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Bijlage twee van het proefschrift bestaat uit een beschrijvende inventaris van de 
mobilia. De mobilia worden weergegeven in de volgorde van de features waartoe ze behoren. 
Elk individueel stuk heeft een nummer dat bestaat uit twee delen: een feature-rmmmex en een 
volgnummer binnen de feature. Beide nummers zijn gescheiden door een punt. De combinatie 
van beide nummers is uniek. Zoals vroeger reeds gezegd is defeature de vertrekeenheid van 
de waarnemingen op het terrein. Het is immers de kleinste eenheid die tijdens de 
archeologische opgravingen werd onderscheiden in het bodemarchief.

Voor elk stuk wordt in de inventaris eerst het nummer gegeven dat bestaat uit de 
feature-mxmmex (afgekort: fea) en het volgnummer binnen deze feature (nr). Vervolgens 
wordt ook nog het spoomummer (afgekort: spo) gegeven waartoe de feature eventueel 
behoort. Het is immers zo dat heel wat features samenhoren en één spoor vormen, zoals een 
kuil of een greppel bijvoorbeeld. Na het nummer volgt de beschrijving. In de laatste kolom 
wordt, indien een illustratie van het besproken object is gemaakt, het figuumummer (afgekort: 
fig) weergegeven. Deze figuumummers verwijzen naar de Bijlage 3 met de illustraties van de 
mobilia. Wanneer naar deze mobilia wordt verwezen in het tekstgedeelte of in andere 
bijlagen, gebeurt dit gewoon aan de hand van het individueel nummer.

De weinige referenties in deze bijlage kunnen worden teruggevonden in de 
bibliografie van het tekstgedeelte van het proefschrift. Naar het boek van Van Beuningen & 
Koldeweij gepubliceerd in 1993, wordt verwezen met de letters HP, hiermee verwijzend naar 
de titel: Heilig en Profaan.

Deze inventaris is tenslotte opgesteld als een open inventaris. Het is immers de 
bedoeling dat de inventaris nog wordt uitgebreid met groepen mobilia die nog niet in extenso 
zijn bestudeerd, zoals deze in ijzer die tengevolge van de restauratieproblematiek nog niet 
allemaal zijn behandeld, en met mobilia uit zones die in de toekomst nog kunnen opgegraven 
worden.



fea nr spo beschrijving f>9
8 1 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,83 g, 

doormeten 18 mm.

8 2 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 55,4 g.

8 3 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1388 geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. 
Gewicht: 0,65 g, diameter: 16 mm.

8 4 Heftbeschermer in tin/lood.

11 1 21 Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een bleekgrijs 
baksel.

14 1 22 Randfragment met scherpe breukvlakken van een beker in geverfd aardewerk.

15 1 23 Randfragment (diam.: 18 cm) van een kookpot in grijs aardewerk met cilindrische hals en een 
bandvormige, licht ondersneden rand.

16 1 23 Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met uitstaande hals en een eenvoudige, ronde 
verdikte rand.

16 2 23 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande, inwaarts licht afgeschuinde rand.



fea nr spo beschrijving fig
16 3

!

. - - - -

23 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met een uitstaande inwaarts licht afgeschuinde rand.

16 4 23 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met gietsneb en zowel aan de binnen- als 
buitenkant verdikte, in doorsnede ovale, aan de buitenzijde geribbelde rand.

18 1 24 Wandfragment van een steengoedrecipiënt met zoutglazuur en een eenvoudige rolstempel op de 
schouder. Vermoedelijk Langerwehe.

18 2 24 Randfragment (diam.: 18-19 cm) van een kookpot in grijs aardewerk met een cilindrische hals en een 
bandvormige, licht ondersneden rand.

18 3 24 Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met een cilindrische hals en bandvormige, duidelijk 
ondersneden rand.

19 1 1 Leisteenfragment met enkele ingekraste lijnen.

23 1 2 Bodemfragment met gelobde standring van een recipiënt in Rijnlands steengoed met zoutglazuur.

44 1 2 Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met een licht naar buiten staande, blokvormige, licht 
ondersneden rand. Diameter rand: 19 cm.

52

50 1 8 Helft van een klein mondharpje in koper of een koperlegering. Minimale lengte: 30 mm. 165



fea nr spo beschrijving fif)
51 1 8 Fragment van een geprofileerd stuk kalkzandsteen. Onderaan op het stuk is een kruis en vooraan is 

een rudimentaire drie ingekrast. De achterkant is zorgvuldig vlak gemaakt. Dit zou kunnen een 
onderdeel van een deur- of vensteromlijsting zijn.

1

53 1 9 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

66 1 1818 Wandfragment van een pot in grijs reducerend gebakken kustaardewerk met kamstreepversiering.

66 2 1818 Afvalproducten van zoutbereiding.

72 1 135 Bodemfragment van een kommetje met bodem met ziel versierd met sporen- en kruisarceringsbanden 
in luster. Het betreft een combinatie van goudgele luster en koperrode luster. Op de onderkant zijn 
enkel wat cirkels in koperrode luster herkenbaar.

40

72 2 135 Bodemfragment van een kommetje met bodem met ziel versierd met sporen- en kruisarceringsbanden 
in luster. Het betreft een combinatie van goudgele en koperrode luster. Op dit stuk is ook koperrode 
luster aanwezig op de binnenkant.

40

72 3 135 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met twee bandvormige oren en 
eenvoudige opstaande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 22,1 cm, grootste 
diameter: 13,3 cm, randdiameter: 4 cm.

62

76 1 Wandfragment van een gezichtskruik in een lichtgrijs baksel bedekt met een doorschijnend zoutglazuur 
met bruin gespikkelde zones. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.

54

76 2 Klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel. Hoogte: 72,5 
mm, grootste diameter: 50-51 mm.

64



fea nr spo beschrijving fi9
76 3 Tapje in een koperiegering en met een mond in de vorm van een gestileerde dierenkop. Het buisje dat 

het kraantje moet huisvesten is achthoekig in doorsnede en heeft bovenaan een diameter van 10 mm. 
Afmetingen: totale lengte: 82 mm, diameter van de opening: 5,5 mm.

163

76 4 Fragment van een kraan in een koperiegering met een vermoedelijk M-vormige handgreep. 
Afmetingen: diameter van de opening: 8-10 mm, hoogte zonder de handgreep: 34-35 mm.

163

76 5 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1436-1439 of 1457-1458. 
Gewicht: 0,42 g, doormeter: 16,5 mm.

76 6 Nederlandse rijderschelling in zilver geslagen te Kampen in de periode 1681-1691. Gewicht: 1,48 g.

76 7 1/2 groot in biljoen geslagen onder Maria van Bourgondië of Filips de Schone in de periode 1478-1488. 
Gewicht: 0,45 g.

76 8 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 12,1 g.

76 9 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 24,5 g.

76 10 Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 9,4 g.

76 11 Fragment van een loden netverzwaring.



fea nr spo beschrijving f ifl
76 12 Sterk beschadigde penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een heilige met staf en 

hamer en aan de andere zijde een aantal gotische letters afgeboord met een omschrift eveneens in 
gotische letters. De heilige is vermoedelijk sint-Elooi. Afmetingen: diameter: 21,5 mm.

76 13 Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een lelie en aan de andere zijde deze van een 
kort kruis. Afmetingen: diameter: 17,5 mm.

76 14 Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is twee maal 
getorst. Lengte: 47 mm.

76 15 Ringvormige vingerhoed in een koperlegering met vijf horizontale rijen putjes. Op het stuk is geen 
soldeernaad te zien. Afmetingen: hoogte: 9,3 mm; diameter onderaan: 17,6 mm.

76 16 D-vormige gesp in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 15 mm, breedte: 20 mm.

76 17 Middenstuk met drie ogen van een gordelsluiting in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 21 mm, 
breedte: 25 mm.

77 1 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

79 1 Tuitfragment in rood aardewerk. De tuit is aan de buitenkant bedekt met een sliblaag waardoor het 
glazuur plaatselijk geel kleurt. Dit fragment is eventueel een onderdeel van een zgn. lavabo.

78

83 1 27 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.



fea nr spo beschrijving fi9
83 2 27 Staand Christusbeeldje met in de linkerhand een bol met kruis, de rijksappel. Met de rechterhand wordt 

vermoedelijk een zegenend gebaar gemaakt. Het zalmkleurig zacht baksel vertoont nog wat restanten 
van witte beschildering.

105

83 3 27 Kleine helft van een leistenen schijf met sporen van één centrale perforatie. Diameter: 54 mm.

83 4 27 Oorfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs 
baksel.

83 5 27 Braadpan in rood aardewerk met ronde rand, gietsneb en volle steel met opwaarts geplooide randen 
die een effect bekomen van een soort draperie-decor. De overgang van wand naar de vrij vlakke 
bodem is abrupt en maakt in doorsnede bijna een hoek van 90°. De steel staat onder een hoek van 90° 
tot de gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter:
26,5 cm.

93

83 6 27 Braadpan in rood aardewerk met ronde rand, gietsneb en volle steel met opwaarts geplooide randen 
die een effect bekomen van een soort draperie-decor. De bodem is sterk lensvormig. De steel staat 
onder een hoek van 90° tot de gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. Randdiameter: 26,5 cm.

93

83 7 27 Bodemfragment van een beker in groen glas.

83 8 27 Wandfragment van een beker in groen glas.

83 9 27 Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 21 mm, breedte: 15 mm.

83 10 Kapje van een mes in een koperlegering bevestigd aan de ijzeren angel.



fea nr spo beschrijving f>9
83 11 27 Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met uitstaande hals, in doorsnede 

driehoekige rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem en op de binnenkant van de hals en rand tussen de beide oren in. De wanden zijn beroet. 
Randdiameter: 19 cm, grootste diameter: 23,8 cm, hoogte: 20 cm.

83

86 1 27 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en op de bovenkant versierd 
met kobaltblauwe lijnen en lusterlijnen. Aan de onderkant van het fragment is een gestileerd 'perejil'- 
motief in luster te zien.

86 2 27 Wandfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande rand, scherpe knik in de 
wand en versierd met een in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering waarbinnen bloemen opgesteld 
staan.

50

86 3 27 Wandfragment van een recipiënt, vermoedelijk een albarello, in een fijn oranjerood baksel met witte 
spikkels en enkele grovere (diameter 1 mm) rode inclusies. De buitenzijde is volledig bedekt met een 
witte deklaag, vermoedelijk tinglazuur. Aan de binnenzijde komt ook een vlekje deklaag voor, 
vermoedelijk enkel over de rand gelopen.

52

86 4 27 Helft van een leistenen schijf met twee of drie centrale perforaties. Diameter: 55 mm.

86 5 27 Fragment van de helft van een sterk gesleten, onversierd benen mesheft. Er zijn sporen van drie 
perforaties. Op het uiteinde is een gleuf aangebracht. Bewaarde lengte: 63 mm.

86 6 27 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

86 7 27 Vijf minuskule stukjes rozebruin vensterglas.

86 8 27 Twee passende fragmenten van een konisch deksel in rood aardewerk met onderaan een verticale 
richel en aan de bovenkant bedekt met oranjebruin loodglazuur. De stukken vertonen geen sporen van 
beroeting. De verticale richel lijkt te wijzen op een gebruik van dit deksel bij potten met een dekselgeul.

91



fea nr spo beschrijving fifl
86 9 27 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Binnen een parelcirkel zijn sporen van een 

wapenschild herkenbaar. Diameter: 22-23 mm.

86 10 27 Pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelcirkel een klok met 
driepas (?) bovenaan afgebeeld. Op deze schijf is ook achteraf een merk ingekrast. Op de schijf met de 
perforatie is binnen een parelcirkel een wapenschild afgebeeld met nogal wat korte streepjes. Diameter: 
22-24 mm.

86 11 27 Wandfragment van een kan in Siegburg. Op de schouder is een medaillon met wapenschild 
ingestempeld.

56

87 1 27 Veertien passende fragmenten van een licht bikonische beker met twee bandvormige oren en een 
uitgeknepen voet. Vermoedelijk afkomstig uit de ateliers van Langerwehe.

62

87 2 27 Fragment van een wetsteen waarvan de vorm niet kan worden bepaald. Het is op één kant voorzien 
van 4 uitgesleten groeven.

6

90 1 1821 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de 
buitenkant is bruin gevlamd en bedekt met glazuur.

90 2 1821 Twee stukjes in mekaar gevlochten koperdraad. Bewaarde lengte: 36,5 mm. Het uiteinde is weliswaar 
afgebroken, maar toch nog voldoende bewaard om te constateren dat het oorspronkelijk afgeplat was.

96 1 Fragment van een insigne in tin/lood met de afbeelding van Maria met kind. Onderaan staat als 
opschrift: 'messene'. Hoogte: 55 mm, breedte: 34 mm. Dit pelgrimsteken van Mesen is een variant van 
het enige tot nog toe bekende exemplaar (HP afb. 471).

100 1 Knikker in een beigebruin zacht baksel. Diameter: 18-20 mm.



fea nr spo beschrijving fi9
100 2 Gesleten bodemfragment in terra sigillata. Oost-Gallië, eind 2de-3de eeuw.

100 3 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is bruin tot oranjebruin 
gevlamd en bedekt met glazuur.

100 4 Vermoedelijk door vuur aangetaste wetsteen in schiefer. De vorm van de doorsnede kan niet meer 
achterhaald worden en op één vlak is een uitgeschuurde gleuf aanwezig. Bewaarde lengte: 9,5 cm.

100 5 Fragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en 
minstens één rolrond oor. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en de 
buitenkant is beroet. Randdiameter: 12,6 cm, grootste diameter: 14,7 cm.

103 1 35 Randfragment van een voorraadpot in grijs aardewerk met een eenvoudig rechtop staande rand. Op de 
schouder komen enkele ingekraste lijnen voor.

106 1 35 Fragment van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de rand van het potje 
werd aan de buitenkant een laag wit slib aangebracht voor het glazuren. Het stuk is gedeeltelijk 
geglazuurd op de buitenkant van de rand, op de steel en op de binnenkant. Hoogte: 35 mm. De steel is 
tot halverwege het bodemvlak uitgehold.

107 1 37 32 passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op vierledige standvinnen, met naar buiten 
staande hals en driehoekige rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem 
en de buitenkant is intens beroet. Randdiameter: +/- 22 cm.

110 1 37 Vijf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met holle steel, gietsneb en in 
doorsnede halfronde tot driehoekige rand ontwikkeld aan de buitenzijde van de rand. Loodglazuur is 
enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem van de pan. De onderkant is zwaar beroet. 
Randdiameter: 18,7 cm.

116 1 41 Ovale medaille in een koperlegering en met een hangoog. Aan de éne zijde wordt Maria met kind 
afgebeeld en aan de andere zijde mogelijkerwijze Franciscus. Lengte inclusief het hangoog: 38 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
117 1 42 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed.

118 1 42 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 17,9 g.

118 2 42 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 15,6 g.

119 1 42 Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Het baksel is 
donkergrijs.

119 2 42 Ongeglazuurd bodemschaaltje in een bruingrijs zandig baksel van een olielamp met vlakke bodem. Het 
bodemschaaltje heeft een klein snebje en vertoont centraal de aanzet van de stam waarop het 
lampschaaltje rust.

79

119 3 42 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk geel- tot 
oranjebruin gevlamd.

119 4 42 Twee bodemfragmenten en 6 wandfragmenten waarvan er 4 aan mekaar passen van een klein 
recipiënt op vlakke bodem in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met groen loodglazuur vooral 
op de binnnenkant. Twee stukken vertonen een aanzet van een bandvormig oortje en aan de 
binnenkant zijn de draairingen duidelijk zichtbaar. Bodemdiameter: 4 cm.

51

119 5 42 Acht passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met holle, licht konische steel, ronde 
rand en gietsneb. De bodem is plat tot licht lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° tot de 
sneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 26-26,5 cm.

92

119 6 42 Zeventien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen met een 
naar buiten staande hals, eenvoudig rechtopstaande rand en één vertikaal geplaatst rolrond oor. De 
binnenkant is volledig bedekt met loodglazuur. De buitenkant, vooral langs de wand, is intens beroet. 
Randdiameter: 21,8 cm, hoogte: 10,7 cm.

86



fea nr spo beschrijving f ifl
121 1 42 Vier passende scherven van een bodem van een kookpot op drie vierledige standvinnen. Op de 

binnenkant is loodglazuur aangebracht. De druipsporen van het loodglazuur geven aan dat deze pot 
met de bodem naar boven in de oven was gestapeld bij het bakken.

122 1 42 Fragment van de mantel van een beeldje in een bruinbeige zacht baksel.

124 1 42 Fragmentair bewaarde loden kolfslof. Bewaarde lengte: 61 mm. In de schacht zijn nog houtresten 
aanwezig. Het uiteinde vertoont duidelijke sporen van gebruik. Gewicht: 185 g.

124 2 42 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

124 3 42 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

124 4 42 Wandfragment van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel met groen loodglazuur vooral 
aan de binnenkant.

124 5 42 Sterk gefragmenteerd tinnen recipiënt met deksel en standring. Het deksel is door middel van een 
scharnier met gemeenschappelijke pin verbonden aan het recipiënt. Bovenop het deksel verwijzen 
restanten naar de aanwezigheid van een holle knop. Afmetingen: diameter van de standring: 69-75 
mm, hoogte zonder deksel: 5,5-6 cm.

124 6 42 Twaalf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met ronde rand, gietsneb en steel 
met opwaarts geplooide randen. De overgang tussen de wand en de bodem is abrupt. De bodem is 
vlak tot licht lensvormig. De steel staat onder een hoek van ongeveer 70° tot de gietsneb. Loodglazuur 
is enkel aangebracht aan de binnenkant van de bodem. Het stuk is intens beroet aan de onderkant en 
buitenkant van de wanden. Randdiameter: 44 cm.

124 7 42 Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met naar buiten staande hals en in doorsnede driehoekige 
rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op 
de buitenkant van de schouder in de zones tussen de beide oren in. De kookpot is onderaan sterk 
beroet. Randdiameter: 18,1 cm, grootste diameter: 21,6 cm, hoogte zonder de poten: 17,5 cm.



fea nr spo beschrijving fi9
126 1 42 Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe concentrische 

banden. Nabij de rand is na het bakken een perforatie aangebracht.
49

126 2 42 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

130 1 Ovale oesterschelp met twee centrale perforaties.

130 2 Afgeronde natuursteen met aangebrachte (?) inkervingen mogelijk voor het gebruiken van deze steen 
als netverzwaring.

