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172. Wetsteentje. 
Lengte: 22 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 

173. Toetssteentje. 
Afmetingen: 4x3;2x0;4 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 

8. Gietmallen en gietprodukten. 

De laatste tientallen jaren worden grote hoeveelheden 
vondstmateriaal verzameld bij stadskernonderzoek. Gietmal
len komen daartussen zelden voor. Het is dan ook wel heel 
bijzonder, wanneer een gietmal wordt opgegraven mèt het 
daaruit afkomstige gietprodukt! Zo'n situatie deed zich voor 
in Nieuwlande (Cat.nr. 175). De mal is - zoals veel middel
eeuwse gietmallen - gemaakt uit leisteen. Merkwaardig ge
noeg is de mal uit Nieuwlande niet aan één, maar aan beide 
zijden als gietmal uitgevoerd. Eén zijde van de gietmallever
de een ring op als gietprodukt, terwijl in de keerzijde twee lo
den penningen van verséhillende diameter konden worden 
gegoten. De grote penning heeft een diameter van 27 mm, de 
kleine van 15 mmo 
In de gietvorm voor de ring is een decoratie aangebracht, 
bestaande uit driehoekjes, met punten in het centrum. Tussen 
het Nieuwlandse vondstmateriaal is een dergelijke ring nog 
niet aangetroffen. Het oppervlak waarin de ringvorm is uit
gesneden, is voorzien van drie gaatjes, waarin de pennetjes 
van de bovenmal vallen, zodat beide helften ten opzichte van 
elkaar niet kunnen verschuiven. De ringzijde is professioneel 
van makelij . Van de keerzijde, waarmee de penningen wer
den vervaardigd, kan dat niet worden gezegd. 
In de zijde waarin de vormen voor de penningen zijn gesne
den, ontbreken twee van de drie gaten, die voor de geleiding 
van de bovenmal moeten zorgen. Het resterende gat lijkt 
vanuit de andere kant te zijn doorboord, waardoor de indruk 
bestaat, dat die penningenvorm later in een bestaande mal is 
bijgesneden. In de gietvorm van de grootste penning loopt 
het gietkanaal door tot in de afbeelding. Waarschijnlijk is dat 
gedaan om een beter gietresultaat te verkrijgen. Op enkele 
van de in Nieuwlande gevonden penningen is deze gietribbel 
duidelijk te herkennen. 
De functie en/ of de betekenis van die penningen is niet be
kend, maar er zijn wel enkele suggesties over te doen (Cat.nr. 
412 en 413). In veel steden werden aan behoeftige inwoners 
penningen uitgereikt, waartegen voedsel kon worden verkre-
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174. Schrijfstift;' 
Leisteen. 
Lengte: 4,5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. M. Hopstaken. 

gen. Dat systeem werd onder meer ook in Bergen op Zoom 
gehanteerd. Misschien hadden deze penningen in Nieuwlande 
een dergelijke functie. Dit soort penningen zijn alleen van 
Nieuwlande bekend en moeten dan ook een lokale betekenis 
hebben gehad. Een andere mogelijkheid is, dat de penningen 
bij het spel zijn gebruikt. Maar een spel heeft zelden zo'n 
sterk lokaal karakter en dergelijke penningen zouden dan 
ook van andere vindplaatsen bekend moeten zijn. De gaaf
heid van de gegoten munten was van ondergeschikt belang, 
want er moeten - gezien de vondstomstandigheden - ook 
slecht gegoten exemplaren in ornloop zijn geweest. 
Een zogenaamde" groot" of "vierlander' " een toen algeme
ne muntsoort, heeft model gestaan voor de gietpenning. De 
stempelsnijder heeft er overigens een nogal slechte en weinig 
gedetailleerde kopie van gemaakt. Het voorbeeld, de groot, 
werd in de Bourgondische Nederlanden geslagen gedurende 
de periode 1434 tot en met 1474. In Vlaanderen was de munt
plaats Brugge, daar sloeg men deze munt tussen 1467 en 
1474. Het muntteken van de stad Brugge is een lelie afgebeeld 
in het midden van een kruis. Zo'n kruis komt ook op de giet
penning voor. De keerzijde van de gietpenning is eveneens in 
grote lijnen als een Vlaamse groot uitgevoerd. Penning en 
gietrnal moeten dus ná 1467 zijn vervaardigd. Hoelang deze 
munten in omloop zijn geweest is bepalend voor de ouder
dom van de gietmal. Helaas is dat niet bekend. 
In de achttiende eeuw werden bij Reimerswaal drie leistenen 
gietmallen gevonden, compleet met de bijbehorende boven
mal. Deze bovenmal dient met een pen-gat verbinding op de 
ondermal te worden geplaatst. De vondst is destijds niet on
opgemerkt gebleven en er zijn twee fraaie aquarellen van ge
maakt (Cat.nrs. 176 en 177). De aquarellen zijn afkomstig uit 
het Rijksarchief te Middelburg. Twee van de drie afgebeelde 
mallen zouden volgens een uit die tijd daterende beschrijving 
hebben gediend voor het gieten van lakenloodjes. Dat is 
beslist onjuist. De kleinste mal (Cat. nr. 177) geeft als gietpro
duct een penning met aan de ene zijde de afbeelding van Ma-



