm, diam. 24 cm 

438. Fragment va n een potje 
stempelversiering 
wit aardewerk met groen loodglazuur ; XII I 

439. Fragment van een schenkkan 
doorboorde tuit , manchetrand 
wit aardewerk, AncIenne; XIII B 

4 

rr 

4· 

h 

4 -

4. 

rn 
re 

4-

4· 

er 
C i 

Si 

h. 

g l 
h. 

9 

" 
X'. 

p. , , 
za 
h. 

za 

ro 
h. 

h. 



440. Vloertegelfragmenten 

afkomstig u it de Gravenkapel, ca. 1300 

rnotievûn: leeuvven en rennende herten 

lit: l. Jb. 1950, p. 98, afb. 6-9 

441. Maskertje 

lood; XII I/ XIV 

442. Steelpan met dull e 

rood aardewerk, binnenzijde spaarzaam geglazuurd; XIV a 

h . 5 ,5 cm, diam. 30 cm 

443. Scherven van kustaardewerk (pseudo-Vlaams) 

keukenafval van de abdij; XIV a 

444. Tegels 

motief: pelikaan 

rood aardewerk met a) groen loodglazuur, b) geel lood

g lazuur; XIV 

I. 12 cm, br. 7 cm, d. 1,5 cm 

445. Fragment van gebrandsChilderd g las 

446. Fragment van een beschilderde sarcofaag 

447. Tegelfragment 

beschildering als nr. 446 

448. Hanger 

email, Limoges; XV 

diam , 3,6 cm 

449. Beker 

sra ndring, hoge ziel 

optisch geb lazen glas; XV 

h. 13,5 cm, d iam. 7,5 cm 

450. Medicijnflesje 

glas; XV 

h. 7.5 cm, diam. mond 1,7 cm 

451 . Vloenegels 

9 stuks: bruin en geel; XV 

6' 6 cm 

452. Haardvloertje 
XV 

453. Console 

Petruskopje 

zandsteen; XVI 
h. 14 cm 

454. Pi lasterKapiteeltje 

zandsteen; XV I 
h. 17,5 cm 

455. Kan 

stand ring, 1 oor, schenktuit 

rood aardewerk met loodglazuur ; XV I B 

h. 29 cm, diam. mond 11,8 cm 

456. Zalfpot je 

majolica, blauwen paars; ca. 1600 

h. 9,6 cm, diam. 5,5 cm 

457. Spaarpot 

bolvo rmig op oplopende voet met afgeplatte ronde knop 

verticale gleuf 

rood aardewerk; XVII 

h. 9 cm, diam . 7 cm 

458. Zalfpot je 

rood aardewerk, binnenzijd e loodglazuur, buitenzijde spaar

zaam glazuur; XVII 

h, 4,7 cm, diam. 3 cm 

459. Bord 

voorstelling van Adam en Eva 

rood aardewerk met groene versiering en loodgiazuur; 

H essen, XV II A 

h. 4 cm, diam. 23,5 cm 

460 . Medicijnflesje 
glas; XVII 

h. 9 cm, diam. mond 1,8 cm 

losse vondsten u it Rijnsbu r g 

461. Deksel 

primitieve kop als handvat 

rood aardewerk; XV 

h. 10,5 cm, diam. 12 cm 

462, Plavuisje 

4 Bourgondische leli es 

rood aardewerk met slibversiering ; XV 

8,5>: 8,5 cm 

Vondsten uit een beerput i n Rij nsburg 

463. Schaal 

3 aangeknepen voeten 

geprofil eerde rand 

rood aardewerk: XV 

h. 10.3 cm, diam . 25 cm 

464. Grape 

7 lob poten, 1 oor, schenksneb 

rood aardewerk met spaarzaam loodglazuur ; XV 

h. 17 cm, diam. mond 15 cm 

465. Grape 

3 klauwpoten, 1 oor 

rood aardewerk met spaarzaam loodglawur; XV 

h. 16,2 cm, diam. mond 12 cm 

466 . Drinkschaaltje 

steenwerk met enkele pl ekken leemgla zuur; XV 

h. 5 cm, diilm. 10,2 cm 

467. Kandelaar 

ronde voet, schacht versierd met concentr ische ringen 

merken: 1 sleutel en goti sc he VV 

ijzeren pin ontbreekt 

tin; XV 
diam. 13 cm 
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Ter Does, Leiderdorp 

In de winte r van 1952/53 vond een uitvoerig onderzoek 

plaats. 