9

130 3 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,5 cm.

131 1 43 Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees uit de eerste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,53 g, 
diameter: 16 mm.

133 1 43 Twaalf passende fragmenten van een kookpotje in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met 
één rolrond oor, uitstaande hals en uitstaande inwaarts afgeschuinde rand. Het potje is niet beroet. 
Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 12,8 cm, grootste 
diameter: 16 cm, hoogte: 12,4 cm.

83

133 2 43 Tiental fragmenten van een kookpot in rood aardewerk op drie drie- tot vierledige standvinnen, met één 
oor, uitstaande hals en rand die inwaarts afgeschuind is. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant 
van de bodem. De buitenkant is intens beroet. Randdiameter: 13,8 cm, grootste diameter: 16 cm, 
hoogte: 12,5 cm.

83

133 3 43 Helft van een kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals, in 
doorsnede driehoekige rand en minstens één rolrond oor. De onderkant is intens beroet. Loodglazuur is 
enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 20,2 cm, grootste diameter: 24,2 
cm, hoogte: 18,3 cm.



fea nr spo beschrijving f ifl
138 1 Fragment van een wetsteen in een bleekgrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige 

doorsnede (1,4 bij 2,3 cm) en een bewaarde lengte van 8,7 cm.

139 1 46 Een twintigtal passende fragmenten van een kommetje in rood aardewerk op drie drieledige 
standvinnen, met een licht naar buiten staande rand. De bodem en een stukje van de wand onderaan is 
bedekt met loodglazuur. Randdiameter: 22,3 cm, hoogte: 8,6 cm.

77

140 1 47 Terra sigillata. Sterk afgesleten bodemfragment van een Drag. 18/31, Midden-Gallië, 2de eeuw.

141 1 Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de bewaarde helft is een naar links klimmende 
leeuw te zien. Diameter: 21 mm.

144 1 48 Een grote helft van een leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 50-51 mm.

146 1 Fragment van de mantel van een beeldje in een zacht beige baksel met sporen van een witte deklaag.

146 2 Fragment van het voetstuk van een beeldje in een zacht beige baksel met donkergrijze kern en met 
sporen van een witte deklaag.

146 3 Veertien passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met een aan de buitenzijde 
afgeronde, licht inwaarts afgeschuinde rand, gietsneb en volle steel met omgeplooide randen en 
centrale richel. Randdiameter: 30,5 cm. Loodglazuur is aangebracht aan de binnenkant en aan de 
buitenkant in de zone van de gietsneb. De overgang tussen wand en bodem is abrupt. De bodem is 
licht lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° ten opzichte van de gietsneb.

93

148 1 50 Twee passende fragmenten van een bord met bodem met ziel, zwak afgelijnde vlag en versierd met 
een grijsgeworden oorspronkelijk blauw heggerankmotief. Glazuur en luster is nergens vast te stellen 
op de stukken. Randdiameter: 24,6 cm.

35
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148 2 50 Klein éénorig kannetje met vlakke bodem. Het harde grijze baksel is aan beide zijden geglazuurd. Aan 

de binnenzijde is dit glazuur homogeen en mat lichtbruin, aan de buitenzijde bestaat het uit 
onregelmatig verspreide, glanzende, bruin gespikkelde zones. Afmetingen: hoogte: 9 cm, grootste 
diameter: 7,9 cm.

62

148 3 50 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

162 1 69 Archeologisch volledig fragment van een bord op standring en versierd met uitstaande bladparen. 
Randdiameter: 22,2 cm. De luster op dit stuk is volledig weggesleten.

31

162 2 69 Wandfragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103

162 3 69 Acht fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103

162 4 69 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 2 
concentrische lijnen en een bladmotief in kobaltblauw. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

48

162 5 69 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met opstaande rand en waarschijnlijk 
versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster ontbreken op dit stuk.

50

162 6 69 Opengereten loden kolfslof. Lengte: +/- 63 mm.

162 7 69 Terra Sigillata. Afgesleten bodemfragment van een Drag. 18/31. Midden-Gallië, 2de eeuw.
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162 8 69 Drie stukjes loodstrip voor glas-in-lood.

162 9 69 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 6 groeven. Diameter: 28 mm. Gewicht: 18,2 g. 65

162 10 69 Fragment van een klein rechthoekig, dubbel kammetje in ivoor in een combinatie van fijne en grove 
tanden. Op de breedte van 4 grove tanden komen aan de andere zijde 7 fijne tanden voor. Breedte: 2,8 
cm, bewaarde Iengte1,5 cm en dikte: 2,5 mm.

179

162 11 69 Tap in een koperlegering met een mond in de vorm van een gestileerde dierenkop. Nabij de mond is de 
tap vierkant (zijde: 12-13 mm) in doorsnede. Het buisje dat de kraan moet huisvesten is achthoekig in 
doorsnede. Afmetingen: lengte: 134 mm, diameter van de opening: 12 mm.

148

162 12 69 Drie passende bodemfragmenten waarvan één met standvin van een recipiënt in grijs reducerend 
gebakken aardewerk. Aan de binnenzijde bevindt zich een zwartbruine zandbevattende bitumineuze 
substantie.

162 13 69 Loden netverzwaring. Breedte: 44 mm, gewicht: 34,9 g.

162 14 69 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 20,3 g.

162 15 69 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 12,2 g.

162 16 69 Fragment van een loden netverzwaring.
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162 17 69 Loden netverzwaring. Breedte: 50 mm, gewicht: 11,7 g.

162 18 69 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,3 g.

162 19 69 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 24,8 g.

162 20 69 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 11,7 g.

162 21 69 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 12,7 g.

162 22 69 Fragment van een aan de binnenzijde geglazuurd lampschaaltje met de aanzet van de centrale stam in 
een bruingrijs zandig baksel.

162 23 69 Fragment van insigne in tin/lood van Cornelius van Ninove. Bewaarde afmetingen: hoogte: 48 mm, 
breedte: 21 mm.

162 24 69 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karel V in de periode 1506-1518. Gewicht: 
1,05 g, doormeten 18-21 mm.

162 25 69 Bodemfragment van een recipiënt met bodem met ziel in een fijn, hard gebakken, rozig baksel met 
enkele rode inclusies (diameter: 1 mm). Het stuk is aan de binnenkant die duidelijke draairingen 
vertoont bedekt met olijfgroen loodglazuur, terwijl op de buitenkant de sporen overblijven van een 
grijswit tinglazuur. Bodemdiameter: 8 cm.

52
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162 26 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 

en een met een vingerindruk versierd worstvormig oor. De bovenkant van het deksel is bedekt met 
oranjebruin loodglazuur. Sporen van beroeting zijn op dit stuk niet te zien. Diameter: 14,5 cm.

162 27 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande 
rand, aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk en een nabij de rand 
aangebrachte groef met symmetrisch profiel. Sporen van glazuur zijn op dit stuk niet te zien. De rand is 
aan de onderkant sterk beroet. Diameter: 17 cm.

162 28 69 Deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, een licht naar buiten staande rand en een 
afgesleten centrale knobbel. Diameter: 8 cm. Het stuk vertoont geen sporen van loodglazuur noch 
sporen van beroeting.

91

162 29 69 Randfragment met nop van een drinkschaal in Siegburg met drie tot vier ribbeltjes aan de buitenkant. 
Het stuk past aan 1729.90.

56

162 30 69 Randdfragment van een wasbekken in rood aardewerk. Op de schouder onmiddellijk onder de Y- 
vormige rand zijn plaatselijk opgelegde slibboogjes aangebracht.

78

162 31 69 Tien in een stapeltje samengekoekte Vlaamse mijten in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers 
vanaf 1331.

162 32 69 Fragment van een dubbele mijt in biljoen uit de 15de eeuw.

162 33 69 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 3,95 g, diameter: 27 mm.

162 34 69 Pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie is binnen een parelrand een lelie 
afgebeeld. Op de schijf met de pin staat binnen een parelrand ' s am and' te lezen. Diameter: 16 mm.
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162 35 69 Fragment van een loden netverzwaring.

162 36 69 Afgebroken blad van een dissel in ijzer. Afmetingen: breedte ter hoogte van de snede: 101 mm, breedte 
ter hoogte van de breuk: 43 mm.

162 37 69 Bandvormig voorwerp in ijzer. Het voorwerp is aan één uiteinde afgebroken en vertoont aan het andere 
uiteinde een handvat. Afmetingen: bewaarde lengte: 119 mm, breedte van het langwerpig gedeelte: 18- 
22 mm, dikte: 2,3-2,8 mm. Het langwerpig gedeelte is aan geen van beide zijden aangescherpt.

145

162 38 69 Vervormd fragment van een ijzeren knijpschaar met lusvormige greep en spitstoelopend blad met licht 
gebogen rug.

162 39 69 Fragment van een licht gebogen ijzeren sikkel. Bewaarde lengte van het blad: +/-18 cm.

162 40 69 Fragment van een hoefijzer met sporen van twee gaten. Het bewaarde uiteinde is omgeplooid. Grootste 
bewaarde afmeting: 12,3 cm.

162 41 69 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 122 mm, diameter van het been: 6,5-8 mm.

162 42 69 Fragment van een vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 108 mm.

162 43 69 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 114 mm.
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162 44 69 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 71 mm.

163 1 Wandfragment van een bord versierd met binnen cirkels opgestelde schijven en stippen in roodbruine 
luster. De buitenkant is versierd met concentrische banden in roodbruine luster.

33

163 2 Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en zonder sporen van versiering. 42

163 3 Fragment van een diep bord met vlag in Valenciaanse majolica en versierd met een binnen 
kobaltblauwe banden aangebracht Arabisch aandoend motief in koperrode luster. Op de vlag is een rij 
bolletjes aangebracht eveneens in koperrode luster.

43

163 4 Bandvormig oorfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur. Het 
stuk past aan 164.2.

163 5 Randfragment van een slanke kan met aanzet van bandvormig oor in Siegburg steengoed bedekt met 
groen loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Het stuk past aan 295.2.

163 6 Fragment van een recipiënt in Siegburgsteengoed bedekt met groen en geel loodglazuur aan de 
buitenkant.

163 7 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

163 8 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.
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163 9 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

163 10 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

163 11 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

163 12 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

163 13 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande 
rand en aanzet van een oor. Op het stuk komen enkele vlekken oranjerood loodglazuur voor zowel op 
de boven- als onderkant. De rand vertoont aan de onderkant sterke sporen van beroeting. Diameter: 23 
cm.

163 14 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. Nabij de rand is een zwak uitgesproken groef aanwezig. Op de bovenkant zijn sporen van 
loodglazuur te bemerken. De rand is aan de onderkant sterk beroet.

163 15 Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem en schuin naar boven staande rand. 
Sporen van glazuur zijn op dit stuk enkel te zien op de bovenkant en de onderkant van de rand is in 
sterke mate beroet. Diameter: 20 cm.

163 16 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: +/- 12 cm.

163 17 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 58 mm.
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163 18 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 43 mm.

164 1 520 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens 
twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

164 2 520 Randfragment met de aanzet van een bandvormig oor van een slanke kan in Siegburg steengoed 
bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant betreft het enkel 
een aantal glazuurstrepen die over de rand zijn gelopen. Het stuk past aan 163.4. Randdiameter: 4,4- 
5,7 cm.

164 3 520 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

164 4 520 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en een aanzet van een 
worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is bedekt met groenbruin tot oranjebruin 
loodglazuur. Sporen van beroeting zijn op dit stuk niet te zien.

164 5 520 Wandfragment van een trechterh als beker (?) in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 738.8.

164 6 520 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met in doorsnede halfronde aan de buitenkant 
van de hals ontwikkelde rand. Wanddikte: 4 mm.

164 7 520 Fragment van een vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Bewaarde lengte: 96 mm.

165 1 521 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 111 mm.
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165 2 521 Fragment van een ijzeren vishaak.

166 1 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 
1404-1434. Gewicht: 0,66 g, diameter: 18,5 mm.

174 1 528 Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties staat een gebouw 
met zuilen afgebeeld. Diameter: 15 mm.

174 2 528 Pijplood met aan één kant een aantal moeilijk leesbare letters.

174 3 528 Dichtgeknepen pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de pinnen is een wapenschild met een 
naar links klimmende leeuw opgesteld binnen een parelrand. Op de schijf met de perforaties is een 
treeft (?) afgebeeld. Diameter: 17-18 mm.

178 1 531 Wandfragment van een amfoor (?) in een rozig baksel met fijne verschralingselementen die door de 
wand breken.

178 2 531 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 29,3 g.

178 3 531 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met 
groene vlekken. Het stuk past aan 192.1.

179 1 531 Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke 
groene vlekken.
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180 1 531 Loden netverzwaring. Breedte: 46 mm, gewicht: 20,7 g.

180 2 531 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.

180 3 531 Blok bleekgrijze zandsteen met aan één kant enkele uitgesleten groeven. De andere kant is glad en lijkt 
uitgesleten. In het gesteente is de stratificatie nog te herkennen. Afmetingen bij benadering: 22 bij 7 bij 
6 cm.

182 1 531 Fragment van een baksteen waarvan in de lengte een strook afgerond werd weggesneden. 15

182 2 531 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met vlakke bodem en zonder sporen van 
glazuur.

182 3 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.

182 4 531 Twee passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is 
de buitenkant gedeeltelijk roodbruin gevlamd. Randdiameter: 8 cm.

182 5 531 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de 
buitenkant is oranjebruin gevlamd.

182 6 531 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 187.1 en 188.2.
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182 7 531 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en licht verdikte rand. 

Wanddikte: 3,4 mm.

187 1 531 Bodemfragment en twee passende randfragmenten van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. 
De randfragmenten passen aan 182.6 en 188.2. Randdiameter: 7,3-8 cm. Bodemdiameter: 4-4,1 cm.

188 1 531 Twee passende randfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste 
helft is de buitenkant gedeeltelijk roodbruin gevlamd. Randdiameter: 8,9 cm.

188 2 531 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 182.6 en 187.1.

192 1 532 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met 
groene vlekken aan de buitenkant. Het stuk past aan 178.3.

193 1 532 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant. Het stuk past aan 358.1.

199 1 548 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

199 2 548 Fragment van een beeldje in een hard en fijn, wit baksel. In de gedrapeerde mantel is ter hoogte van de 
rechterarm een perforatie aangebracht.

107

199 3 548 Dikwandig potje in een hard rozig baksel met witte kalkachtige inclusies. Het recipiënt was 
oorspronkelijk volledig (vermoedelijk ook aan de binnenkant) bedekt met een slordig olijfgroen en wat 
mat (lood?)glazuur.

104
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203 1 548 Wandfragment van een dikwandig potje in een hard rozig baksel met dominante witte kalkachtige 

inclusies. Het fragment is nog gedeeltelijk bekleed met een slordig olijfgroen (lood?)glazuur.
104

203 2 548 Helft van een rudimentair afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 68-72 mm. Aan één kant is een begin 
van een perforatie gemaakt.

205 1 548 Fragment van een insigne in tin/lood van Leonardus van Dudzele. Op de achterzijde is één 
bevestigingslipje bewaard gebleven. Onderaan is het opschrift: 's ledenart' aangebracht. Bewaarde 
hoogte: 52 mm. Dit pelgrimsteken is identiek aan het tweede gekende type Leonardus-insigne uit 
Dudzele (HP afb. 274).

205 2 548 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. De vorm van de doorsnede is door de talrijke 
beschadigingen niet meer te bepalen. Bewaarde lengte: ongeveer 18 cm.

208 1 535 Fragment van een meerdelige fagon-beker in kleurloos glas. 141

208 2 535 Vier fragmenten van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. 
De speld is minstens drie maal getorst.

208 3 535 Wandfragment van een beker in Siegburg. Het stuk past aan 916.9.

209 1 535 Afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 62-69 mm.

211 1 536 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 23,8 g.
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213 1 537 Kruik in grijs aardewerk met geribbelde continue standring, konische hals, rolrond oor en licht naar 

buiten staande rand met een ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 30,2 cm, grootste diameter: 
29 cm, randdiameter: 12,2 cm.

69

217 1 540 Rand- en buikfragment van een bolvormig potje in een roodbruin hard, fijn en o.a. met mica's 
verschraald baksel. De kern is gedeeltelijk grijs.

104

217 2 540 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

217 3 540 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. Plaastelijk is de buitenkant oranjebruin 
gevlamd.

217 4 540 Bodemfragment van een beker in groen glas.

217 5 540 Kookpotje in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals, in doorsnede 
driehoekige rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem en op de binnenkant van de hals en rand in de zones tussen de oren in. Het potje is aan de 
buitenkant intens beroet. Binnenin bevindt zich een zware kalkaanslag. Randdiameter: 14,8 cm, 
grootste diameter: 17,2 cm, hoogte: 13,4 cm.

83

217 6 540 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 36 mm.

217 7 540 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 44 mm.

217 8 540 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 44 mm.
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217 9 540 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 47 mm.

220 1 IJzeren mondharp met een lengte van 60,5 mm. Breedte van de beugel: 37,5 mm. Het trilijzer is niet 
bewaard. Ter hoogte van de tanden is het metaal ruitvormig in doorsnede, ter hoogte van de beugel 
bandvormig.

146

220 2 Halve baksteen met in de lengteas van de oorspronkelijke steen twee uitgehakte inkepingen. Gewicht: 
1280 g.

21

220 3 Fragment van een pot in een bruinrood baksel. Het recipiënt vertoont een knobbelvormig handvat en de 
rand is bovenaan versierd met vingertopindrukken.

23

220 4 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 27,4 g.

221 1 537 Knikker in een grijsbruin fijn baksel. Diameter: 19-21 mm.

222 1 541 Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.

224 1 543 Randfragment van een bord versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de versiering in luster 
blijft enkel op de onderkant een spoor over.

37

224 2 543 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.
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230 1 546 Dobbelsteentje (zijde: 6,7 tot 6,8 mm). De één staat tegenover de twee. 288

230 2 546 Dobbelsteentje (zijde: 5-6 mm). De één staat tegenover de twee.

230 3 546 Randfragment van een drinkbeker in groen glas.

230 4 546 Fragment van groen vensterglas.

230 5 546 Fragmentjes van dun groen vensterglas.

230 6 546 Fragmenten van vensterglas waarvan de kleur niet te bepalen is.

230 7 546 Pijplood met aan weerszijden, gelijkaardige geometrisch aandoende tekens.

230 8 546 Achttien kopspeldjes in een koperiegering. Lengtes: 25-33 mm, diameter van de kopjes: 1,7-2,3 mm.