ria met Jezuskind boven een maansikkel. Op de keerzijde 
staan Petrus met sleutel en Paulus met zwaard afgebeeld. 
Tussen beide apostelen in staat een kruisje. 
De tweede gietmàl (Cat.nr. 176) maakte acht(!) penningen in 
één gietsel. Ook deze penningen zijn beslist geen lakenloden. 
Twee penningen met de gotische hoofdletter "M" (de begin
letter van Maria van Bourgondië), kunnen mogelijk een date
ring geven van de gietmal. Dergelijke letters komen namelijk 
ook voor op twee soorten munten, die tijdens de regering van 
Maria van Bourgondië zijn geslagen tussen 1477 en 1482. 
Men mag aannemen, dat de gietmal in deze periode te Rei
merswaal dienst heeft gedaan. Maria van Bourgondië was 
gravin van Zeeland van 1477 tot 1482. 
De derde gietmal (Cat. nr. 176) toont ons een vreemd voor
werp, dat in eerste instantie moeilijk thuis te brengen is. Na 
enig speurwerk blijkt het een oor van een tinnen drinkkan te 
zijn. Een kan met zo'n oor staat afgebeeld in Tin door de 

175. Gietmal. 
Leisteen. 
Lengte: 6,4 cm. 
Breedte: 3,5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 

eeuwen van A.J.G. Verster. Als datering geeft Verster het 
einde van de vijftiende eeuw aan. Daaruit zou men kunnen 
afleiden dat ook deze derde mal uit die periode stamt. 

Louis Hopstaken 

Literatuur . 
A. J. G. Verster, Tin door de eeuwen (Amsterdam, 1954), afb. 13. 
F. Nagtglas, Zelandia illustrata; verzameling van kaarten, portretten, pla
ten enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehorende 
aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Il (Middelburg, 1878) 
12. 

176 t/ m 177. Afbeelding der Steene vormen 
gevonden op de slikken van Romerswale. 
Aquarel. 
Afmetingen: 37,5x52 cm en 29x21,4 cm. 
Coll. Rijksarchief in Zeeland. 
verz. Zeelandia IIIustrata nr. 490 I en Il. 
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9c. Lepels. 

254. Lepe/. 
Messing. 
Lengte: 16,4 cm. 
Vindplaats: Tolsende. 
Collo P. Rommens. 
Opmerking: aan de basis van de steel is een 
merkteken (ankertje) geslagen. 

255. Lepe/. 
Messing. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 
Opmerking: de bak van de lepel is fraai versierd 
met een twee-koppige adelaar en met klavers. 

256. Lepe/. 
Messing. 
Lengte: 15,4 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 

257. Lepe/. 
Tin. 
Lengte: 16,8 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken . . 
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9d. Zegelstempels. 