Uit oude afbee ldingen viel wel het een en ander omtrent 

het kasteel af te le iden en daarom werd van de veronder

stelling uitgegaan da t een zware woontoren gestaan had 

binnen een ronde ommuring. 

Nie uwe profiel en gaven een duidelijker beeld. /n plaats van 

één had men twee achtereenvolgende ringmu ren te pakken. 

Omstreeks 1400 was de oudste nam elijk afgebroken; in de 

leeggehoosde gracht had men een veel zwaardere op

getrokken. 

Een nie uw, rui mer binnenplein was aangel egd. De oude 

woon to ren, aanvank elijk in de ommuring opgenomen, 

kwa m vrij binnen de ruimte l e staan . 

De woontoren , wellicht in het einde van de 13e eeuw 

ontstaan, beza t v rij zware muren. De oudste ringmuur 

bleek veel minder breed, ten hoogSte 1 meter. Aan de 

Noordzijde van de toren toonde deze muur een hoekig 

beloop Te aarde/en naar het teruggevonden muu rwerk va n 

een privaat lagen hier de woonvertrekken. 

De nieuwe ringmuur, ko rt na 1400 ontstaan, was gebouwd 

op een grondslag van ruim 2 m. breedte en voorzien va n 

arkelto rens op muurpijlers. 

N ieuvve gebouvven verrezen op het cirkelvorrnige terrein 

(diam. ca. 35 m), o.a. een grote zaal , aanslu itend op de 

donjon. aa n de grJchtzijde eindigend met een indruk

wekkende gevel. geflankeerd door achtzijdige torens. 

Li l.' Berichten R.O.8 . 1954, p. 137-152 

L. Jb. 1954, p. 50-89. 

Vondsten gedaan langs de buitenmuur van de eerste bauw 

periode. 

482 . Vuurklok 

blauwgrijs aardewerk, XIV 

h. 28 cm (met oor). diJn). 39,5 cm 

483 . Kannetje 
3 lobpoten, 1 oo r 

versierd met 3 grove concentrische cirkels 

rood aardewerk met loodglazuur ; XIV 

h. 11 cm, diam. mond 9 cm 

484. Dri nkschaaltje 

steenwerk me t enig leemglazuur; Siegburg, XIV 

h. 5 cm, diam. 13 cm 

485. J acobakannetje 

aangeknepen voetring, 1 oor 

steenwerk, Siegburg; XIV 

h. 24 cm, diam. buik 7.2 cm 

Vondsten uit de grote ronde beerpu t naast de donjon 

( 1400-1500) 

486. Grape 

3 poten , waarschijnlijk 1 oor (afgebroken) 

geel aardewerk Illet loodg/Azuur; XV 

h. 9,3 Cill. diam. buik 10.8 cm 

487. Fragment van een Jacobakan 

steenwerk met enig leemg la zuur, Siegburg; XV 

488. Fragment van een Jacobakan 

steenwerk met enig leemglazuur, Siegburg ; XV 

489. Fragm ent van een drinkkan 

steenwerk met groen glazuur, Siegburg; XV 

490. Grape 

3 poten, 1 oor 

rood aardewerK met spatjes loodglazuur ; XV 

h. 15,5 cm 

491. Grape 

3 poten, 1 oor 

rood aa rd e\t'V erk mei: spaJrzaarn loodg!Gzuur ; XV 

h. 12,6 cm, diam. mond i 0.2 cm 

492. Grape 

3 poten, 2 oren 

rood aardewerk met spaarzaam loodglazuur ; XV 

h. 15 cm, diam. mond 11 cm 

493 . Kannetje 

aangeknepen voetring, 1 oor 

3 opgepl ak te re liëfs, voorstellende Maria met kind 

steenwerk met zoutglazl/ur, Rijnland; XV 

h. 13,5 cm, ciiam. bu ik 9 cm. diam. mond 4 cm 

Vondsten uit de gracht van de tweede periode, na 1400 

494. Deksel 
kerfsnedevers ieri ng 

rood aa rd ewerk; XV 

h. 6 cm, diam . 12,5 cm 

495. Fragment van een deksel 

aangeknepen 'pootjes' naa st het oor 

bleekrood aardewerk; XV 
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496. Fragment van een vuurbok 