230 9 546 Twee nestels in een koperiegering. Afmetingen: lengtes: 19 en 23 mm, grootste diameters: 2 en 2,2 
mm.
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230 10 546 Nestel in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 17 mm, grootste diameter: 2,7 mm.

230 11 546 Nestel in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 23 mm, grootste diameter: 1,8 mm.

230 12 546 In mekaar gevlochten koperdraad met lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. 
Bewaarde lengte: 21 mm.

238 1 550 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Terminus post quem: 1406.

240 1 550 Volledig geglazuurde kleine kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met naar buiten staande hals, in 
doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. Randdiameter: 10 cm, hoogte: 12,1 cm, grootste 
diameter: 12,2 cm.

82

241 1 551 Cilindrisch lood (diameter: 32,7 mm). In de as van de cilinder bevindt zich een ingegoten buisje 
(diameter: 17,8 mm) in een koperlegering. Onderaan is in dit buisje een opening aanwezig waarop een 
trechter aansluit. Deze trechter stopt ter hoogte van de loden mantel. Gewicht: 695 g.

151

242 1 552 Vlaamse dubbele groot (kromstaart) in zilver geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 
1419-1434. Gewicht: 2,79 g, doormeten 29 mm.

248 1 555 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) waarvan de duigen worden bij mekaar gehouden 
worden door hoepels in es (Fraxinus excelsior L.) en wilg (Salix sp.). Terminus post quem: 1444.

249 1 555 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit duigen van 72 cm lengte die worden samen gehouden door 
2 hoepels in wilg (Salix sp.) en es (Fraxinus excelsior L.). In één van de duigen is een rechthoekig 
bomgat (8 cm bij 7 cm) aangebracht. Wat verder in deze duig bevindt zich een ronde opening van 2 cm 
doormeter waarin zich een tap bevindt. Kapdatum van de boom: 1381-1382.

210
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250 1 555 Gedraaid houten kommetje. Diameter: 10,4 cm, hoogte: 4 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een 

vlakke bodem met rechte kanten en een aan de buitenzijde licht verdikte rand.
188

250 2 555 Duig van een ton in eik (Quercus sp.) uit de vulling van de onderste ton van tonput spoornr. 555. 
Terminus post quem: 1313.

250 3 555 Drie stukjes zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.

250 4 555 Twee passende randfragmenten van een kopje (?) met licht uitstaande rand en een bandvormig oor in 
een beigewit baksel met rode inclusies en bedekt met slordig groen loodglazuur zowel op de buiten- als 
binnenkant. Het is mogelijk een product uit Saintonge. Randdiameter: 6,5 cm.

51

251 1 555 Elf passende fragmenten van een kom op drie vijfledige standvinnen en met een zware, in doorsnede 
driehoekige rand waarin een gietsneb is aangebracht. De binnenkant is bedekt met loodglazuur dat op 
sommige plaatsen een klein beetje over de rand heenloopt. Randdiameter: 36,3 cm, hoogte: 10,5 cm.

77

255 1 556 Randfragment van een potje in rood aardewerk met uitstaande hals, weinig verdikte, afgeronde rand en 
platgeknepen oor. De buitenkant is fel beroet.

135

255 2 556 Fragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, driehoekig aan de buitenzijde 
verdikte rand en twee rolronde oren.

135

256 1 557 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 36 mm.

257 1 556 Ton uit duigen in eik (Quercus sp.) bij mekaar gehouden door wissen in es (Fraxinus excelsior L.) en 
wilg (Salix sp.) en met een bewaarde bodemplaat, eveneens in eik, voorzien van gaten, een ingebrand 
en ingekerfd merk. Diameter bodemplaat: 44-45 cm. Kapdatum van de boom: 1410-1420.
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258 1 556 Tuitkan in rood aardewerk op drie massieve pootjes, met rolrond oor, licht uitstaande hals en uitstaande 

en inwaarts afgeschuinde rand. De pootjes zijn op de zijkant versierd met een duimindruk. De buik, 
schouder, hals en rand van de kan zijn op de helft van de tuit geglazuurd. Afmetingen: totale hoogte: 
20,3 cm, grootste diameter: 15,8 cm, randdiameter: 10,8 cm.

78

258 2 556 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf zesledige standvinnen. Deze zijn niet of zeer weinig 
gesleten. Grootste diameter: 36 cm.

136

258 3 556 Fragment van een kookpot in rood aardewerk op vijf vijf- tot zesledige standvinnen. De standvin 
tegenover het verticaal staand oor is volledig recht afgesleten. De kookpot heeft een uitstaande hals 
met een in doorsnede driehoekig verdikte rand. Glazuur is aangebracht op de binnenkant van de 
bodem en op de schouder ter hoogte van de drie slibboogjes. De pot is zowel op de bodem als de buik 
en zelfs de schouder sterk beroet. Afmetingen: grootste diameter: 22-22,5 cm, hoogte: 18 cm, 
randdiameter: 18-18,5 cm.

83

258 4 556 Grijs kannetje op standvoet met rolrond oor, bolvormige buik, cilindrische hals en licht inwaarts staande 
rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 17 cm, grootste diameter: 13,8 cm, 
randdiameter: 9-9,5 cm.

72

258 5 556 Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met naar buiten staande hals en in doorsnede 
afgerond driehoekige rand. Randdiameter: 13-14 cm.

136

258 6 556 Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf vier- tot vijfledige standvinnen. Drie van deze 
zijn recht gesleten, de overige twee staan nog rond.

258 7 556 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met cilindrische hals en naar buiten staande hals 
rand met dekselgeul. Randdiameter: 15,5 cm.

136

258 8 556 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand. Deze laatste 
is inwaarts afgeschuind. Randdiameter: 15 cm.

136

258 9 556 Fragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie vier- tot vijfledige standvinnen en een rolrond 
oor. De standvinnen zijn alle drie gesleten en er is glazuur aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. Grootste diameter: +/- 25 cm.
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258 10 556 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, rolrond oor en rand met ribbel aan 

de buitenzijde. Randdiameter: 13 cm.
136

258 11 556 Randfragment van een kan in rood aardewerk met cilindrische hals en eenvoudig rechtop staande 
rand. Het stuk is aan de buitenzijde met geelgroen loodglazuur bekleed. Dit glazuur heeft plaatselijk een 
metaalglans. Het glazuur loopt ook enkele cm over in de kan. Randdiameter: 8,5 cm.

136

258 12 556 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. 136

259 1 556 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Terminus post quem: 1446.

259 2 556 Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit door 6 hoepels samengehouden duigen. De hoepels zijn in es 
(Fraxinus excelsior L.) en wilg (Salix sp.). De duigen zijn 74 cm lang en bezitten kroosgroeven op 5 cm 
van de duiguiteinden. Op twee duigen is een merk aangetroffen: op de duig met het bomgat een 
ingebrand cirkeltje van 3 cm doormeter en op een andere duig een Romeinse VI. Kapdatum van de 
boom: 1474-1484.

211

259 3 556 Duig van een ton die achter het bomgat van ton 259.2 is aangebracht om dit bomgat af te dichten.

260 1 556 Loodstrip voor glas-in-lood.

260 2 556 Zwarte, rinvormige kraal vermoedelijk in git. Diameter: 13,7 mm, hoogte: 9,2 mm, diameter van de 
cilindrische perforatie: 2,1 mm.

260 3 556 3 fragmenten lichtgeel vensterglas.
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260 4 556 Randfragment van een kookkom in rood aardewerk met naar buiten staande driehoekig verdikte rand. 

Randdiameter: 23 cm.
135

260 5 556 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
bovenaan afgeplatte rand.

135

261 1 IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 102 mm, diameter van het been: 4.5-5.5 mm. 154

261 2 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

261 3 Wandfragment in grijs aardewerk met een ingestempelde versiering. 52

264 1 52 Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 16 mm.

264 2 52 Fragment van een getorste mantelspeld met naar binnen gebogen haken. De speld is drie maal getorst. 
Bewaarde lengte: 38-39 mm.

266 1 52 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

266 2 52 Fragment van een wetsteen in een fijn zwartgrijs gesteente. Het fragment toont aan dat het stuk 
oorspronkelijk een regelmatig rechthoekige of vierkante doorsnede had. Bewaarde afmetingen: 5,1 bij 
2,4 bij 0,8 cm.
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271 1 52 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 3,29 g, diameter: 25 mm.

272 1 52 Baksteen met uitgehakte, halfcirkelvormige uitsparing. 18

272 2 52 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand.

272 3 52 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

272 4 52 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

272 5 52 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

272 6 52 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

273 1 52 Buste-insigne in tin/lood. Het omschrift luidt: 'par: amours'. Zowel de gietnaad als de draagspeld 
bevinden zich vertikaal. Diameter van het ringvormig gedeelte: 17 mm. Onbekede variant van buste- 
insigne.

278 1 52 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met bandvormig oor en licht naar 
binnen staande, in doorsnede driehoekig verdikte rand. Op de rand en op de overgang van schouder 
naar buik zijn respectievelijk in één en twee rijen radstempels aangebracht. Afmetingen: hoogte: 33,6 
cm, grootste diameter: 18,3 cm, randdiameter: 7 cm.

61
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278 2 52 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 

buitenzijde.

278 3 52 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

278 4 52 Kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, naar binnen staande inwaarts afgeschuinde rand, rolrond 
oor, geribbelde schouder en vijf zesledige standvinnen. Het oor is op het contact met de rand 
bijkomend versierd met een vingerindruk aan elke kant. Hoogte: 35 cm, randdiameter: 11,2 cm, 
grootste diameter: 33 cm.

278 5 52 Een 50-tal passende scherven van een braadpan in rood aardewerk met holle steel en naar buiten 
staande inwaarts afgeschuinde rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. De bodem is vlak tot licht lensvormig. Vooral de randen vertonen prominente sporen van 
beroeting. Randdiameter: 30 cm.

278 6 52 Kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals en rand die licht 
inwaarts is afgeschuind en één rolrond oor. De pot is aan de buitenkant beroet en loodglazuur is enkel 
aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 17 cm, grootste diameter: 22,7 cm, 
hoogte: 18,5 cm.

278 7 52 Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde 
rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De pot 
vertoont geen duidelijke sporen van beroeting. Randdiameter: 19,7 cm, grootste diameter: 25,3 cm, 
hoogte inclusief de standvinnen: 21,3 cm.

278 8 52 Bodemfragment van een kookpot in rood aardewerk op drie pootjes. Loodglazuur is aanwezig op de 
binnenkant van de bodem.

279 1 Fragmenten van een mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 
1404-1467.

280 1 Uiteinde van een gewei met afgehakte vertakking. Het resterend puntig gedeelte is zeer glad gepolijst. 
Lengte: 133 mm.

294
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281 1 54 Fragment van een drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de binnenkant van de 

bodem van het komvormig gedeelte bevindt zich een vlek loodglazuur. De steel en de voet zijn haast 
rondomrond bedekt met loodglazuur. De steel is haast tot op de bodem uitgehold.

281 2 54 Bodemfragment en wandfragment van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met 
groen loodglazuur vooral aan de binnenkant. Aan de binnenkant van het bodemfragment zijn de 
draairingen zeer duidelijk.

281 3 54 Fragment van een wetsteen in een groengrijze schiefer met vierkante doorsnede (zijde: 3,2 cm) en vier 
gladde vlakken. Bewaarde lengte: ongeveer 17 cm.

8

282 1 54 Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

283 1 54 Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vier maal 
getorst. Lengte: 54 mm.

288 1 57 Randfragment van een bord versierd met een zwak afgelijnde vlag en een in kobaltblauw aangebracht 
heggerankmotief. Van de versiering in luster blijft niets meer over.

35

288 2 57 Randfragment van een diep bord met vlag versierd met binnen luster cirkels opgestelde stippen, florale 
motieven en ovale versieringen in luster. De overgang naar de vlag is geaccentueerd door twee blauwe 
concentrische banden. Op de onderkant is een lusterband te zien waartegen arceringen in luster 
aansluiten.

32

288 3 57 Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag, versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 
Luster en glazuur zijn niet te zien op het stuk.

36

288 4 57 Fragmenten van een Maigelbecher in groen glas.
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289 1 57 Rudimentair aangepunt stuk gewei, vermoedelijk afkomstig van een splitshoorn. Bewaarde lengte: 64 

mm.
294

291 1 Fragment van de mantel van een beeldje (?) in een hard en fijn, wit baksel.

291 2 Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 13,2 g.

295 1 Fragment van een beker in groen glas.

295 2 Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel aan de 
buiten- als binnenkant. Aan de binnenkant is het glazuur beperkt tot de zone nabij de rand. Het stuk 
past aan 163.5 en aan 1573.4.

296 1 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur 
aan de buitenkant.

296 2 Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: 42 mm, dikte: 5 mm.

297 1 Fragment van een ongeïdentificeerd voorwerp in witte kalksteen.

302 1 Bodemfragment van een recipiënt in baksteenwaar met een vlakke bodem. Het hard gebakken rode 
baksel bevat talrijke inclusies vermoedelijk van geel baksteengruis.Deze hebben diameters die variëren 
van minder dan 1 mm tot 5 mm. Bodemdiameter: 9,8 cm.

23
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304 1 Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen 

loodglazuur aan de buitenzijde.

308 1 61 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en sporen van 
geel loodglazuur met groene vlekken op de buitenkant.

308 2 61 Kledinghaak gegoten in een koperlegering in de vorm van een bloem met twee concentrische rijen 
bloemblaadjes. Lengte van de haak: 34 mm.

309 1 61 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

309 2 61 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant. Het stuk past aan 358.1.

309 3 61 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

309 4 61 Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.

309 5 61 Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed.

309 6 61 Fragment van een vishaak in ijzer met weerhaak. Bewaarde lengte: 46 mm.
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310 1 61 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een in kobaltblauw 

uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.
50

310 2 61 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

310 3 61 Randfragment van een beker in groen glas.

312 1 61 Terra sigillata. Twee passende sterk afgesleten wandscherven van een Drag. 37, Midden-Gallië, 2de 
eeuw.

315 1 Driehoekige kledinghaak vervaardigd uit een koperdraad die op de gepaste wijze werd geplooid. 
Afmetingen: lengte van de haak: 28,5 mm, diameter van de draad: 1,6 mm.

316 1 Twee passende fragmenten, een bodemfragment en een randfragment, van een bord met een bodem 
met ziel en versierd met een heggerankmotief aangebracht in kobaltblauw. Een kleine ribbel lijnt de 
vlag af. Van de versiering in luster blijft niets meer over.

35

322 1 65 Veertien passende fragmenten van een kookpotje in rood aardewerk op drie pootjes, met uitstaande 
hals, eenvoudig verdikte rand en twee ronde tot ovale oren. De schouder is versierd met een reeks 
groefjes. Loodglazuur is aangebracht op de bodem van de pot, op de binnenkant van de rand en op de 
buitenkant van de schouders in de zones tussen beide oren in. Onderaan vertoont het potje sporen van 
intense beroeting. Randdiameter: 10,8 cm, hoogte: 11,8 cm, grootste diameter: 13 cm.

82

324 1 66 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

324 2 66 drie wandfragmenten van een of meerdere recipiënten in een fijn beigewit baksel bedekt met geelgroen 
loodglazuur aan de buitenkant.
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330 1 69 Randfragment van een diep bord met vlag versierd met uitstaande bladparen. Randdiameter: 21,9 cm. 26

330 2 69 Verweerd fragment van een gewei met een licht gepolijst uiteinde. Lengte: 73 mm. 294

330 3 69 Kraan in een koperiegering met handgreep in de vorm van een driepas. Deze is volledig krom geplooid. 
Afmetingen: hoogte: +/- 75 mm, hoogte zonder de handgreep: 36-37 mm, diameter opening: 11-13 mm.

148

330 4 69 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 
0,46 g, doormeten 14 mm.

330 5 69 Ziel van een beker in groen glas.

330 6 69 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

330 7 69 15de-eeuwse rekenpenning in koper. Gewicht: 2,00 g, diameter: 23 mm.

330 8 69 Gesloten vingerhoed in een koperiegering bedekt met horizontale rijen putjes. Bovenop het kapje is een 
circulaire zone van 6 mm diameter niet voorzien van putjes. Afmetingen: hoogte: 19 mm, diameter 
onderaan: 19,5-20 mm.

330 9 69 Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperiegering. Afmetingen: lengte: 30,3 mm, breedte: 21,8 
mm.



fea nr spo beschrijving fif)
330 10 69 Trapeziumvormig riembeslag in een koperlegering. Op de buitenkant is een lijnenversiering ingekrast. 

Drie perforaties zijn op het stuk voorzien voor de hechting op de riem. Afmetingen: lengte: 32,7 mm, 
breedte: 24 mm.

331 1 69 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel of te Elsloo onder Jan van Bunde in de periode 1420- 
1456. Gewicht: 0,60 g, doormeter: 17 mm.

331 2 69 Twee passende fragmenten Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

331 3 69 Blok in een fijne donkergrijze zandsteen met enkele zwak uitgesproken groeven op één kant. 
Afmetingen bij benadering: 13 bij 6 bij 3 cm.

331 4 69 Vier passende fragmenten van een drinkschaal in Siegburg met drie tot vier ribbeltjes aan de 
buitenkant. De stukken passen aan 1729.90.

56

333 1 69 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met in kobaltblauw uitgevoerde 
bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

50

333 2 69 Groot fragment van een zuigflesje in wit aardewerk uit Langerwehe met bikonische buik, uitgeknepen 
standvoet en één bandvormig oor. De bovenste helft is bedekt met geelgroen loodglazuur dat aan één 
zijde doorloopt tot op de uitgeknepen standvoet. Het kleine bandvormige oor staat onder een hoek van 
90° tot de giettuit.

63

333 3 69 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 19,7 g.

333 4 69 Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met licht uitstaande hals, in doorsnede driehoekige rand en 
twee haakvormige ronde oren die ter hoogte van de hoek van de haak platgeknepen zijn. Loodglazuur 
is aangebracht op de binnenkant van de bodem, op de binnenkant van hals, bovenop de rand en op de 
schouder in de zone tussen de beide oren. De onderkant is matig beroet. Randdiameter: 15,4 cm, 
grootste diameter: 19,4 cm, hoogte: 20,3 cm.

82
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341 1 71 Fragment van een ijzeren vishaak.

341 2 71 Vishaak in ijzer met palet en vermoedelijk met weerhaak. Lengte: 66 mm, diameter van het been: 4 mm.

341 3 71 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 42 mm, diameter van het been: 2 mm.