258 tlm 260. Zegelstempels. 
Messing. 
Drie stempels, t.w.: 
- met de tekst "Jan den . . ." rondom een 
bok, diameter 2 cm; 
- met de tekst "Toen Martinus Martini" 
rondom een kat en een franse lelie; diameter 2,4 
cm en 
- met de tekst "Olivier van Ashove", rondom 
een leeuw, diameter 2,5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 
Opmerking: De kleine adel en burgerij begint in 
de dertiende eeuw gebruik te maken van 
dergelijke zegelrnatrijzen. In de loop van de 
veertiende eeuw neemt het gebruik ervan toe, 
dan gaan ook kooplieden en handwerkslieden 
hun zegels hiermee afdrukken. Uit Engelse 
vondsten blijkt, dat dergelijke stempels dateren 
uit de dertiende tot en met het begin van de 
zestiende eeuw. Uit Amsterdam is een vroeg
zestiende eeuws exemplaar bekend. 

Literatuur: 
Medieva/ Cata/ogue (London Museum) 
(Londen, 1940) 295. 
Jan Baart e.a., Opgravingen in Amsterdam; 20 
jaar stadskernonderzoek (Amsterdam, 1977) 
422-423. 

ge. Tapkranen 

261 en 262. Tapkranen. 
Brons. 
Lengte van de beide tappen: 15,8 en 8 cm; 
hoogte van de bijpassende tap: 7,3 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo N. Peerdeman. 
Opmerking: Tapkranen of "conduten" werden 
in houten wijn- en. biervaten geslagen. De 
tapkraan bestaat uit twee delen, de tap en de 
kraan. De tap is in feite een gebogen buis die in 
het vat wordt geslagen. Dwars door de buis, van 
boven naar onderen past een "taps" -toelopende 
kraan. De kraan is een massieve staaf met een 
handgreep waarin een horizontale opening is 
uitgespaard ter hoogte van de bijpassende tap. 
Door de kraan naar rechts of links te draaien 
komt het gat al dan niet in het verlangde van de 
tap te liggen, waardoor de vloeistoftoevoer 
geregeld kan worden. 



9f. Insignes, sierspelden en hangers. 

Erotische symboliek op veertiende en vijftiende eeuwse profane insignes. 

Het prachtige boek van D. Bax, -Ontcijfering van Jeroen 
Bosch, is een goede gids bij het begrijpen van de symboliek 
van de profane insignes, daar deze schilder dezelfde symbo
len op zijn werken weergeeft, zij het in een kuisere variant. 
De profane insignes bewijzen, dat deze manier van iets uit
drukken gemeengoed was. Dus geen schilderstaal van Jeroen 
Bosch, ook al beeldde hij ze op zijn eigen wonderbare manier 
uh. I 

Sommige moderne kunsthistorici zien in Bosch een surrealist; 
andere gaan zelfs zover te beweren, dat de meester onder in
vloed van hallucinogenen werkte. Bax heeft de werken van 
Bosch aan een multidiciplinaire analyse onderworpen en 
daardoor wordt het verband met de profane insignes duide
lijk. Als illustratie van het historische belang van de profane 
insignes kan het volgende voorbeeld gelden. Op het schilderij 
"De Verloren Zoon" van Bosch staat een herberg afgebeeld, 
met op het dak een omgekeerde kruik. Sommige geleerden 
vragen zich af, of deze herberg niet tevens een bordeel zou 
kunnen zijn. Eén van de profane insignes uit Nieuwlande 
(Cat. nr. 270) stelt zonder twijfel een herberg annex bordeel 
voor en ... heeft een omgekeerde kruik op het dak. Zou het 
ons te ver leiden te veronderstellen, dat deze kruik niet alleen 
het teken voor een gelegenheid tot drinken was, maar ook 
verwees naar al te lichtvaardig gedrag? De kruik op het dak 
laat de voorbijganger zien met welk etablissement men hier te 
doen heeft. 
In zijn boek vraagt Bax zich regehnatig af, naar welke voor
beelden Jeroen heeft gewerkt. Hij vermeldt vele voorbeelden, 
waarbij echter het profane insigne als voorbeeld ontbreekt. 
Het zal wel zo zijn dat de schrijver niet op de hoogte was van 
het bestaan van deze insignes anders zouden ze zeker zijn be
handeld in dit zeer gedetailleerde boek. Er zijn mij geen voor
beelden bekend die zo de sfeer van Jeroens werk ademen als 
deze profane insignes die qua vormgeving als symboliek zo in 
zijn werk zouden kunnen voorkomen. Belangrijk is dat deze 
insignes al jaren voor Jeroens geboorte werden gedragen, 
hetgeen betekent dat de insignes niet naar werk van Jeroen 
zijn nagemaakt, maar mogelijk voor hem als voorbeeld dien
den en zeker invloed op zijn werk uitgeoefend kunnen heb
ben. 
Het is teleurstellend te konstateren hoe weinig er in histori
sche en/ of hedendaagse literatuur te vinden is over het profa
ne insigne en de betekenis ervan. Toch hebben deze insignes 

263. Insigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
Hoogte: 6,7 cm, breedte: 1,4 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 
De bodemloze mand of korf komt bij ons en 
vooral ook iIi Duitsland voor als symbool van 
afWijzing. Zouden de dragers van dit insigne te 
kennen hebben gegeven, dat zij sukkelaars zijn? 
Liever denkt men aan het gezegde bij Sartorius: 264. Insigne. 

een belangrijke rol in het middeleeuwse leven gespeeld, wat 
valt af te leiden uit vondsten die tijdens archeologisch onder
zoek in West-Europa te voorschijn zijn gekomen. Het grote 
verspreidingsgebied op zich bewijst al het historisch belang 
van de insignes of ze nu van profane of religieuze aard zijn. 
Men krijgt het idee dat alles wat in de veertiende en vijftiende 
eeuw over deze "heidense" insignes is afgebeeld of geschre
ven op een of andere manier verdwenen is. 
Toch is er veel symboliek bewaard gebleven op schilderijen 
die in de trant van Jeroen Bosch zijn geschilderd. Ook in ou
de gedichten, proza, romans en teksten zoals "de Blauwe 
schuit" van Jacob van Oestvoren proeft men deze sfeer om
dat hierin de spot de omkering vormt van de werkelijkheid. 
Om op de afbeeldingen terug te komen die ik van profane in
signes heb gevonden, kan ik slechts twee voorbeelden noe
men. Als eerste komt een fallus voor op een vijftiende-eeuws 
miniatuur in een Vlaams handschrift. Die laat een van vogel
poten voorziene roede zien. 
Het tweede voorbeeld trof ik enige jaren geleden aan in een 
catalogus van het Kunstgewerbemuseum te Keulen. Hierin 
staan enige IDsignes afgebeeld. Vreemd genoeg was er als 
tekst bij vermeld: Fragment van een gevleugeld dier waarvan 
kop en voorpoten ontbreken. Ze werden in de eerste uitgave 
gedateerd in de veertiende tot vijftiende eeuw. 
Men hoeft niet over een rijke fantasie te beschikken _om er 
een fallus in te zien. Dit toont al aan hoe weinig studie er over 
deze insignes is verricht, zeker als men in ogenschouw neemt 
dat zij sinds 1920 in het museum aanwezig zijn. Enige jaren 
geleden werd de catalogus opnieuw uhgegeven en werden de
ze insignes als "laat antiek" gedateerd. Dat betekent, dat 
men ze een ouderdom van ongeveer 1400 jaar geeft. De Duit
se "Gründlichkeit" schiet hier te kort. 

Louis Hopstaken 

Literatuur: 
D. Bax, Ontcijfering van Jeroen Bosch ('s-Gravenhage, 1949) 
L. Maeterlinck, Le genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculp
tureflamande et Wallonne (Parijs, 1910). 
Zinn. Katalog Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln (Keulen, 1976). 
Louis Hopstaken, "Een 15e-eeuws carnavalsinsigne uit de Oostersehelde" , 
De Waterschans XIV (1984 nr. 2) 58-64 en "Erotische symboliek op 
veertiende- en vijftiende-eeuwse profane insignes", De Waterschans, XV 
(1985 nr. 4) 2-7. 