ingekerfde versiering van driehoekjes 

rood aardewerk; XV 
d. 8 cm 

Lit: Westerheem, jg. V, nr. 11-12, p. 116- 118 

497. J acobak annetje 

aangeknepen voetring , 1 oor 

steenwerk met enig leemglazuur, Siegbu rg; XV A 

h. 22 cm 

498. Drinkkannetje 

aangeknepen voetring, laar 

steenwerk met lOutglazuur. Rijnland ; XV A 

499. Fragment van een veldfles 

steenwerk, Rijnland; XV 

500. Kan 

aangeknepen voetring, 1 oor 

Steenwerk m et ijzerengabe, Rijnland, XV 

h. 41 cm, diam. mond 9,5 cm 

501. Bord 

merk: gekroonde hamer 

tin; ca . 1500 

h. 3,5 cm, diam. 19 cm 

502. Bord 

merk : gekroonde hamer 

tin, ca. 1500 

h 3.5 cm, diam. 19 cm 

503. Bord 

merk: gekroonde roos met initialen G.V.L. 

tin; ca. 1500 

h. ca. 1,5 cm, diam. 22,3 cm 

504. Lepel 

merk: gekroonde roos 

tin; XVI B/ XVII A 
I. 17,5 cm 
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505. Schotel 

tulpenmotief in groen, oranje en blauw 

majolica: XVII A 

diam. 31 cm 

506. Fragment van een SChotel 

blauw bladmotief 

nlajolica; midden XVII 

Lit : Majolicavondsten in en om Leiden , p. 32 en Iata 6 

Losse vondsten van het rerro::i n 

507. Fragment van een vetvanger 

rood aardewerk met bruin en groen loodgla zuur 

508 . Deksel 

rood aardewerk; XV 

h. 8 cm. diam. 11 cm 

509. Spinsteentje 

Steenwerk met zoutgl azu ur ; XVI 

diam. 2.7 cm 

510. Fragment van een kannetje 

zigzag -kerfsnedeversieri ng 

steenwerk met zoutglazuur ; XVI 

511. Zallpotje 

geel aardewerk, binnenzijde loodglazuur ; XVII A 

h. 5,5 cm, diam. 6,5 cm 

512. Zalfpot je 

geel aardewerk, binnenzijde loodglazuur ; XVII A 

h. 5,5 cm , diam. mond 2,5 cm 

513. Kogel 

Vondsten gedaan op het terrein van de abdij Leeu

wen horst, Noordw ijk 

De abdij Leeuwenhorst. oorspronkelijk abdij ter Lee, w erd 

in 1261 gesticht. Het gebouw werd echter pas in 1274 
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Uit: Biekorf, 3e jaar, ~o. 4, 1892. 

Tin:-:en pinte met palsta.~, l.:.ith3.r..gteeken voor slechte herbergen te 
:,:id.del burg i~ Zeeland. - "6 April 1565. Door bailliu, burgemeesters, 
sCDeper-en en raad wordt eene nieuwe ordonna.~tie uitgevaardigd omtrent 
de straten e~ pleinen binnen stad, waar vrouwen en meisjes va.~ lich
ten levene zich niet mogen ophouden. Teven"s wordt gelast dat de taver
niers of weerdi~~en, die oneerlijke herbergen en bordeelen houden, 
geen vaa.~tje mogen uitsteken als de eerlijke herbergiers, ~laar alleen 
een tinne~ pint of kan met ee~ palmboomtje". 

Uit ~egister: Publicatiën van lïIià.à.elburg, blo 37. Inventaris van het 
oud archief der stad Middelburg 1217-1581 door Mr J. de Stoppelaer, 
bI. 78. no. 2410. 