341 4 71 Fragment van een ijzeren vishaak met palet en weerhaak. Bewaarde lengte: 63 mm.

341 5 71 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 52 mm.

341 6 71 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 58 mm.

341 7 71 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 56 mm.

341 8 71 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 54 mm.

341 9 71 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 56 mm.
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341 10 71 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 48 mm.

341 11 71 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 61 mm.

341 12 71 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 61 mm.

341 13 71 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 58 mm.

341 14 71 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 60 mm.

347 1 74 Fragment van een scheepjespenning geslagen te Nürnberg in de 15de eeuw. Diameter: 27 mm.

350 1 74 Als speelschijf herbruikt bodemfragment van een recipiënt met vlakke bodem in een oranjebruin hard 
baksel. Diameter: 69-70 mm.

13

351 1 74 Randfragment van een kan in rood aardewerk met geribbelde hals en worstvormig oor bedekt met 
groenbruin loodglazuur. Mogelijkerwijze afkomstig uit Scarborough.

103

351 2 74 Benen kapje van een mes. Lengte: 22,5 mm, breedte: 11 mm, dikte: 5 mm. 158
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351 3 74 Kraan in een koperlegering met een handgreep in de vorm van een 'tweepas'. Deze is vermoedelijk 

ontstaan doordat het bovenste stuk van de oorspronkelijke driepas is afgebroken. De breukvlakken zijn 
echter wel opnieuw glad gemaakt zodat dit niet onmiddellijk opvalt. Afmetingen: hoogte: 70 mm, hoogte 
zonder de handgreep: 41 mm, diameter van de opening: 11 mm. Onderaan is de kraan vermoedelijk 
tengevolge van breuk of slijtage open.

163

351 4 74 Twee helften van een houten mesheft. De helften worden nog bij mekaar gehouden door een kapje in 
een koperlegering. In de heften zijn twee gaatjes voor nageltjes voorzien en nabij het heftuiteinde is een 
opening van 5 mm diameter aanwezig. Afmetingen: lengte: 6,7 cm, grootste breedte: 1,6 cm.

352 1 Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met standring en versierd met 4 mekaar in 
een centraal punt snijdende kobaltblauwe lijnen. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

46

358 1 Bodemfragment van een kan in Siegburg steengoed met uitgeknepen standring en bedekt met groen 
loodglazuur op de wand. De onderkant van de bodem vertoont geen loodglazuur enkel op de 
binnenkant van de bodem zijn wat vlekken groen loodglazuur aanwezig. Het stuk past aan 309.2 en 
193.1. Bodemdiameter: 10 cm.

359 1 Engelse 'groat' in zilver geslagen te London onder Edward III in de periode 1351-1361. Gewicht: 4,23 g, 
diameter: 25 mm.

359 2 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en licht verdikte rand. 
Wanddikte: 2,6 mm, randdiameter: 19,5 cm.

368 1 79 Twee passende fragmenten van de helft van een onversierd en sterk verweerd mesheft in gewei. Het 
heft was op drie plaatsen met ijzeren nageltjes aan de plaatangel geklonken. Lengte: 87 mm. Breedte: 
19,5-23,5 mm.

158

375 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens 
twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

375 2 Wandfragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op 
dit stuk niet te zien.



fea nr spo beschrijving fifl
375 3 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen onder Johanna van Merwede in de periode 1449- 

1467. Gewicht: 0,38 g, doormeter: 14 mm.

375 4 Randfragment van een beker in groen glas.

375 5 Twee passende fragmenten van een stuk leisteen met een reeks ingekraste lijnen. Naast vijf parallelle 
lijnen waartussen op één plaats een kruisjesarcering is aangebracht, komen ook voor: een reeks van 
12 parallelle lijntjes, een eventueel tweede dergelijke reeks en twee plus-tekens.

11

375 6 In doorsnede vijfhoekige poot van een grape in gietijzer. Bewaarde afmetingen: lengte: 9,3 cm. 145

375 7 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak.

376 1 83 Baksteen met een uitgesneden hoek. 19

378 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met een 
kobaltblauw bladmotief. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

48

378 2 Randfragment van een diep bord met vlag in een geelbeige fijn baksel.

378 3 Licht konische kaarsenhouder (diam.: 21,5 tot 19 mm, binnendiam.: 17,5 mm) met twee rechthoekige 
gaten (13-14 mm bij 9-10,5 mm) en twee ronde gaatjes (diam.: 3,5 mm). Onderaan de schacht bevindt 
zich nog een fragment van een arm. Hoogte: 51,5 mm.

167



fea nr spo beschrijving fi9
378 4 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een ingekrast kruis.

378 5 Helft van een mesheft in gewei dat met drie nageltjes aan de plaatangel was bevestigd. De plaatangel 
is nog gedeeltelijk bewaard. Lengte: 93,5 mm. Breedte: 15-23 mm.

158

378 6 Wandfragment van een beker in groen glas.

378 7 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant gedeeltelijk bedekt met 
geelgroen loodglazuur met groene stippen.

378 8 Rand- en bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant van het 
randfragment is lichtbruin gevlamd.

378 9 Fragment van een ijzeren vishaak.

378 10 Fragment van een ijzeren vishaak.

381 1 Twee passende bodemfragmenten van een recipiënt in Andaloesische majolica met ringvoet, bodem 
met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven aan de binnenkant. Sporen van luster zijn niet te zien 
op dit stuk.

50

381 2 Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met 
kobaltblauwe motieven zowel aan de boven- als onderkant.



fea nr spo beschrijving fi9
381 3 Gulden in goud geslagen te Mainz of Hoechst onder Conrad III von Dhaun, aartsbisschop van Mainz, in 

de periode 1419-1434. Gewicht: 3,43 g, doormeter: 22 mm.
171

381 4 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1407 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,85 g, 
doormeter: 19 mm.

381 5 Bodemfragment van een kannetje met vlakke bodem in lichtgrijs steengoed. De buitenkant van het 
kannetje is plaatselijk oranje gevlamd zoals de producten uit Siegburg. De vlakke bodem toont echter 
aan dat dit kannetje uit de Beauvaisis afkomstig is. Diameter van de bodem: 8 cm. Het stuk past aan 
738.9.

66

381 6 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk 
oranjebruin gevlamd.

381 7 Fragment van een munt in biljoen.

384 1 86 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 34,6 g.

384 2 86 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 33,5 g.

384 3 86 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

384 4 86 Open geplooid pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin staat binnen een parelrand 
's am and' te lezen. Op de schijf met de perforatie is een lelie aangebracht. Diameter: 15-17 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
384 5 86 Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee 

rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op ongeveer de helft 
van de buitenkant van de bodem. Sporen van beroeting zijn niet duidelijk zichtbaar. Randdiameter: 24 
cm, grootste diameter: 33,2 cm, hoogte: +/- 30 cm.

84

385 1 87 Sierspeld in tin/lood met een een doorboord en gekroond hart. De gietnaad en de draagspeld zijn 
vertikaal aangebracht. Diameter van het ringvormig gedeelte zonder de uitsteeksels: 34 mm. De 
sierspeld is van het type HP afb. 901.

385 2 87 Helft van een ivoren mesheft met 5 perforaties. Het betreft drie konische perforaties en twee cilindrische 
perforaties (diam.: 3,5 mm). Nabij het uiteinde bevinden zich verder drie inkepingen en een gleuf. 
Lengte: 90 mm. Breedte: 19,5-24,5 mm.

158

386 1 Fragment van een loden netverzwaring.

390 1 135 Omlijsting van een sierspeld in tin/lood in de vorm van een roos? Diameter: 42,5 mm. Een gelijkaardig 
stuk is op het strand van Raversijde ingezameld door Chocqueel (1950, 93: fig. 18: 5).

391 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met donkergrijze, vermoedelijk 
oorspronkelijk kobaltblauwe, bloem- en bladmotieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien. 
Randdiameter: 22 cm.

48

394 1 Randfragment van bord. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Het opschrift is 
afgelijnd met roodbruine luster. Aan de onderzijde zijn twee concentrische banden in roodbruine luster 
aangebracht.

24

395 1 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk met aanzet van bandvormig oor en aan de buitenkant 
bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.

402 1 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van 
glazuur.



fea nr spo beschrijving f ifl
411 1 93 Fragment van een ijzeren dolklemmet met een ruitvormige doorsnede. Bewaarde lengte: 99 mm.

413 1 93 Randfragment van een bord versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de versiering in luster 
blijven zowel aan de binnen- als aan de buitenkant sporen over.

37

420 1 Fragment van een opengereten loden kolfslof. Bewaarde lengte: 60 mm. Binnenin de schacht is een 
loden visnetverzwaring ingewerkt.

427 1 Afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 24-24,5 mm, dikte: 2,6-3 mm.

437 1 69 Fragment in een zacht beige baksel van het voetstuk van een beeld met een bogenfries. Het betreft 
een beeld van een persoon met een gedrapeerd gewaad.

437 2 69 Fragment in een zacht beige baksel van een beeld met een gedrapeerd gewaad.

437 3 69 Fragment in een zacht beige baksel van een beeld met een gedrapeerd gewaad.

437 4 69 Ronde leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 35-37 mm. 11

437 5 69 Gesleten wandfragment met de aanzet van een oor in een oranjeroze baksel bedekt met een 
bruingroen loodglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Scarborough.
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437 6 69 Helft van een spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 5 groeven. Diameter: 22 mm. 65

437 7 69 Vermoedelijk een glasnop in groen glas.

437 8 69 Stukje groen vensterglas.

437 9 69 Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 17 mm.

437 10 69 Sterk beschadigd fragment van een pinlood met twee pinnen. Behalve de parelcirkels aan beide kanten 
is niets herkenbaar. Diameter: +/- 26 mm.

437 11 69 Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 19,5 mm, breedte: 16,5 mm.

441 1 105 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, zwak afgelijnde spiegel en 
versierd met een grijsgeworden oorspronkelijk kobaltblauw heggerankmotief. Van luster en glazuur is 
niets meer overgebleven op dit stuk. Het stuk past aan 885.1.

35

441 2 105 Twaalf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met ronde aan de buitenkant 
ontwikkelde, bovenaan afgeplatte rand, een volle steel met opwaarts geplooide randen die een 
draperie-effect genereren en een gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. De overgang tussen de wand en bodem is abrupt. De bodem is licht lensvormig. De steel staat 
onder een hoek van 90° tot de gietsneb. Roetsporen zijn vooral op de onderkant gelokaliseerd. 
Randdiameter: 32 cm.

93

456 1 Lange koot (13,1 cm) met een beschadigd proximaal uiteinde en een perforatie (diam.: 3,5 mm) nabij 
het distaai uiteinde.



fea nr spo beschrijving fif)
457 1 Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met een doorschijnend lichtbeige 

loodglazuur. Het baksel lijkt gelaagd.

457 2 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. Nabij de rand is de bovenkant voorzien van een weinig uitgesproken groefje. Op dit stuk zijn enkel 
aan de onderkant wat spatten glazuur te zien. De rand is aan de onderkant sterk beroet. Diameter: 22 
cm.

459 1 115 Drie passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed zonder noppen en met drie 
weinig uitgesproken ribbels op de buitenkant van de rand.

56

459 2 115 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. 
Het stuk past aan 510.3.

459 3 115 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

468 1 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 73 mm.

469 1 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met aanzet van bandvormig oor en 
gedeeltelijk bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.

472 1 Gesleten randfragment van een kan in een hard beige baksel aan de buitenzijde bedekt met 
donkergroen glazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Scarborough.

103

472 2 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 28,4 g.
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473 1 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,2 g.

491 1 130 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op uitgeknepen standring en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant. Op de bodem bevinden zich 2 aangebakken roodbakkende stukjes klei 
alsook 3 stukjes witbakkende klei.

494 1

%

130 Randfragment van een recipiënt met uitstaande hals en aan de buitenzijde driehoekig verdikte rand. 110

495 1 130 Rudimentair aangepunte stok (diameter: 4,2-4,4 cm) in hazelaar (Corylus a.) met afgeplatte zijde. Op 
de afgeplatte zijde zijn drie nagelgaten aanwezig. De ijzeren haak was volledig weggeroest.

246

495 2 130 Kruik in rood aardewerk op vier drieledige standvinnen, met rolrond oor, cilindrische hals met ribbel en 
aan de binnenkant verdikte, inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder tegenover het oor is een 
ovale vlek glazuur aangebracht. Afmetingen: grootste diameter: 26,2 cm, hoogte: 26 cm, randdiameter: 
11,4 cm.

88

495 3 130 Fragment van en kruik in rood aardewerk op een standring van 8 nogal slordig met de duim naar 
beneden gedrukte zones. Tegenover het oor is een ovale zone met glazuur aangebracht. Grootste 
diameter: 20,8 cm.

495 4 130 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en bandvormige licht inwaarts 
staande en aan de buitenkant ondersneden rand. Randdiameter: 8,5 cm.

110

495 5 130 Wandfragment van een schuin getorste beker in groen glas.

498 1 130 Zeer fragmentair bewaarde ton die zich bovenop ton 499.1 bevond.



fea nr spo beschrijving f ifl
499 1 130 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 74 cm lengte die worden samengehouden 

door 5 wissen in hazelaar (Corylus a.). De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden.
In één duig is een rechthoekig (8 cm bij 7 cm) bomgat gemaakt dat afgedicht is met een bomgatplankje 
in wilg (Salix sp.). Op de duig met het bomgat en een aangrenzende is een merk aangebracht in de 
vorm van twee maaltekens.

212

501 1 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

509 1 115 Helft van een onzorgvuldig rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 54- 
57 mm.

509 2 115 Fragment van een loden netverzwaring.

510 1 115 Fragment Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe band en Arabisch aandoende 
motieven in koperrode luster.

43

510 2 115 Speelschijf vervaardigd uit een fragment van een recipiënt in een oranjerood hard baksel. Diameter: 30 
mm.

13

510 3 115 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op 
de wand is een roodbakkende kleiklodder van 18 mm lengte te zien. Het stuk past aan 459.2.

510 4 115 Drie passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op zesledige standvinnen en met een licht 
opstaande rand die ook aan de onderkant is geprofileerd. De vlag is versierd met langwerpige zones wit 
slib. De overgang van de spiegel naar de vlag is beklemtoond met een band wit slib die voorzien is van 
een aantal naar het centrum van het bord wijzende lineaire strepen wit slib. Centraal lijkt - eveneens in 
wit slib - een vogel afgebeeld. Deze werd afgewerkt in a sgraffiato-techniek. De volledige binnenkant is 
bedekt met loodglazuur dat ter hoogte van de versiering geelgroen van kleur is. Randdiameter: 27,5 cm.

81

510 5 115 Zeven passende fragmenten van een kom in grijs aardewerk met een aan de buitenkant ontwikkelde, in 
doorsnede driehoekige rand, brede gietsneb, bodem op standvinnen en twee schuin naar onder 
gerichte in doorsnede rolronde oren. De gietsneb bevindt zich onder een hoek van 90° ten opzichte van 
de oren. Hoogte: 17,3 cm, randdiameter: 42,2 cm. Sporen van beroeting zijn op dit stuk niet te zien.

74
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512 1 115 Fragment van een kan in Siegburg steengoed met slanke licht trechtervormige hals en één bandvormig 

oor. Randdiameter: 5,1-5,4 cm.
56

513 1 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

513 2 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

513 3 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 105 mm.

513 4 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 77 mm.

518 1 1409 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder versiering.

518 2 1409 Wandfragment van een gesloten vorm in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe schijven en 
lusterstippen.

518 3 1409 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.

518 4 1409 Sleutel in ijzer met halfronde beugel en goed ontwikkelde baard. De steel is balkvormig: ongeveer 4 bij 
4 mm. Lengte: 62 mm.

144
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518 5 1409 Twee passende fragmenten van een ijzeren scharnierschaar.

521 1 132 Kruik in grijs aardewerk op zes drieledige standvinnen, met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde, 
rolrond oor en eenvoudig rechtopstaande rand. Afmetingen: hoogte: 21,1 cm, grootste diameter: 21,8 
cm, randdiameter: 9,3 cm.

70

521 2 132 Kruik in rood aardewerk op vier drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rolrond oor en aan de 
binnenzijde verdikte en naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder tegenover 
het oor is een vlek loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 25 cm, grootste diameter: 21,4 cm, 
randdiameter: 10,6 cm.

88

521 3 132 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
eenvoudig afgeronde rand. Randdiameter: 10,4 cm.

111

521 4 132 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
eenvoudig afgeronde rand. Randdiameter: 11 cm.

111

521 5 132 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
eenvoudig afgeronde rand.

111

521 6 132 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht 
inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 9,8 cm.

111

521 7 132 Wandfragment van een groot recipiënt in rood aardewerk versierd met glazuur en een aantal ingekraste 
lijnen. Één van deze golft tussen de 2 andere in.

111

521 8 132 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, eenvoudig verdikte rand en 
rolrond oor. De buitenkant is hevig beroet. Sporen van glazuur zijn op dit stuk niet te observeren. 
Randdiameter: 17,6 cm.

111
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521 9 132 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, licht verdikte en inwaarts 

afgeschuinde rand en rolrond oor. Sporen van loodglazuur zijn enkel vast te stellen op de bovenkant 
van de rand. Het stuk is stevig beroet aan de buitenkant. Randdiameter: 16,8 cm.

111

521 10 132 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, verdikte aan de buitenzijde 
ondersneden rand met dekselgeul en rolrond oor. Het stuk is niet beroet en vertoont geen sporen van 
loodglazuur. Randdiameter: 20,6 cm.

111

521 11 132 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, verdikte rand met dekselgeul 
en rolrond oor. De buitenkant is stevig beroet. Randdiameter: 16,5 cm.

111

521 12 132 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op 3 enkelvoudige standvinnen. De onderkant is 
stevig beroet en op de binnenkant van de bodem zijn slechts een aantal vlekken van loodglazuur 
aanwezig. Maximale doormeter: 23 cm.

521 13 132 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en rand, haakvormig 
opgetrokken oor en hier en daar wat spaarzaam loodglazuur. Het stuk behoort vermoedelijk bij een 
bodemfragment op massieve pootjes dat stevig beroet is aan de onderkant. Randdiameter: 13,6 cm.

111

521 14 132 Randfragment van een kookpotje in rood aardewerk met uitstaande hals en eenvoudig ronde rand. De 
binnenkant van het fragment is bedekt met glazuur en de buitenkant is stevig beroet.