Schip met roerganger. Op het voordek van het 
schip bevinden zich twee falussen en langs de 
achterkant "klimt" een gevleugelde fallus naar 
de masttop, het hoogste punt, om zich 
vervolgens bij de twee zich op het voordek 
bevindende falussen te voegen. Datering: eerste 
helft van de vijftiende eeuw. 

"Der bede1aien hand is een bodemloze mand", 
Waar het-motief een zinnebeeld is van 
verkwisting. Datering van het insigne: eerste 
helft vijftiende eeuw. 

Lood-tin legering, gegoten. 
Hoogte: 2,7 cm, breedte: 2,7 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo M. Hopstaken. 
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,87. Pelgrimsinsigne. 
t'lessing, gegoten. 
it.-Petrus (Rome). 
~fmetingen: 1,5x2;5 cm. 
Tindplaats: Nieuwlande. 
~oll. N. Peerdeman. 

·88. Pelgrimsinsigne. 
• ood-tin legering, gegoten. 
ohannes de Doper (Amiens, Frankrijk), 
Tindplaats: Nieuwlande. 
:011. L. Hopstaken. 
)atering: circa 1375-1425. 

,89. Pelgrimsinsigne. 
Jood-tin legering, gegoten. 
a.-Edward met kroon. 
Tindplaats: Reimerswaal. 
:011. L. Hopstaken. 
)pm.: datering eerste helft van de vijftiende 
euw; niet afgebeeld. 

,90. Pelgrimsinsigne. 
Jood-tin legering, gegoten. 
Iemelsleutels en doek van Veronica. 
Tindplaats: Nieuwlande. 
~oll. L. Hopstaken. 
)pm.: tweede helft van de vijftiende eeuw; niet 
Jgebeeld. 

i2 

391. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
Onbekende heilige met staf. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Afmetingen: 6,5x3;5 cm. 
Collo N. Peerdeman. 

392. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
Rok (Aken, Duitsland). 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 
Opm.: circa 1450-1525; niet afgebeeld. 

393. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
St.-Quirinus (Neuss, Duitsland). 
Diameter: 2,5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo N. Peerdeman. 

394. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
St.-Blasius met kam. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 
Opm.: datering eerste helft van de vijftiende 
eeuw; niet afgebeeld, 

395. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
Anthonius Abt, zittend op een bank met 
abtsstaf, T -kruis, bijbel en bel, linksonder een 
pelgrim, rechtsonder een varkentje. 
Afmetingen: 6,6x4;5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coli. P. Rommens. 

396. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
St.-Barbara. 
Afmetingen: 3,5x5;2 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande . 
Collo N. Peerdeman. 
Opm.: niet afgebeeld. 

397. Pelgrimsinsigne. 
Messing (latoen). 
St.-Dymphna met zwaard en twee wapen
schilden. 
Afmetingen: 2,5x2;5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo N. Peerdeman. 
Opm.: niet afgebeeld. 
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399. Pelgrimsinsigne. 

400. Ampul. 
Lood. 
Afbeelding van het wapen van Haarlem. Op de 
ampul is een hoofd afgebeeld; hetzelfde hoofd 
komt voor op het peigrimsfluitje (Cat.nr. 374). 
Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. L. Hopstaken. 
Opm.: eerste helft van de vijftiende eeuw; niet 
afgebeeld. 

401. Ampul. 
Lood-tin legering. 
Afkomstig uit Reims. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. L. Hopstaken. 
Opm.: eerste helft van de vijftiende eeuw; niet 
afgebeeld. 

398. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
Margaretha. 

Lood-tin legering, gegoten. 
Afkomstig uit Einsideln, Zwitserland. 
Afmetingen: 7,6x6;3 cm. 

Afmetingen: 6,6x5;2 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. M. Hopstaken. 

Santiago de Compostela. 

Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. M. Hopstaken. 

Een van de meest bekende bedevaartsoorden is Santiago de 
Compostela in het uiterste noord-westen van Spanje. 
Naast de bekende gegoten tin-loden pelgrimsinsignes kçnde 
Santiago de Compostela ook enkele zeer specifieke insignes. 
Eén soort is reeds eerder in deze catalogus ter sprake geko
men, namelijk de azabaches, pelgrimsbeeldjes uit git (Cat.nr. 
171). Ook een ivoren hangertje is reeds genoemd (Cat. nr. 
141). Maar veruit het belangrijkste insigne was de Jacobs
schelp (Cat.nr. 406), die bij voorkeur op de hoed werd be
vestigd. Op tal van 'schilderijen is deze schelp hèt herken-

402. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin. 
Miniatuur Jacobs-staf. 
Lengte: 6,3 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. M. Hopstaken. 