111

521 15 132 Bodemfragment met massief klauwpootje in rood aardewerk. Op de poot na is het stuk zowel aan de 
binnen- als buitenkant geglazuurd.

521 16 132 Bodemfragment met een massief pootje in rood aardewerk. Enkel de binnenkant van het recipiënt lijkt 
geglazuurd.

521 17 132 Bodemfragment met een massief pootje in rood aardewerk. Enkel de binnenkant van het recipiënt lijkt 
geglazuurd.
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521 18 132 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, eenvoudig verdikte rand en 

rolrond oor. Het stuk is aan de buitenkant stevig beroet en aan de binnenkant gedeeltelijk voorzien van 
loodglazuur. Randdiameter: 17 cm.

111

521 19 132 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en een bovenaan afgeplatte 
aan de buitenzijde ontwikkelde halfronde rand. Het stuk vertoont noch sporen van glazuur noch van 
beroeting. Randdiameter: 16,2 cm.

111

521 20 132 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenkant en 
inwaarts afgeschuinde rand.

521 21 132 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische, volledig geribbelde hals. Het fragment 
is aan de buitenkant gedeeltelijk geglazuurd. Randdiameter: 9 cm.

111

521 22 132 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en naar binnen staande, 
inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 12,3 cm.

111

521 23 132 Randfragment van een bord in rood aardewerk met opstaande ook aan de onderkant licht geprofileerde 
rand. Enkel de bovenkant van het bord is bedekt met rood loodglazuur. Randdiameter: 22 cm.

111

521 24 132 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande, licht inwaarts 
afgeschuinde rand. Buiten- zowel als binnenkant zijn hevig beroet. De binnenzijde is gedeeltelijk 
geglazuurd.

111

521 25 132 Fragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, halfronde aan de 
buitenkant ontwikkelde rand. Aan de binnenkant is enkel de bodem en een stuk van de wand bedekt 
met loodglazuur. De onderkant is niet beroet. Randdiameter: 19,5 cm.

111

521 26 132 Fragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, halfronde aan de 
buitenkant ontwikkelde rand en een steel met opwaarts geplooide randen. De bodem en een stuk van 
de wand is aan de binnenkant geglazuurd. De onderkant is stevig beroet. Randdiameter: 30,5 cm.

111
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521 27 132 Fragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, halfronde aan de 

buitenkant ontwikkelde rand en een steel met opwaarts geplooide randen. De onderkant is stevig 
beroet.

111

521 28 132 Steel met opwaarts geplooide randen die een effect van een draperie-decor bekomen van een 
braadpan in rood aardewerk.

521 29 132 Steel met licht omgeplooide randen en centrale richel van een braadpan in rood aardewerk.

521 30 132 Archeologisch volledig fragment van een kruik in rood aardewerk op standvoet, met cilindrische hals, 
rolrond oor en bandvormige licht verdikte rand. Op de schouder tegenover het oor is een grote vlek 
loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 24,4 cm, randdiameter: 9,2 cm, grootste diameter: 20 cm.

87

523 1 132 Fragment van een kruik in rood aardewerk op zes afgesleten vijfledige standvinnen. Op de schouder 
bevindt zich een ovale vlek glazuur.

523 2 132 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, zwak uitgesproken ribbel aan de 
buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand.

111

523 3 132 Fragment van een kruik in rood aardewerk op een ring van negen haast aan mekaar gesloten 
individueel en sterk gesleten uitgeknepen standvoetjes.

523 4 132 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht 
inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 9,5 cm.

111

523 5 132 Drie passende randfragmenten van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de 
buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 10,7 cm.

111



fea nr spo beschrijving f ifl
523 6 132 Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op vier drieledige standvinnen.

523 7 132 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht 
inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 10,5 cm.

111

523 8 132 Fragment van een braadslede in rood aardewerk met schenkgeul. De onderkant is zwaar beroet. 111

523 9 132 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande rand met dekselgeul. 111

523 10 132 Randfragment van een pot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeronde rand. De 
binnenkant van het fragment is bedekt met loodglazuur.

111

523 11 132 Fragment van een kannetje (?) in rood aardewerk op standvoet en aan de buitenzijde dekkend 
geglazuurd. Enkel de onderkant van de bodem is niet geglazuurd.

111

523 12 132 Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op een ring van minstens acht individueel uitgeknepen 
standvoetjes.

523 13 132 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
afgeronde rand. Randdiameter: 10 cm.

111

523 14 132 Fragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rolrond oor, ribbel aan de buitenzijde 
en afgeronde rand. Hoort vermoedelijk samen met 523.15. Randdiameter: 13,5 cm.

111



fea nr spo beschrijving f ifl
523 15 132 Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op een ring van elf sterk afgesleten individueel 

uitgeknepen standvoetjes.

524 1 132 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen die bij mekaar worden 
gehouden door hoepels in hazelaar (Corylus a.) en eik (Quercus sp.). Terminus post quem 1404.

527 1 Twee fragmenten van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

527 2 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op 
de buitenkant is een aangebakken stuk roodbakkende klei te zien.

527 3 Fragment van een vishaak in ijzer.

533 1 Gesloten vingerhoed in een koperlegering volledig bedekt met horizontale rijen putjes. De onderste 5 
mm van de cilinder zijn onversierd. Afmetingen: hoogte: 16,6-16,8 mm, diameter onderaan: 15-15,6 
mm.

537 1 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 57 mm.

538 1 138 Vlaamse groot (botdrager) in zilver vanaf 1389 geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de 
Stoute. Gewicht: 1,42 g, diameter: 25 mm.

547 1 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 30,2 g.



fea nr spo beschrijving fig
555 1 147 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

558 1 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met gebladerte (?) in kobaltblauw 
opgesteld te midden van bruine lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn geen sporen van luster 
te bemerken.

33

558 2 Twee passende fragmenten lichtgeel vensterglas.

560 1 150 Halve knikker in een roodbruin fijn baksel. Diameter: 35-36 mm. 13

562 1 Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenzijde.

562 2 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodgiazuur aan de 
buitenzijde.

570 1 Fragment van een vishaak in ijzer met palet. Bewaarde lengte: 106 mm.

571 1 154 Wandfragment van een schuin getorste beker in groen glas.

571 2 154 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant.



fea nr spo beschrijving f ig
572 1 154 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met bloem- en 

bladmotieven in roodbruine luster zowel op de boven- als onderkant.
43

572 2 154 Fragment van een knikker in een bruinbeige fijn baksel met een zwartgrijze kern. Diameter: 25-26 mm.

572 3 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 52,9 g.

572 4 154 Fragment van een munt in biljoen.

572 5 154 Twee fragmenten van een sterk beschadigd houten mesheft.

573 1 154 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 64 mm, diameter van het been: 3 mm. 300

574 1 154 Bordje in rood aardewerk met vlag bedekt met groen loodglazuur op de bovenzijde en met eenvoudig 
verdikte rand. In het slib is een vogeltje binnen een floraal motief in a sgraffiato-techniek uitgekrast. Op 
de vlag zijn setjes van tweemaal drie parallelle lijnen ingekrast die met mekaar ongeveer een hoek van 
90° vormen. Het bordje staat op zes tweeledige standvinnen. Randdiameter: 19 cm.

80

576 1 155 Knikker in een beigebruin fijn baksel. Diameter: 15-20 mm. 95

576 2 155 Knikker in een bruingrijs fijn baksel. Diameter: 12-13 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
576 3 155 Helft van een min of meer rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: +/- 6 

cm.

576 4 155 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 24 mm. Gewicht: 9,4 g. 65

576 5 155 Fragment van een dubbele groot in zilver geslagen in de 14de-15de eeuw. Doormeten 30 mm.

576 6 Fragment van een munt in zilver geslagen in de 14de-15de eeuw. Doormeter: 22 mm.

577 1 155 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien. Na het bakken is dit bord in de 
spiegel geperforeerd.

577 2 155 Buik en benen van een staand Christusbeeldje in een bruinbeige zacht baksel met restanten van een 
witte beschildering. Het betreft enkel de voorste helft van het beeldje.

105

577 3 155 Fragment van het voetstuk van een beeldje (?) in een hard bruinrood zandig baksel met grijze kern. 
Bovenop de witte deklaag bevindt zich aan één kant nogal wat resten van een oranje-rode verflaag.

577 4 155 Acht passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met ronde zowel aan de binnen- als 
buitenkant ontwikkeld rand en gietsneb. De bodem is lensvormig. De steel is afgebroken maar stond 
onder een hoek van 90° ten opzichte van de sneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant 
van de bodem. De buitenkant, vooral op de randen, is intens beroet. Randdiameter: 27-28 cm.

93

577 5 155 Kruik in grijs aardewerk op vijf drie- tot vierledige standvinnen, met rolrond oor, cilindrische hals, ribbel 
aan de buitenzijde en naar binnen staande aan de binnenkant verdikte rand. Randdiameter: 9,6 cm, 
grootste diameter: 24 cm, hoogte: 25,8 cm.

71



fea nr spo beschrijving fi9
577 6 155 Bodemfragment van een kannetje in grijs aardewerk op vijf drie- tot vierledige standvinnen en één 

enkelvoudige standvin, één rolrond oor en een geribbelde hals. Grootste diameter: 14,3 cm.
72

581 1 157 Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de Maasstreek in de 15de eeuw.

581 2 157 Kom in rood aardewerk op vijf drie- tot vierledige standvinnen, met twee vertikaal geplaatste rolronde 
oren, een cilindrische hals en naar buiten staande, bovenaan afgeplatte rand. Loodglazuur is enkel 
aangebracht op de binnenkant van de bodem en de buitenkant is in sterke mate beroet. Diameter: 22 
cm, hoogte: 14 cm.

86

583 1 157 Bikkel met een centrale perforatie (diam.: 6 mm).

586 1 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. 
Zowel op de vlag als op de spiegel zijn nog duidelijke sporen van luster aanwezig.

26

586 2 Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven aan de bovenkant. Aan de 
onderkant zijn vage sporen van een arcering in luster te herkennen.

586 3 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met enkele 
vlekken geel loodglazuur.

586 4 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 96 mm, diameter van het 
been: 5-5,2 mm.

589 1 159 Fragment van een baksteen met een afgeronde korte zijde. Na het bakken is er een hoek uitgehakt. 16



fea nr spo beschrijving fifl
591 1 Twee keien in silex bedekt met gangen van Serpulidae.

592 1 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met 
door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

50

592 2 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met in kobaltblauw uitgevoerde 
bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

50

595 1 Miniatuur lepel in tin/lood. Op de onderkant zijn een aantal parallelle strepen aangebracht. 160

595 2 Fragment van een boekslot met haak in een koperlegering. Lengte: 24,5 mm, breedte: 14 mm.

595 3 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 35,9 g.

595 4 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 25,6 g.

595 5 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 58,4 g.

595 6 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 57,9 g.



fea nr spo beschrijving fig
595 7 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 27,6 g.

595 8 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. De schijf met de perforatie is volledig effen 
gebleven. Diameter: 13-14 mm.

595 9 Ovale gesp met versierde buitenkant en versmalde baar aan de binnenkant in een koperiegering. 
Afmetingen: lengte: 31 mm, breedte: 35 mm.

596 1 Groot fragment van een komfoor in rood oxiderend gebakken aardewerk op massieve pootjes, met 
langwerpig ovale en circulaire openingen in de wand en met een verticaal geplaatst oor. De binnen- en 
buitenkant van de wand zijn bedekt met looglazuur.

78

596 2 Rechthoekig loden snorrebot met twee centrale perforaties.

596 3 Terra Sigillata. Afgesleten bodemfragment van een Drag. 18/31 met onleesbaar geworden stempel. 
Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.

596 4 Schrijfstift gemaakt uit koperen plaatjes. De pin is versierd met een spiraalvormig lijntje. De spatel 
(breedte: 9 mm) en de schacht zijn over de pin geknepen. De schacht is versierd met ingegrifte 
arceringen. Lengte: 69 mm. Koper of koperiegering.

170

596 5 Naamse groot in zilver geslagen te Namen onder Willem I in de periode 1337-1391. Gewicht: 1,61 g, 
doormeter: 27 mm.

596 6 Loden netverzwaring. Breedte: 51 mm, gewicht: 29,5 g.



fea nr spo beschrijving f ifl
596 7 Twee fragmenten van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en konische 

pootjes. Hoogte van de driepikkel: 70 mm.

596 8 Bandvormig oortje van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe volledig bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

596 9 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

596 10 Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed op de buitenkant bedekt met groen 
loodglazuur.

596 11 Fragment van een kan in Siegburg steengoed met aanzet van een oor en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant.

596 12 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op de 
wand is een aangebakken roodbakkende klodder klei te zien.

596 13 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

596 13 2 passende fragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.

596 14 Wandfragment van een kannetje in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is 
gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.



fea nr spo beschrijving fig
596 15 Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vier 

maal getorst. Lengte: +/- 50 mm.

596 16 Fragment van een ijzeren vishaak. Zowel de palet als het gedeelte met de weerhaak zijn afgebroken. 
Bewaarde lengte: 96 mm, diameter van het been: 5,8 mm.

596 17 Lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 8,8 cm, bewaarde breedte van het lepelvormig gedeelte: 4 mm.

596 18 Fragment van een ijzeren knijpschaar.

597 1 69 Wandfragment van een diep bord met vlag versierd met uitstaande bladparen. 26

597 2 69 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 30,2 g.

597 3 69 Rechthoekig muntgewicht in een koperlegering waarvan de twee korte zijden zijn afgeschuind en met 4 
ingeslagen putjes. Afmetingen: dikte: 4 mm, lengte: 15,5 mm, breedte: 10 mm, gewicht: 4,5 g.

597 4 69 Groot fragment van een schuimspaan in een koperlegering met de sporen van een aan het stuk 
gerivetteerde ijzeren steel. De rand is omgeplooid en het stuk heeft een diameter van 11-12 cm. Door 
de sterke corrosie zijn slechts enkele perforaties zichtbaar.

597 5 69 Fragment van een hoefijzer met sporen van drie gaten. Het bewaarde uiteinde is omgeplooid. Grootste 
bewaarde afmeting: 11,8 cm.



fea nr spo beschrijving fig
597 6 69 Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/-18 cm.

597 7 69 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 42 mm.

597 8 69 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 46 mm. 300

597 9 69 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 63 mm, diameter van het been: 3-4 mm.

598 1 69 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met koperrode 
lustermotieven en motieven in kobaltblauw. Aan de buitenkant komen enkel motieven in luster voor.

598 2 69 Fragment van een insigne in tin/lood.

598 3 69 Archeologisch volledig fragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De rand is 
roodgevlamd. Randdiameter: 7,6 cm, bodemdiameter: 4,2 cm, hoogte: 8,5 cm.

58

598 4 69 Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en 
zonder sporen van glazuur.

598 5 69 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen 
van geelgroen loodglazuur zowel aan de binnen- als buitenkant. Binnenin, op de bodem van het 
recipiënt bevinden zich een aantal kleine aangebakken rode kleiklonters.



fea nr spo beschrijving fig
598 6 69 Bandvormig oor van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.

598 7 69 Wandfragment met ribbel van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur 
aan de buitenkant. Aan de buitenkant kleeft een aangebakken klodder roodbakkende klei. Het stuk past 
aan 756.5.

57

598 8 69 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. Het bovenste gedeelte van de beker is 
aan de buitenkant lichtbruin gevlamd. Randdiameter: 8 cm.

598 9 69 Dolklemmet in ijzer met een ruitvormige doorsnede. Het lemmet vertoont een versmalde angel. Totale 
lengte: +/- 21 cm.

158

598 10 69 Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een driehoekige doorsnede. 
Bewaarde lengte: 121 mm.

598 11 69 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 93 mm.

599 1 162 Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. 
Gewicht: 0,72 g, doormeten 19 mm.

599 2 162 Schrijfstift in ijzer met trapeziumvormige kop. De kop is van de pin gescheiden door twee ribbels. 
Afmetingen: lengte: 9,7 cm, maximale breedte van de kop: 7 mm.

602 1 162 Randfragment van een bord met vlag en ziel versierd met uitstaande bladparen. De luster en het 
glazuur zijn volledig weggesleten.

28



fea nr spo beschrijving f ifl
602 2 162 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 32,6 g.

602 3 162 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 27,0 g.

602 4 162 Fragment van groen kroonglas, fond de bouteille.

602 5 162 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 47 mm.

603 1 162 Insigne in tin/lood met de afbeelding van twee figuurtjes, man en vrouw?, beide met pelgrimsstaf. Op de 
pelgrimsstaf van het rechterfiguurtje is een kruis aangebracht. De gietnaad en de draagspeld aan de 
achterzijde bevinden zich horizontaal en op halve hoogte. Hoogte: 28 mm. Onbekend type.

604 1 162 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift 
aangebracht. Dit is volledig afgezoomd met lijntjes in roodbruine luster.

24

604 2 162 Fragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met scherpe knik in de wand. Het stuk vertoont 
geen versiering noch in luster noch in kobaltblauw.

604 3 162 Geribbeld rand- en halsfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met een 
homogeen geel loodglazuur.

604 4 162 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.



fea nr spo beschrijving fig
604 5 162 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 

buitenkant.

604 6 162 Ijzeren mondharp met een bewaarde lengte van 53,5 mm. Breedte van de beugel: 31 mm. Ter hoogte 
van de tanden is het metaal ruitvormig in doorsnede, ter hoogte van de beugel bandvormig.

605 1 163 Helft van een slank benen mesheft met tongvormig uiteinde en vier kleine perforaties. In het oppervlak 
is reliëf aangebracht door twee groeven die de centrale gleuf met perforaties afboorden. Lengte: 64 
mm, breedte: 7-9,5 mm.

290

605 2 163 Drie passende wandfragmenten en een randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. 58

606 1 69 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een 
kobaltblauwe lijn die bij een kobaltblauwe ovaal aansluit. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

606 2 69 St.-jakobsschelp met twee doorboringen, één in elk oor.

606 3 69 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. 58

606 4 69 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen 
van een geelgroen loodglazuur met groene vlekken zowel aan de buiten- als binnenkant.

606 5 69 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.



fea nr spo beschrijving fig
606 6 69 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 

buitenkant.

606 7 69 Fragment van een schuimspaan in een koperlegering met een diameter van ongeveer 10 cm.

606 8 69 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 53 mm.

606 9 69 Fragment van een ijzeren vishaak.

607 1 69 Randfragment van een bord met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van de versiering in luster 
blijft enkel een vaag silhouet over. Op de onderkant van het bord bestaat dit uit enkele concentrische 
banden waartussen een arcering is aangebracht. Randdiameter: 38,4 cm.