403. Pelgrimsinsigne. 
Lood-tin legering, gegoten. 
Jacobsséhelp met pelgrimsstaf (Santiago). 
Afmetingen: 1,5x2;9 cm. 

ningsteken van de bedevaartganger. Afbeeldingen van deze 
schelp vinden we terug op de gitten en ivoren hangertjes, 
maar ook op de metalen insignes, zelfs op mantelhaken 
(Cat. nr. 405). Kenmerkend voor de Santiago-ganger was ook 
de staf. Op oude afbeeldingen zien we dan ook vaak een mi
niatuur uitgave van twee zulke stafjes kruiselings op de hoed 
bevestigd naast de J acobsschelp. Een dergelijk miniatuurstaf
je is ook uit Nieuwlande bekend (Cat.nr. 402). 

Gerrit Groeneweg. 

Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. N. Peerdeman. 
Opm.: vijftiende eeuw, niet afgebeeld. 

405. Pelgrimsinsigne (Mantelhaak). 
Brons gegoten. 

406. Pelgrimsinsigne (schelp). 
Rechter, bolle klep van de Kam- of St. 
Jacobsschelp (Pecten Maximus Maximus, L. 
1785). 

404. Pelgrimsinsigne. 
Messing. 
Jacobsschelp met kruis (Santiago). 
Afmetingen: 2,6xl;5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. N. Peerdeman. 
Opm.: vijftiende eeuw; niet afgebeeld. 

Mantelhaak met drie Jacobsschelpen (Santiago). 
Afmetingen: 1,9x3 'cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. N. Peerdeman. 
Datering: vijftiende eeuw. 

Vindplaats: Nieuwlande. 
CoU. L. Hopstaken. 
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521 tlrn 530. Gesp, riembeslag, musketon, 
riemtong, etc. 
Messing, geslagen, gegraveerd, geklonken. 
Lengte: tot circa 10 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 

531 tl rn 540. Klein sierbeslag. 
Messing, lood-tin. 
Diameter tot circa 1,7 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 

70 

546 tl rn 550. Nestels. 
Messing (nr. 546). 
Lood-tin (overig). 
Lengte: 2,2 tot 3,2 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 

551 tl rn 555. Messchedepunten. 
Lood-tin, geslagen. 
lengte: 4 tot 9,2 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 

tB / . 
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541 tlrn 545. Letter-beslag. 
Zilver, gegoten (letter "S"). 
Lood-tin legering, gegoten (overig). 
Hoogte: circa 2 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Coll. L. Hopstaken. 



556 en 557. Ringen. 
Goud, de ene met een diamant, de andere met 
een turkoois. 
Diameters: beide 1,7 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo N: Peerdeman. 

558 t/m 562. Ringen. 
Zilver, messing, onder andere bezet met een 
stukje glas. 
Diameters: 1,4 cm, 1,5 cm, 1,9 cm (2x) en 
2,1 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo M. Hopstaken. 

563. Ring. 
Goud. 
Diameter: 2,2 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo M. Hopstaken. 

564 t/rn 568. Kettinkjes. 
Messing/brons. 
Lengte tot 33,5 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 

90. Tinnen miniaturen / Kinderspeelgoed. 

Er zijn een aantal tinnen kelkjes gevonden (Cat.nrs. 576 t/m 
578), die we zonder aarzelen zouden willen bestempelen als 
"poppengoed". Ook bij opgravingen in Amsterdam kwa
men dergelijke kelkjes tevoorschijn en ook daar veronderstelt 
men met speelgoed te maken te hebben. Ook miniatuur bord
jes komen voor (Cat.nrs. 580 t/m 583, 594 en 595), zelfs em
mertjes (Cat.nrs. 586 en 587), een kussentje (Cat. nr. 585), 
een piedestal (Cat.nr. 579), een stoeltje(!) (Cat. nr. 588), een 
mandje (Cat.nr. 589), een vaasje (Cat.nr. 590), ja zelfs een 

576. Miniatuur kelk. 
Lood-tin. 
Hoogte: 4,3 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo P. Rommens. 

569 t/rn 574. Spelden. 
Messing, getrokken, gewonden. 
Lengte variërend van 4,5 tot 5,3 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo M. Hopstaken. 