30

607 2 69 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en aan de bovenkant 
versierd met een kobaltblauwe naar het centrum van het recipiënt toe verbredende band. Sporen van 
luster zijn op dit stuk niet te zien.

607 3 69 Lange (12,5 cm) koot. Deze is nabij het distale uiteinde aan één zijde geperforeerd (diam.: 5-6 mm).

607 4 69 Afgesleten koot met op de bolle zijde een tiental evenwijdige ingekraste streepjes.

607 5 69 Benen mesheft dat nog rond de ijzeren plaatangel zit. De beide helften zijn met drie ijzeren pinnetjes 
aan de angel bevestigd. Het uiteinde is symmetrisch versierd en centraal voorzien van drie perforaties. 
Lengte: 66 mm, breedte: 8-18 mm.

292



fea nr spo beschrijving
607 6 69 Vlaamse groot (penning Jans) in zilver geslagen vanaf 1409 te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 

1,60 g, doormeten 27 mm.

607 7 69 Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel (?) onder Jan van Bunde in de periode 1420- 
1456. Gewicht: 0,77 g, doormeten 20 mm.

607 8 69 Fragment van een loden netverzwaring.

607 9 69 Stukje groen vensterglas.

607 10 69 Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

607 11 69 Fragment van een deksel (doormeter: 13,8 cm) in baksteenwaar. De bovenzijde is in 9 segmenten 
verdeeld door middel van 9 radiaal ingeritste lijnen die telkens geflankeerd worden met 2 rijen 
mespuntindrukken. De rand van het deksel is aan de bovenzijde rondom versierd met halfcirkelvormige 
uitsnijdingen. De onderkant van het deksel is glad. Van het beugelvormig handvat resten enkel de 
aanzetten. Het baksel is bruinrood.

22

607 12 69 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken. Het stuk past aan 767.3.

607 13 69 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met groen 
loodglazuur.

607 14 69 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur.



fea nr spo beschrijving fifl
607 15 69 Twaalf fragmenten van een bord in rood aardewerk met vlag en enkel aan de onderkant verdikte 

randop stond vermoedelijk op vier onduidelijk onderverdeelde standvinnen. De bovenkant is bedekt 
met een witte sliblaag waarin in a sgraffiato-techniek een aantal vogeltjes zijn aangebracht. Op de vlag 
komt een versiering voor die bestaat uit een opeenvolging van een aantal sets van drie parallelle 
ingekraste lijnen die wisselen van oriëntatie. Op de vlag is een aangebakken klodder roodbakkende 
klei aanwezig. Randdiameter: 23 cm.

80

607 16 69 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 18,1 g.

607 17 69 Ovale ijzeren ring met dwarse perforatie. Afmetingen: 43 bij 55 mm.

607 18 69 Ruitvormig plaatje met centrale perforatie van een klinknagel in ijzer. Afmetingen van de ruit: 49 bij 36 
mm.

608 1 69 Knobbel van een konisch deksel in rood aardewerk. Het stuk is sterk beroet aan de onderkant en 
vertoont geen sporen van loodglazuur.

91

608 2 69 Twaalf passende fragmenten van een vuurstolp in grijs aardewerk met één centrale opening, een 
rolrond handvat en een rechthoekige naar buiten staande rand. Het profiel is licht gesegmenteerd. Op 
de overgang van deze segmenten is als het ware een kroon aangebracht van een doorlopende reeks 
individuele uitstulpingen van met de vinger omhoog geduwde klei. De bovenste rij bestaat uit 10 
onderdelen, de onderste minstens uit 20. Het stuk vertoont sporen van beroeting aan de binnenkant.

76

608 3 69 Een 60-tal fragmenten waarvan 16 passende van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, 
ribbel aan de buitenkant van de rand, geribbelde schouder en op standvinnen. Het massieve oor heeft 
een centraal richeltje dat aan beide zijden is afgeboord met een rij duimindrukken. Randdiameter: 10,5 
cm.

609 1 69 Fragment van een schrijfstift met een min of meer rechthoekige spatel (breedte: 7 mm). De pin is 
grotendeels getorst en de spatel is vermoedelijk gemaakt uit een over de pin geknepen plaatje. 
Bewaarde lengte: 49 mm. Koper of koperlegering.

611 1 165 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met groen loodglazuur aan de buitenkant.



fea nr spo beschrijving f ig
612 1 166 Vlaamse groot (botdrager) in zilver geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,32 g.

613 1 167 Balkvormig stukje gewei met aan één zijde een v-vormig gleufje. Mogelijkerwijze betreft dit een 
onderdeel van een samengestelde boog.

613 2 167 Fragment van een 3 mm dikke, ivoren kam met een afgeronde zijde. Op het middenstuk zijn aan de 
kant van de fijne tanding aan weerszijden heel wat striaties aanwezig. Deze zijn georiënteerd zoals de 
tanden.

618 1 167 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde 
lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn in luster eveneens stippen, lijnen en een gestileerd 
'perejil'-motief aangebracht. Diameter: 35 cm.

33

618 2 167 Dikwandig potje in een hard, rozig baksel met witte kalkachtige en mica-achtige inclusies en bekleed 
met een slordig, eerder olijfgroen en wat mat (lood?)glazuur.

104

618 3 167 Fragment van een munt in biljoen.

620 1 167 Dun langwerpig en gebogen voorwerp uit gewei. Door gebruik is het aan één zijde aan één uiteinde 
gepolijst. Mogelijkerwijze betreft dit een onderdeel van een samengestelde boog.

620 2 167 Kom in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen met een naar buiten staande hals, in doorsnede 
driehoekige rand en twee rolronde horizontaal geplaatste oren. Loodglazuur is aangebracht op de 
binnenkant van de bodem, op de binnenkant van de rand ter hoogte van de gietsneb en op dezelfde 
plaats aan de overzijde van de gietsneb. De kom is onderaan hevig beroet. De gietsneb staat onder 
een hoek van 90° tot de oren. Randdiameter: 25,8 cm, hoogte: 15 cm.

620 3 167 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant.



fea nr spo beschrijving f ifl
620 4 167 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed.

621 1 168 Wandfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica. Van de kobaltblauwe versiering blijft enkel 
een grijs spoor in de vorm van een rolwerk over. Versiering in luster is op dit stuk niet te zien.

44

621 2 168 Fragment van groen vensterglas.

623 1 168 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 50 mm.

625 1 167 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 14,3 g.

627 1 169 Fragment van een ijzeren vishaak zonder weerhaak. Bewaarde lengte: 74 mm.

628 1 170 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
afgeronde rand. Randdiameter: 9,5 cm.

113

628 2 170 Randfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. 113

628 3 170 Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag, kleine opstaande rand met profilering aan de 
onderzijde. De spiegel is versierd met motieven in wit slib die naderhand bedekt zijn met loodglazuur. 
Randdiameter: 21,8 cm.

113



fea nr spo beschrijving f ifl
628 4 170 Randfragment van een potje in rood aardewerk met uitstaande hals en een weinig verdikte en 

afgeronde rand. Randdiameter: 9,2 cm.
113

628 5 170 Randfragment van een pot in rood aardewerk met uitstaande hals en in doorsnede driehoekige rand. 
Beide zijden van het fragment zijn geglazuurd.

113

628 6 170 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en bovenaan afgeplatte rand. 
Randdiameter: 19,8 cm.

113

628 7 170 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en licht verdikte rand. 113

628 8 170 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met licht uitstaande hals, uitstaande en 
ondersneden rand. Randdiameter: 23 cm.

113

628 9 170 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht 
uitstaande rand.

113

628 10 170 Fragment van een hoefijzer met sporen van drie gaten.

630 1 170 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en rand die inwaarts is 
afgeschuind.

113

631 1 170 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 4 groeven. Diameter: 25 mm. Gewicht: 13,3 g. 65



fea nr spo beschrijving f ifl
631 2 170 Kruik in grijs aardewerk op vijf drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rechtopstaande rand en 

ribbel aan de buitenkant en rolrond oor dat boven de rand uitkomt. De standvinnen vertonen nogal wat 
sleet vooral deze die tegenover het oor staan. De schouder is licht geribbeld. Afmetingen: hoogte: 32,5 
cm, grootste diameter: 30 cm, randdiameter: 10,5 cm.

112

631 3 170 Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op vier zes- tot zevenledige standvinnen. Eén van de 
standvinnen is merkelijk meer gesleten dan de drie andere.

631 4 170 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier zevenledige standvinnen met sterke sporen van 
sleet. Eén van de standvinnen is beduidend meer gesleten dan de overige. Grootste diameter: 30,2 cm.

631 5 170 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vier- tot zesledige standvinnen die sporen van een 
lichte sleet vertonen. Grootste diameter: 23,3 cm.

631 6 170 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vijfledige standvinnen die lichte sporen van sleet 
vertonen. Eén van de standvinnen is merkelijk meer gesleten dan de andere. Grootste diameter: 27,5 
cm.

631 7 170 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met een cilindrische hals, aan de binnenzijde licht 
verdikte, inwaarts afgeschuinde rand en ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 11 cm.

112

631 8 170 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op zes drieledige standvinnen die nogal wat sporen van sleet 
vertonen. Grootste diameter: grootste diameter: 29,5 cm. De standvin die tegenover het oor staat is 
beduidend meer gesleten dan de overige.

631 9 170 Fragment van een kruik in rood aardewerk op een volledig afgesleten standring, met een cilindrische 
hals, uitgesproken ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts staande en aan de binnenzijde verdikte 
rand. Op de bodem en onderkant van de buik zijn roetsporen aanwezig. Op de schouder is een ovale 
vlek glazuur aangebracht aan de overzijde van de kant met het oor. Afmetingen: hoogte: 24,8 cm, 
grootste diameter: 23,6 cm, randdiameter: 10,3 cm.

112

631 10 170 Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier drie- tot vierledige standvinnen en met een 
glazuurvlek op de schouder tegenover het oor. Grootste diameter: 28,8 cm. De standvin aan de kant 
van de glazuurvlek is sterk afgesleten, de drie andere niet.



fea nr spo beschrijving f ifl
631 11 170 Randfragment van een kruik in rood aardewerk. 112

631 12 170 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
inwaarts afgeschuinde rand.

112

631 13 170 Randfragment van een braadpan met naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde rand. 112

631 14 170 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. 
Randdiameter: 22,5 cm.

112

631 15 170 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande hals en in doorsnede 
driehoekige tot halfronde rand.

112

631 16 170 Randfragment van een kommetje in rood aardewerk met bandvormige, aan de buitenkant ondersneden 
licht naar binnen staande rand. De binnenzijde lijkt dekkend geglazuurd. Randdiameter: 13 cm.

112

632 1 170 Zeer fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) waarvan de 13 of 14 duigen worden 
samengehouden door hoepels in wilg (Salix sp.). Terminus post quem: 1391.

633 1 170 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
afgeronde rand. Randdiameter: 9,3 cm.

113

637 1 171 Fragment van een anthropomorf fluitje in rood tot grijs hard baksel. De mond is aangebracht met wit 
slib, de drieledige baard is merkelijk donkerder geglazuurd dan de rest van het aangezicht. De 
achterkant van het hoofd is niet geglazuurd.

97



fea nr spo beschrijving
638 1 Drie passende wandscherven in grijs aardewerk vermoedelijk van een voorraadpot (?). Op de schouder 

van het recipiënt zijn een aantal lijnen ingekrast.
75

638 2 Fragment van groen vensterglas.

640 1 172 Fragment van een getorste mantelspeld in een koperiegering met naar binnen gebogen haken.

645 1 175 Fragment van een vol Christusbeeldje in een hard bruin baksel met restanten van een witte 
beschildering.

646 1 Vlaamse mijt in biljoen geslagen in een onbekend atelier onder Lodewijk van Nevers. Gewicht: 0,56 g, 
doormeter: 17 mm. Deze munt komt voor vanaf 1337.

646 2 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 
0,88 g, doormeter: 18,5 mm.

646 3 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 23,5 g.

646 4 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 15,5 g.

648 1 176 Fragment van een vuurstolp in rood aardewerk met een aan de buitenzijde ontwikkelde in doorsnede 
driehoekige rand. De binnenkant is sterk beroet en de buitenkant is versierd met een aantal gebogen 
sliblijntjes en vervolgens oranjebruin geglazuurd. Het stuk past aan 650.1.

76



fea nr spo beschrijving fi9
650 1 176 Fragment van een vuurstolp in rood aardewerk. De binnenkant is sterk beroet en de buitenkant is 

versierd met een aantal gebogen sliblijntjes en vervolgens bedekt met een oranjebruin loodglazuur. In 
de wand zijn drie kleine perforaties (diameter: 2-3 mm) aangebracht. Het stuk past aan 648.1.

76

650 2 176 Fragment van een ijzeren knijpschaar met lusvormige greep.

651 1 176 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak aangeduide vlag en versierd met heel 
wat moeilijk zichtbare lustermotieven rond een blauwe band, die mogelijkerwijze deel uitmaakte van 
een schild. Op de onderkant van het bord is binnen een cirkel een 'perejil'-motief te zien. Na het bakken 
van het bord is in het midden van de vlag een konisch gat aangebracht. Randdiameter: 22 cm

45

652 1 177 Spiraalboor in ijzer met centrale ringvormige verdikking. Deze ring zit op de overgang tussen de zone 
met ronde doorsnede en de zone met vierkante doorsnede. Bewaarde lengte: 14,5 cm.

656 1 179 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,89 g, doormeten 18,5-20 
mm.

656 2 179 Twee passende fragmenten van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Slechts één 
van de vlakken is bewaard. Dit is vrij vlak. Bewaarde dikte: ongeveer 7 cm.

658 1 180 Mijt in biljoen mogelijkerwijze geslagen onder Mathias van der Straeten in de periode 1440-1460. 
Gewicht: 0,48 g, doormeter: 15 mm.

658 2 180 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 111 mm.

659 1 181 Vijf passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op vijfledige standvinnen en met verdikte, 
licht opstaande rand. De binnenkant is bedekt met loodglazuur en versierd met een complex geheel 
van motieven gerealiseerd in wit en oranje slib. Het witte slib is zowel geel als groen geglazuurd. Op de 
vlag is een band van parallelle sliblijntjes aangebracht. In de vlag zijn voor het bakken twee perforaties 
van 5-6 mm doormeter aangebracht. De volledige bovenkant is bedekt met loodglazuur.

80



fea nr spo beschrijving fig
661 1 Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met ringvoet en versierd met kobaltblauwe 

motieven. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

665 1 185 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. 
Het stuk past aan 773.5.

669 1 187 Bol gezet plaatje in koper of een koperlegering met een V-vormige inkeping op één uiteinde. Lengte: 
11,4 cm. Vermoedelijk een onthaker.

198

671 1 187 Zeven passende fragmenten van een bordje op zes tweeledige standvinnen in rood aardewerk. Het 
bordje met vlag en opstaande rand die ook aan de onderkant is geprofileerd, is op de bovenkant met 
uitzondering van de top van de rand bedekt met wit slib dat naderhand geel geglazuurd is. Het 
loodglazuur loopt even over op de buitenkant van de rand. Op de bodem zijn wat sporen van beroeting 
aanwezig. Randdiameter: 15,8 cm.

81

674 1 188 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe bladmotieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

48

674 2 188 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met enkele ingekraste lijnen? 75

677 1 189 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en een konisch pootje. 
Hoogte van de driepoot: 70 mm.

677 2 189 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg.

680 1 192 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een bogenversiering die 
vermoedelijk tengevolge van het verblijf in de bodem blauwgrijs is geworden. Sporen van luster zijn niet 
te zien op dit stuk.

50



fea nr spo beschrijving f ifl
686 1 Kleine schuimspaan in een koperlegering. Aan de schuimspaan was met behulp van twee rivetten een 

ijzeren steel bevestigd. Diameter: 63 mm of iets meer. De schuimspaan was voorzien van 9 perforaties.
162

687 1 Bolvormig loodje met centrale, licht konische perforatie. Het oppervlak is versierd met een dubbele rij 
hangende, gearceerde driehoeken. Diameter: 16-17 mm. Gewicht: 11,8 g. Vermoedelijk betreft dit een 
spinloodje.

179

688 1 193 Loden netverzwaring. Breedte:43 mm, gewicht: 53,5 g.

689 1 194 Vishaak in ijzer met palet. Bewaarde lengte: 47 mm.

693 1 196 Beschadigd fragment van een vol, staand Christusbeeldje in een zacht beige baksel met een 
donkergrijze kern. Over het ganse oppervlak zijn restanten van de witte beschildering aanwezig. Met de 
rechterhand wordt een zegenend gebaar gemaakt.

105

697 1 197 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Rekem onder Arnold III van Stein in de periode 1355-1372(7). 
Gewicht: 0,69 g, doormeten 18 mm.

697 2 197 Ijzeren mondharp met een bewaarde lengte van 54 mm. Breedte van de beugel: 39 mm. Ter hoogte 
van de tanden is het metaal ruitvormig in doorsnede en ter hoogte van de beugel bandvormig.

698 1 197 Vol gegoten st.-jakobsschelp in tin/lood. Het stuk is aan beide zijden identiek en centraal bovenaan 
beschadigd. Breedte: 30,5 mm, hoogte: 25,5 mm. Onbekend type.

699 1 198 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde licht naar buiten staande rand. 
Randdiameter: 29,6 cm.

114



fea nr spo beschrijving fig
699 2 198 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand. 

Randdiameter: 17,2 cm.
114

699 3 198 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met dekselgeul en diep ondersneden rand. 
Randdiameter: +/- 34 cm.

114

700 1 198 Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op ringvormige voet en versierd met 
kobaltblauwe motieven aan de binnenkant. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

700 2 198 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
verdikte rand.

114

700 3 198 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met aan de buitenzijde afgeronde rand met 
dekselgeul. Randdiameter: 33,2 cm.

114

701 1 198 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en ribbel aan de buitenkant. 
Randdiameter: 10 cm.

114

701 2 198 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en ribbel aan de buitenkant. 114

702 1 199 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de 
buitenkant. Het stuk past aan 748.2.

704 1 200 Randfragment van een beker in groen glas.



fea nr spo beschrijving f ifl
706 1 201 Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, zwak 

afgelijnde vlag en versierd met minstens één kobaltblauwe band nabij de overgang van de wand naar 
de bodem. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

706 2 201 Ongeglazuurd fragment van het bodemschaaltje van een olielamp met vlakke bodem en een centrale 
stam. Het baksel is bruinoranje en zandig.

79

712 1 206 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

716 1 210 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

717 1 210 Fragment van een beeldje met een gedrapeerde mantel in een zacht rozebruin baksel dat aan de 
binnenkant van het holle beeldje grijs wordt. Op de buitenzijde bevinden zich nog heel wat restanten 
van een witte beschildering.

717 2 210 Fragment van de zijkant van een beeldje in een zacht rozebruin baksel dat aan de binnenzijde van het 
beeldje grijs wordt. Op de buitenzijde bevinden zich nog heel wat restanten van een witte beschildering.

717 3 210 Fragment van de zijkant van een beeldje in een zacht rozebruin baksel dat aan de binnenzijde van het 
beeldje donkergrijs wordt. Het oppervlak vertoont een witte schijn die naar een verdwenen deklaag kan 
verwijzen.

726 1 213 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe motieven. Deze kunnen als de poten van een vogel worden geïnterpreteerd. Van een 
versiering in luster zijn eventueel sporen zichtbaar aan de onderkant van het bord.

41

726 2 213 Mijt in biljoen geslagen in de Maasstreek in de 15de eeuw. Doormeter: 16 mm.



fea nr spo beschrijving fig
728 1 215 Fragment van groen vensterglas.

729 1 215 Fragment van groen vensterglas.

731 1 216 Negen passende fragmenten van een kookpot op zes drieledige standvinnen, met één rolrond oor, een 
naar buiten staande hals en aan de buitenzijde ontwikkelde, bovenaan afgeplatte rand. Loodglazuur is 
nergens te zien en de onderkant is zwaar beroet. Randdiameter: 14,8 cm, grootste diameter: 18,6 cm, 
hoogte: 17,2 cm.

85

735 1 218 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van 
de versiering in luster blijft enkel een vaag silhouet over.

30

735 2 218 Wandfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe gotische 
roos. Zowel op de binnenkant als aan de buitenkant is nog versiering in koperrode luster bewaard.

40

735 3 218 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering. Randdiameter: 25 
cm.

738 1 218 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw 
heggerankmotief. Van de versiering in luster is enkel nabij de rand nog wat te merken.

38

738 2 218 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

738 3 218 Fragment van een bord met zwak afgelijnde vlag in Valenciaanse majolica en versierd met twee door 
mekaar lopende kobaltblauwe banden die als het ware een parelsnoer vormen op de overgang van de 
vlag naar de spiegel. Enkel op de onderkant van dit stuk zijn vage sporen van luster te zien.

45



fea nr spo beschrijving fiq
738 4 218 Terra Sigillata. Afgesleten randfragment van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.

738 5 218 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. In 
de wandscherf is een duidelijke deuk aanwezig.

738 6 218 3 passende fragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant. 1

738 7 218 Twee fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is op het bovenste 
gedeelte oranjebruin gevlamd.

738 8 218 Twee passende fragmenten van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed met uitgeknepen 
standring. De buitenkant is oranjebruin gevlamd. Bodemdiameter: 5,8-5,9 cm. Het stuk past aan 164.5 
en is dikwandig: 6-7 mm.

738 9 218 Twee fragmenten van een kannetje in lichtgrijs steengoed. De buitenzijde is plaatselijk oranjebruin 
gevlamd. Één van beide fragmenten past aan 381.5. De fragmenten zijn vermoedelijk afkomstig van 
een product uit de Beauvaisis.

738 10 218 Nestel in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 35 mm, grootste diameter: 2,8 mm.

738 11 219 Gordelsluiting met riemtong, opengewerkte ronde schijf en haak of oog in één stuk. De riemtong en de 
opengewerkte schijf zijn versierd met ingekraste geometrische motieven. Centraal in de verdiepte zone 
van de ronde schijf zit een vertikale pin die bevestigd is aan de onderliggende plaat in een 
koperlegering. Afmetingen: bewaarde lengte: 76 mm, diameter van het ronde gedeelte: 35 mm.

741 1 219 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe 
motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.



fea nr spo beschrijving fifl
741 2 219 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering. Randdiameter: 23 

cm.

741 3 219 Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 57-58 mm. Gewicht: +/- 200 g.

741 4 219 Terra Sigillata. Randfragment met scherpe breukvlakken van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 
1 ste eeuw.

741 5 219 Fragmenten van een Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 
1419-1434.

741 6 219 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 26,5 g.

741 7 219 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 25,6 g.

741 8 219 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan licht afgeschuind pootje. Bewaarde 
lengte: 42 mm.

741 9 219 Wandfragment in een fijn, hard gebakken rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. Het 
stuk is aan de binnenkant met duidelijk uitgesproken draairingen bedekt met olijfgroen loodglazuur en 
met grijswit tinglazuur aan de buitenkant.

741 10 219 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.



fea nr spo beschrijving f ifl
741 11 219 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,00 g, diameter: 27 mm.

741 12 219 Fragment van een rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Diameter: 25 mm.

741 13 219 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Binnen twee parelcirkels zijn enkel de letters 
s en t leesbaar. Diameter: 22 mm.

741 14 219 Ronde schijf van een pinlood (?) vermoedelijk met één centrale perforatie. Diameter: 33-36 mm.

741 15 219 Rechthoekig plaatje in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 10 mm, breedte: 9 mm, dikte: 2 mm, 
gewicht: 1,8 g. Één zijde is vlak en op de andere zijde zijn onleesbare tekens aangebracht: een 5 in 
spiegelschrift, een 10, iets anders ?

741 16 219 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Een eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 
113,5 mm, diameter van het been: 3,8-4,1 mm.

741 17 219 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 9,5 cm.

742 1 220 Randfragment van een bord in een fijn geel tot roze baksel met rode inclusies tot 2 mm diameter, met 
verdikte rand en versierd met minstens één circulaire kobaltblauwe band.

742 2 220 Fragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103



fea nr spo beschrijving
742 3 220 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 

buitenkant.

742 4 220 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en op de bovenkant een zwak uitgesproken groef. De onderkant is voorzien van roodbruin loodglazuur 
op de rand na die zwaar beroet is. Diameter: 21 cm.

742 5 220 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. De bodem vertoont een aantal vlekken loodglazuur en de onderkant van de rand is zwaar beroet.

742 6 220 Vishaak in ijzer met palet en zonder weerhaak. Lengte: 47 mm.

742 6 220 Vishaak in ijzer met palet en zonder weerhaak. Lengte: 49 mm, diameter van het been: 1-1,5 mm.

743 1 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 1222.6 en 1223.1. 
Bodemdiameter: 4,7-4,8 cm.

744 1 221 Wandfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw 
heggerankmotief. Sporen van luster zijn niet aanwezig.

38

744 2 221 Wandfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag, bodem met ziel en versierd met 
een heggerankmotief. Het fragment past aan 1116.2.

36

744 3 221 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens 
twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.



fea nr spo beschrijving f if!
744 4 221 Fragment van een bord met zwak afgelijnde vlag in Valenciaanse majolica waarop enkel een aantal 

slecht zichtbare evenwijdige lusterbanden kunnen worden herkend.

744 5 221 Randfragment van een kan in rood aardewerk, met bandvormig oor en kleine gietsneb. Mogelijkerwijze 
afkomstig van Grimston (East-Yorkshire).

103

744 6 221 Afgesleten en aan het smalle uiteinde beschadigde koot met een 6-tal korte (3-5 mm) ingekraste 
streepjes op de bolle zijde.

744 7 221 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven, 
vermoedelijk uitstaande bladparen. Op de rand is nog een streep luster zichtbaar.

29

744 8 221 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met blauwe florale motieven 
opgesteld binnen blauwe cirkels en lusterschijven en -stippen.

33

744 9 221 Ringvoet van een recipiënt in Andaloesische majolica zonder sporen van versiering. 50

744 10 221 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een 
kobaltblauwe band waarbinnen een eveneens kobaltblauw schild (?) is aangebracht. Sporen van luster 
zijn op dit stuk niet te zien.

45

744 11 221 Rudimentair afgeronde speelschijf vervaardigd uit een fragment van een dakpan in een bruinoranje 
hard baksel. Diameter: 35-37 mm.

•

13

744 12 221 Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Breedte: 44 mm. 161



fea nr spo beschrijving
744 13 221 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,6 cm. 58

744 14 221 Drie wandfragmenten van een beker in groen glas.

744 15 221 Resten van een bezem in struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil). Lengte van de bewaarde takjes: 14-15 
cm.

744 16 221 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak.

744 17 221 Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke 
groene vlekken.

744 18 221 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe gedeeltelijk bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

744 19 221 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

744 20 221 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

744 21 221 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.



fea nr spo beschrijving fi9
744 22 221 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 

rand. Nabij de rand is een groefje met asymmetrische doorsnede aanwezig. Enkel de onderzijde 
vertoont sporen van glazuur. De onderkant is bovendien sterk beroet vooral langs de rand. Diameter: 
24 cm.

744 23 221 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en met licht schuin naar 
boven staande rand. De bovenkant is bedekt met bruinrood loodglazuur en de onderkant van de rand is 
sterk beroet.

744 24 221 Fragment van een mortier in ijzerhoudende zandsteen. Hoogte: 13,5 cm, diameter: 16,5 cm. De rib 
wordt bovenaan een stuk breder.

4

745 1 222 Drie passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel dat zowel op de vlag 
als de spiegel versierd is met uitstaande bladparen. De luster en het tinglazuurzijn volledig 
weggesleten. Randdiameter: 23,6 cm.

28

745 2 222 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een geelbeige hard baksel 
verschraald met talrijke kwartskorrels. De binnenkant is bedekt met tinglazuur waarop een 
kobaltblauwe versiering is aangebracht.

745 3 222 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

745 4 222 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Sporen van 
luster zijn niet te zien.

38

745 5 222 Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met een bodem met ziel en aan de 
binnekant versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

745 6 222 Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met 
kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.



fea nr spo beschrijving fiï)
745 7 222 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

745 8 222 2 passende fragmenten van een kan in Siegburg bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant. De 
stukken passen aan 1662.86.

745 9 222 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 106 mm, diameter van het 
been: 5,2 mm.

745 10 222 Fragment van een ruiterspoor in ijzer met rad. Lengte van de bewaarde beugelarm: +/- 9,7 cm. Lengte 
van de schacht: +/- 2,5 cm.

746 1 219 Zeshoekige, zwak gekanteelde kaarsenhouder (diam.: 18-20 mm) met twee circulaire openingen 
(diam.: 8 mm). De schacht (diam.: 9 mm) is in het midden voorzien van een bikonische verdikking. 
Totale hoogte: 123 mm.

167

746 2 219 Sleuteltje in een koperlegering met min of meer ronde beugel en goed ontwikkelde baard. Lengte: 23 
mm.

161

746 3 219 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 34,3 g.

746 4 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 16,3 g.

746 5 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 16,2 g.



fea nr spo beschrijving fi9
746 6 219 Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees geslagen in het begin van de 15de eeuw. Gewicht: 0,53 g, 

diameter: 16 mm.

747 1 223 Fragment van een licht konische kaarsenhouder (binnendiam.: 17,5 mm) met twee ronde (diam.: 2,5- 
3,5 mm) openingen. De kaarsenhouder is juist afgebroken op de plaats waar de rechthoekige 
openingen aanvangen.

748 1 Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand. Bovenop 
de rand kleeft aan de buitenkant een aangebakken klodder roodbakkende klei. Het stuk past aan 765.7. 
Randdiameter: 5,8 cm.

57

748 2 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de 
buitenkant. Het stuk past aan 702.1.

751 1 219 Rond schijfje in natuursteen. Diameter: 20,5-20,7 mm. Dikte: 4,3 mm.

751 2 219 Twee passende randfragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant 
bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.

751 3 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met 
groene vlekken.

752 1 219 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 27,3 g.

753 1 219 Rond, loden snorrebot met gekartelde omtrek en twee centrale perforaties. Diameter: 28-29 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
753 2 219 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Het stuk vertoont enkele 

spatten loodglazuur.

753 3 219 Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelrand een 
lelie te herkennen. Op de schijf met de perforatie is een haast niet te lezen tekst aanwezig. Diameter: 
18-19 mm.

754 1 219 Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.

755 1 219 Randfragment van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant en op de binnenkant van de hals. De hals is licht geribbeld. Het stuk past aan 756.5. 
Randdiameter: 4,4-5,7 cm.

57

755 2 219 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met aanzet van bandvormig oor en bedekt met 
groen loodglazuur aan de buitenkant.

755 3 219 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 
902.41.

756 1 219 Afgesleten koot met 4 ingehakte of ingesneden korte evenwijdige streepjes op de bolle zijde. In het 
proximaal gedeelte is een begin van perforatie aangebracht.

756 2 219 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 24,6 g.

756 3 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.



fea nr spo beschrijving fig
756 4 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 

loodglazuur met groene vlekken.

756 5 219 Vijf passende fragmenten van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur 
aan de buitenkant en aan de binnenkant van de hals. Op verschillende fragmenten kleven 
aangebakken klodders roodbakkende klei. De stukken passen aan 598.7 en 755.1.

57

757 1 219 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een rond of slechts zeer zwak afgeplat draagvlak.

763 1 219 Ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en oog of haak in één stuk. Afmetingen: 
bewaarde lengte: 54 mm.

764 1 219 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande aan de buitenkant 
verdikte rand. Sporen van versiering zijn niet te zien. Het stuk past aan 770.1 en 1218.1.

50

764 2 219 Wandscherf in grijs aardewerk met drie ingekraste lijnen die mekaar in eenzelfde punt snijden. 75

764 3 219 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 16,3 g.

764 4 219 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Het stuk vertoont enkele 
spatten loodglazuur.

765 1 219 Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig opstaande rand en zonder 
sporen van versiering.



fea nr spo beschrijving fig
765 2 219 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand dat 

zowel aan de binnenkant als de buitenkant versierd is met roodbruine luster. Aan de buitenkant betreft 
het concentrische banden waartussen op één plaats een arcering is aangebracht. Aan de binnenkant 
betreft het een aan 1729.1 verwant motief.

43

765 3 219 Driehoekig schildvormig kadertje in tin/lood met bevestigingslipjes. Aan de binnenzijde van de voorkant 
bevindt zich een parelrand. Hoogte: 28 mm.

765 4 219 Wandfragment van handgevormd aardewerk met o.a. plantaardige verschraling.

765 5 219 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 30,2 g.

765 6 219 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een rond of slechts zeer zwak afgeplat draagvlak.

765 7 219 Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed zowel aan de buiten- als binnenkant bedekt 
met groen loodglazuur. Op de binnenkant blijft het glazuur evenwel beperkt tot de bovenste cm van de 
rand. Het stuk past aan 748.1. De hals vertoont een aantal duidelijke draairingen. Randdiameter: 5,8 
cm.

57

765 8 219 Halsfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed met een bandvormig oor en bedekt met groen 
loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant is het loodglazuur beperkt tot de 
zone nabij de rand.

765 9 219 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

766 1 219 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 
Van versiering in luster is niets te merken.

38



fea nr spo beschrijving f ifl
766 2 219 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

766 3 219 Baksteen met nabij de hoek een kleine in de klei uitgespaarde gleuf. 18

766 4 219 Pin van pelgrimsstaf in koper of een koperlegering. Lengte: 80,5 mm. De pin (diameter onderaan: 7,5 
mm) verbreedt trechtervormig tot een schijf met een diameter van 25 mm. Bovenop de schijf zit een 35 
mm lange stift die in de staf wordt geplaatst.

164

766 5 219 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

767 1 219 Wandfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met scherpe knik in de wand. Sporen van 
versiering zijn niet te zien op dit stuk.

767 2 219 Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

767 3 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken. Het stuk past aan 607.12.

767 4 219 Fragment van een zoömorf aquamaniletje in wit aardewerk uit Langerwehe (?) bedekt met geelgroen 
loodglazuur met donkergroene vlekken. De giettuit is aangebracht in de mond, de oren zijn omgeplooid 
en de borst is versierd met ingedrukte putjes. Het stuk past aan 1575.1.

767 5 219 Bolvormig benen kraaltje. Afmetingen: diameter: 5,3 mm, hoogte: 4,4 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
768 1 219 Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.

768 2 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met 
groene vlekken aan de buitenkant.

768 3 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

768 4 219 Wandfragment in een fijn, hard gebakken, rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. 
Het stuk is aan de binnenkant bedekt met olijfgroen loodglazuur en met grijswit tinglazuur aan de 
buitenkant. Op de buitenkant is bovendien in paars en groen een versiering aangebracht.

52

769 1 219 Buisvormig steeltje van een fluitje in een rozig bruin hard baksel.

769 2 219 Twee wandfragmenten van handgevormd aardewerk met o.a. plantaardige verschraling.

769 3 219 Baksteen met aan beide korte zijden een uitgehakte inkeping. De afschuining in doorsnede en de 
algemene afronding van de steen lijken het resultaat van slijtage. Gewicht: 1280 g.

21

769 4 219 Randfragment van een kleurloos kroonglas. 141

769 5 219 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant.



fea nr spo beschrijving f i9
769 6 219 Ovaal benen kraaltje. Afmetingen: hoogte: 4,9 mm, diameter: 4,6 mm.

769 7 219 Vijftien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie éénledige standvinnen met een 
ronde uitstaande rand en twee rolronde horizontaal geplaatste oren. Loodglazuur is enkel aangebracht 
op de binnenkant van de bodem en de buitenkant is intens beroet. Randdiameter: 24 cm, hoogte: 13,5 
cm.

86

770 1 219 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande aan de buitenkant 
verdikte rand. Sporen van versiering zijn niet te zien op dit stuk. Het stuk past aan 764.1 en 1218.1.

50

770 2 219 Baksteen met twee weggesneden hoeken, één recht en één afgerond, en aan de lange zijde ongeveer 
parallelle versmalling van de steen over de helft van de lengte.

17

770 3 219 Afgesleten halve baksteen met aan twee zijden een uitgehakte inkeping. Gewicht: 1160 g. 21

770 4 219 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 
0,61 g, doormeten 15,5-18 mm.

770 5 219 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 11,1 g.

770 6 219 Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met eenvoudig rechtopstaande rand, 
cilindrische hals en bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.

770 7 219 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.



fea nr spo beschrijving f 'fl
770 8 219 Helft van een ronde, benen schijf met centrale perforatie. De bovenkant is versierd met 4 concentrische 

groeven. Afmetingen: diameter: 30,6 mm, dikte: 2,5 mm.