__ I' 

575. Oorlepeltje. 
Messing. 

11 SA 

Lengte: 5,5, cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo M. Hopstaken. 

.. • 

miniatuur schouwhaal is tussen het poppenspul aanwezig 
(Cat. nr. 591). Een driepikkeltje (Cat.nr. 592) en een vogel
kooitje (Cat. nr. 596) zijn van een ophangoogje voorzien. 
Wellicht hebben we hier met een hangertje als sieraad te ma
ken. Zie overigens ook het miniatuurschaartje, de miniatuur
pelgrimsstaf en de miniatuurpelgrimshoren, die elders in deze 
catalogus worden genoemd (resp. Cat.nrs. 335, 402 en 603). 

Gerrit Groeneweg. 

577. Miniatuur kelk. 
Lood-tin. 
Hoogte: 3,7 cm. 
Vindplaats: Nieuwlande. 
Collo L. Hopstaken. 

• 
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613 en 614. Schotels. 
Tin. 
Diameter' 16,6 cm. 
Vindplaats: Reimerswaal. 
Collo H. J . E. van Beuningen. 
Opm. : Op de vlag van de ene schotel een 
gekroonde roos, op de andere staan ter 
weerszijden van de roos de letters C en P. Beide 
schotels hebben hetzelfde eigendomsmerk als het 
drinkkroesje Cat.nr. 612. 

10. Mesheften en mesbekroningen. 

Mesheften 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een stad als Amsterdam, 
waar complete messen uit de "zoete" bodem zijn geborgen, 
zijn in het zoute Oosterschelde-gebied de ijzeren mes
lemmetten geheel verteerd. Slechts het heft bleef bewaard. 
Heften zijn door de verschillen in vorm, decoratie en manier 
van bevestiging van veel groter belang voor de datering, dan 
het lemmet. Wel vertelt de vorm van het lemmet ons veel over 
de oorspronkelijk functie van het mes. Omdat de lemmetten 
van de hier beschreven messen zijn verdwenen, is de functie 
van de messen uit Nieuwlande niet meer te achterhalen. 
Interessant is de manier, waarop heft en lemmet aan elkaar 
zijn bevestigd; de verschillende wijzen waarop dit gebeurt, 
maken een globale datering mogelijk. 
De oudste manier om heft en lemmet aan elkaar te bevesti
gen, bestaat uit het geheel of gedeeltelijk doorboren van het 
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615. Ornament. 
Lood-tin. 
Hoogte: 38,2 cm. 
Vindplaats: Reimerswaal. 
Collo H. J . E. van Beuningen. 
Opm.: De huls verloopt van rond (boven) naar 
vierkant. Vermoedelijk bekronende afsluiting 
van stok of staak. 

heft. Daartoe moest de angel van het lemmet uitgesmeed en 
smaller gemaakt worden, we spreken dan van een. "versmal
de angel". Lemmetten, die met de volle breedte van het mes 
doorlopen, noemt men "plaat-angel". Tussen de talrijke 
mesheften, die in Amsterdam zijn verzameld, ontbreken de 
heften met een volledige doorboring, terwijl dit type in het 
Scheldegebied zeker niet uitzonderlijk genoemd mag worden. 
Bij de methode van de "volledige doorboring" steekt de an
gel helemaal door het heft heen en is over het uitstekende deel 
een kapje geschoven, waarna het geheel kon worden vastge
klonken. Een enkele maal ontbreekt bij dit type het kapje 
(Cat. nr. 619). De hierna beschreven mesheften hebben alle 
acht een andere manier van bevestiging van het heft aan het 
lemmet. . 

Louis Hopstaken. 