770 9 219 Bolvormig benen kraaltje. Afmetingen: hoogte: 4,9 mm, diameter: 5,7 mm.

773 1 219 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van 
de versiering in luster blijven geen sporen meer over.

31

773 2 219 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. 26

773 3 219 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 33,0 g.

773 4 219 Vier passende fragmenten van een driepootje in rood aardewerk met een rond of slechts zeer beperkt 
afgeplat draagvlak. Hoogte van het driepootje: 84-85 mm.

78

773 5 219 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. 
Het stuk past aan 665.1;

773 6 219 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel aan de buiten
als binnenkant. Aan de binnenkant lijkt het glazuur beperkt tot het bovenste gedeelte van de rand.

773 7 219 Randfragment van een geribbelde beker in . Het bovenste gedeelte is aan de buitenkant in sterke mate 
oranjebruin gevlamd.



fea nr spo beschrijving f ifl
773 8 219 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 15,8 g.

774 1 219 Fragment van een dikwandig recipiënt met cilindervormige opening met verbrede hals. Het baksel is 
zeer hard, de wanden zijn zwartgrijs en de kern is bruinbeige met een grijze kern met rozige aflijning. 
De binnenkant is volledig bedekt en dit ongeveer tot halverwege de tuit met een witte neerslag, 
vermoedelijk kalk gezien de reactie met verdund (29%) HCI. De verschraling bestaat o.a. uit een aantal 
zwarte elementen kleiner dan een 0,5 mm doormeter. De diameter ter hoogte van de tuit bedraagt 
ongeveer 28 cm.

103

776 1 219 Terra Sigillata. Afgesleten wandfragment van een Drag. 32. Midden-Gallië, 2de eeuw.

777 1 219 Twee in mekaar gevlochten koperdraden in de vorm van een haak. Beide uiteinden zijn afgebroken. 
Bewaarde lengte: +/- 45 mm.

780 1 219 Eiken spantje van een klein overnaads gebouwd scheepje met drie overnaadse gangen. In het stuk zijn 
drie pengaten (diameter: 1,7-1,8 cm) te zien. In één van deze zit nog een pen. De breedte van het 
scheepje kan geraamd worden op ongeveer 2 m.

270

781 1 225 Gekroonde letter M in tin/lood. De draagspeld en de gietnaad bevinden zich vertikaal. Afmetingen: 19 
bij 17 mm. Dit M-insigne is een variant van HP afb. 975.

781 2 225 Fragment van een gedraaid houten kommetje. Diameter: 15,7 cm, hoogte: 6,6 cm. Het kommetje heeft 
een rond profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een bovenaan afgeplatte rand. De rand is 
bovenaan versierd met een groefje.

188

781 3 225 Duigje van een kuip (?). Lengte: 22,7 cm; breedte onderaan nabij de kroosgroef: 8,7 cm; breedte 
bovenaan: 10,8 cm. De kroosgroef bevindt zich op 2,5 cm van het duiguiteinde.

203

781 4 225 Veertien passende fragmenten van een recipiënt in rood aardewerk op standring. Het stuk is behalve 
op de onderkant van de bodem zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met groenbruin loodglazuur.

77



fea nr spo beschrijving fi9
785 1 225 Duigje van een kuip (?). Lengte: 22,9 cm; breedte onderaan nabij de kroosgroef: 8,2 cm; breedte 

bovenaan: 10,7 cm. De kroosgroef bevindt zich op 2,5 cm van het duiguiteinde.
203

785 2 225 Randfragment van een gedraaid houten kommetje. Het fragment past aan 781.2. De rand is bovenaan 
afgeplat en versierd met een groefje.

188

785 3 225 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 87 mm.

787 1 226 Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand. Op de overgang naar de 
spiegel is in wit slib een rondomlopende lijn aangebracht. Randdiameter: 28 cm.

115

787 2 226 Fragment van een houten in de groeias van de tak gedraaid doosje.

789 1 226 Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand. Op de overgang van de 
vlag naar de spiegel is vermoedelijk een lijn in wit slib aangebracht. Randdiameter: 27,4 cm.

115

789 2 226 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,63 g, diameter: 17,5 
mm.

789 3 226 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,27 g, diameter: 18 
mm.

789 4 226 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 1,17 g, diameter: 17 
mm.



fea nr spo beschrijving fifl
789 5 226 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 1,79 g, diameter: 26 mm.

790 1 226 Kruik in grijs aardewerk met bodem op vier vijfledige standvinnen, met cilindrische hals, rolrond oor en 
rand met aan de buitenkant een sterk uitgesproken ribbel. Afmetingen: hoogte: 30 cm, grootste 
diameter: 26,6 cm, randdiameter: 9,9 cm.

115

790 2 226 Kan in Rijnlands steengoed met een driehoekig verdikte rand en bedekt met een bruinbeige 
zoutglazuur. Het baksel is bleekbeige. Op de onderste helft van het recipiënt zijn heel wat druipsporen 
aanwezig. Op de schouder zijn twee rijen onregelmatig uitgevoerde radstempels aangebracht. 
Afmetingen: hoogte: 33,1 cm, grootste diameter: 18,3 cm, randdiameter: 7,8 cm.

115

790 3 226 Houttrip of houten tripklomp. In de zijkanten zijn heel wat metalen nageltjes aanwezig evenals in de 
verdikkingen aan de onderzijde. Deze laatste komen aan de bovenzijde door het hout. Lengte: 23 cm, 
breedte: 9,5 cm, hoogte: 5,5-6,5 cm.

277

790 4 226 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde 
rand. Randdiameter: 12 cm.

115

790 5 226 Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met bruin zoutglazuur, met cilindrische hals en 
driehoekig verdikte rand. Het baksel is beige. Randdiameter: 8,2 cm.

115

790 6 226 Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met bruin gespikkeld zoutglazuur en eenvoudig 
rechtopstaande rand. Het baksel is donkergrijs.

115

790 7 226 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, bovenaan licht verdikte rand en 
ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 11,2 cm.

115

790 8 226 Randfragment van een braadpan in grijs aardewerk met rechtopstaande bovenaan afgeplatte rand en 
een holle steel.

115



fea nr spo beschrijving «9
790 9 226 Fragment van een plat deksel in rood aardewerk met worstvormig oor. De onderkant van het deksel is 

gedeeltelijk geglazuurd. De zijkant vertoont sporen van beroeting. Diameter: 13,5 cm.
115

790 10 226 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts staande aan de 
binnenzijde verdikte rand.

115

792 1 226 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen. De kroosgroef bevindt zich 
op 5,5 cm van de duiguiteinden.

793 1 226 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen die worden samengehouden door 4 hoepels. De 
kroosgroeven bevinden zich op 5 tot 5,5 cm van de duiguiteinden. Grootste diameter van de ton: 52-53 
cm. Kapdatum van de boom: 1389-1399.

796 1 226 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen die bij mekaar worden gehouden door 2 hoepels. 
De kroosgroef bevindt zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton 
bedraagt 52 cm. Kapdatum van de boom: 1390-1400.

798 1 226 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen die worden samengehouden door 2 hoepels. De 
kroosgroef bevindt zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton bedraagt 
60 cm. Kapdatum van de boom: 1391-1401. Op de duig met een vierkant (7,5 cm zijde) bomgat is ook 
een X-vormig merk aangebracht.

213

798 2 226 Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vier maal 
getorst. Lengte: 49 mm.

801 1 219 Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een Limburgse imitatie ervan uit de 
1ste helft van de 15de eeuw.

805 1 219 Loden netverzwaring. Breedte:, gewicht: 28.7 g.



fea nr spo beschrijving f ifl
805 2 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een oor versierd met 

een vingerindruk en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is bedekt met roodbruin 
loodglazuur en het stuk vertoont geen sporen van beroeting. Diameter: 16,5 cm. Het stuk past aan 
1234.4.

806 1 219 Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.

806 2 219 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

806 3 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. Op de bovenkant zijn wat spatten loodglazuur te zien. Op dit stuk zijn geen sporen van beroeting 
te observeren.

806 4 219 Fragment van een munt in biljoen.

806 5 219 Fragment van een ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en oog of haak in één stuk. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 45 mm.

807 1 219 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen 
van luster zijn op dit stuk niet te zien.

807 2 219 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde. Het stuk past aan 859.1.

807 3 219 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de 
buitenkant is lichtbruin gevlamd.



fea nr spo beschrijving fifl
807 4 219 Wandfragment in een fijn, hard gebakken, rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. 

Het stuk is aan de binnenkant bedekt met olijfgroen loodglazuur en met grijswit tinglazuur aan de 
buitenkant.

808 1 219 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 30,1 g.

808 2 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen 
van geelgroen loodglazuur zowel op de buiten- als op de binnenkant.

811 1 219 Wandfragment van handgevormd aardewerk.

815 1 229 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals, verdikte en inwaarts 
afgeschuinde rand.

118

817 1 229 Kruik in rood aardewerk op vier vierledige standvinnen, met rolrond oor, trechtervormige hals en 
inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder is tegenover het oor een ovale glazuurvlek aanwezig. 
Afmetingen: hoogte: 23,5 cm, randdiameter: 11 cm, grootste diameter: 21 cm.

87

817 2 229 Bodem- en buikfragment van een kruik in rood aardewerk op 12 individuele uitgeknepen voetjes. Op de 
schouder bevindt zich een ovale glazuurvlek.

817 3 229 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met inwaarts afgeschuinde rand. 118

817 4 229 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindervormige hals, ribbel aan de buitenzijde en 
aan de binnenkant licht verdikte rand.

118



fea nr spo beschrijving f'fl
817 5 229 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met een cilindrische hals, bandvormige licht inwaarts 

staande, aan de binnenkant verdikte en aan de buitenkant ondersneden rand. Op de schouder is een 
glazuurvlek aanwezig. Grootste diameter: 19,5 cm.

118

821 1 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift 
en op de spiegel een segment van een gelobde ovaal aangebracht. De luster is volledig weggesleten 
op dit stuk.

24

821 2 Randfragment van een bord versierd met kobaltblauwe kronen. Op de onderkant blijven nog wat vage 
sporen van de versiering in luster over.

39

821 3 Ronde leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 48 mm. 11

821 4 Helft van een grofweg rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 55 mm. 
Aan één zijde zijn drie mekaar in een centraal punt snijdende lijntjes gekrast.

821 5 Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 18 mm.

821 6 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1407 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,93 g, 
doormeter: 18,5 mm.

821 7 Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 14 mm.

821 8 Fragment van een beker in groen glas.



fea nr spo beschrijving fig
821 9 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan afgeschuind 

pootje. Hoogte van het driepootje: 51 mm.

821 10 Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met een gevlekt donkerbruin en lichtbeige 
loodglazuur.

821 11 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

821 12 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 130 mm.

823 1 230 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts staande licht 
verdikte rand. Randdiameter: 11 cm.

116

823 2 230 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een min of meer vierkante aan de buitenzijde 
ontwikkelde rand.

116

823 3 230 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met vermoedelijk cilindrische hals, aan de binnenzijde 
verdikte en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 11 cm.

116

824 1 230 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene stippen.

825 1 230 Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op een standring met 8 ingedeukte zones. Grootste 
diameter: 21,6 cm.



fea nr spo beschrijving f ifl
825 2 230 Fragment van een kruik in rood aardewerk op een gelobde standring. Op één plaats op de schouder 

bevindt zich een ovale vlek glazuur. Grootste diameter: 22,7 cm.

825 3 230 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan 
de binnenkant verdikte rand. Randdiameter: 12 cm.

116

825 4 230 Randfragment van een kookpot met uitstaande hals en rand. Deze laatste is inwaarts afgeschuind. 116

825 5 230 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, bandvormige aan de binnenzijde 
licht verdikte en aan de buitenkant ondersneden rand. Randdiameter: 11 cm.

116

825 6 230 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan 
de binnenkant licht verdikte rand. Randdiameter: 10,5 cm.

116

825 7 230 Randfragment van een kookpot met naar buiten staande hals en afgeronde aan de binnenzijde licht 
inwaarts afgeschuinde rand.

116

825 8 230 Randfragment van een kookpot met min of meer rechtstaande hals en ronde aan de buitenzijde 
verdikte rand. Randdiameter: 13 cm.

116

825 9 230 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde, naar 
binnen staande, licht aan de binnenkant verdikte, inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 10,5 cm.

116

825 10 230 Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met aan de buitenzijde driehoekig 
verdikte rand. Het baksel is geelbeige en het glazuur is bruin gespikkeld. Randdiameter: 8,5 cm.

116



fea nr spo beschrijving fig
825 11 230 Fragment van een vierkante (zijde: 11,7 cm) donkergroen geglazuurde tegel in rood aardewerk. Dikte: 

2,5 cm.

828 1 230 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.).

830 1 232 Kom of braadpan in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen en met een naar buiten staande 
afgeplatte rand. Enkel de bodem van de binnenkant is dekkend geglazuurd. De onderkant is volledig 
beroet. Randdiameter: 22,5 cm, hoogte: 7 cm.

86

830 2 232 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een naar buiten staande rand met dekselgeul. 
De binnenkant is vermoedelijk dekkend geglazuurd.

117

830 3 232 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en ronde rand. 117

830 4 232 15 bodem- en wandfragmenten van recipiënten in rood aardewerk.

830 5 232 7 bodem- en wandfragmenten van recipiënten in grijs aardewerk.

830 6 232 Fragment van een kom in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met insnoering op de 
overgang van buik naar hals en met licht naar buiten staande, eenvoudige rand. Vooral de bovenste 
helft van het recipiënt is sterk beroet. Diameter: 24 cm, hoogte: 9,4 cm.

86

831 1 232 Drie passende fragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel. Op de vlag is 
in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Het betreft vermoedelijk de letters AVE. De binnenkant is 
verder in kobaltblauw versierd met een vierkant dat op elke hoek van een gelobde ovaal is voorzien. De 
blauwe versiering wordt systematisch afgezoomd met roodbruine lusterlijnen. De door de blauwe 
versiering afgebakende vlakken worden verder ingevuld met geometrische versieringen in roodbruine 
luster. Op de bodem is in roodbruine luster een in segmenten opgedeelde cirkel aangebracht, op de 
wand een gearceerde band.

24



fea nr spo beschrijving f i9
831 2 232 Randfragment van een braadpan met ronde aan de buitenzijde verdikte rand en volle steel met 

opwaarts geplooide randen die een effect van een soort 'draperie'-decor geven.

831 3 232 Randfragment van een braadpan met ronde aan de buitenzijde verdikte rand en volle steel met 
opwaarts geplooide randen die een effect van een soort 'draperie'-decor bekomen.

117

831 4 232 Groot fragment van een vierlobbig, aan de binnenzijde groen geglazuurd kommetje in rood aardewerk 
met verticaal geplaatst worstvormig oor.

90

831 5 232 Afgesleten koot met op de bolle zijde 2 rijen (respectievelijk 8 en 11 streepjes) ingekraste evenwijdige 
streepjes (5-9 mm lengte).

831 6 232 Afgesleten koot met een drietal korte (3-5 mm) ingekraste streepjes op de bolle zijde.

831 7 232 Sterk afgesleten en beschadigde koot met vermoedelijk oorspronkelijk 3 parallelle rijen streepjes op de 
bolle zijde die gedeeltelijk doorlopen op de beide zijkanten.

831 8 232 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vierledige standvinnen.

831 9 232 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtopstaande, licht verdikte rand 
met een puntige ribbel aan de buitenzijde.

117

831 10 232 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier zesledige standvinnen.



fea nr spo beschrijving fig
831 11 232 Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standring, cilindrische hals, eenvoudig 

rechtop staande rand en bandvormig oor. Het baksel is beige en vertoont op sommige plaatsen een 
grijze kern. Afmetingen: hoogte: 16,8 cm, grootste diameter: 11 cm, randdiameter: 6,2 cm.

59

831 12 232 Randfragment van een kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met 
bandvormig oor, rechtop staande rand in doorsnede driehoekige rand met lichte ribbel aan de 
buitenzijde en versiering van opgelegde noppen op de schouder. Het baksel is lichtgrijs.

117

831 13 232 Vier wandfragmenten in Rijnlands steengoed met zoutglazuur.

831 14 232 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtop staande rand en ribbel 
aan de buitenzijde. Randdiameter: 11,3 cm.

117

831 15 232 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, een rolrond oor, naar binnen 
staande rand die inwaarts is afgerond.

117

831 16 232 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, een naar binnen staande en 
inwaarts afgeschuinde rand.

117

831 17 232 Wandscherf in grijs aardewerk met ingekraste lijnen. 75

831 18 232 Wandscherf in grijs aardewerk met ingekraste lijn. 75

831 19 232 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, licht naar binnen staande, 
inwaarts afgeschuinde rand met een ribbel aan de buitenzijde en een rolrond oor.

117
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831 20 232 Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met naar buiten staande hals en in doorsnede 

driehoekige rand.
117

831 21 232 Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op vier vier- tot vijfledige standvinnen.

831 22 232 Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op vierledige standvinnen.

831 23 232 Fragment van een tinnen kannetje op standvoet. Het kannetje vertoont een aantal deuken en is het oor 
kwijt. Het is versierd met een aantal lijnen: één ter hoogte van het midden van de buik, een dubbele lijn 
op de overgang van buik naar schouder en een dubbele lijn op het smalste deel van de hals. Nabij de 
bovenkant van de rand zijn aan de kant waar het oor stond twee merken ingestempeld: een naar links 
klimmende leeuw en de gotische letter b. Afmetingen: hoogte: 17,1 cm, randdiameter: 6,4-6,6 cm, 
diameter standvoet: 8,2 cm, diameter van de buik: 8,2-8,6 cm, diameter van smalste deel van de hals: 4 
cm.

176

831 24 232 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand. 
Randdiameter: 13,2 cm.

117

831 25 232 Randfragment van een braadpan met ronde aan de buitenzijde verdikte rand. Randdiameter: 26 cm. 117

832 1 232 Kan in Rijnlands steengoed met gelobde standring, bandvormig oor, aan de buitenzijde driehoekig 
verdikte rand en bedekt met een mat bruin zoutglazuur. Vanaf de schouder lopen heel wat 
glazuurstrepen naar onder. Het baksel is geelbeige. Afmetingen: hoogte: 31 cm, grootste diameter: 15,5 
cm.

60

833 1 232 Fragment van een gevlochten miniatuurmandje. De diameter bovenaan bedraagt +/- 5 cm en de 
bewaarde hoogte 3,5 tot 4 cm. Het mandje is opgebouwd uit 8 vertikale elementen waartussen nog 8 
horizontale bewaard zijn.

182

833 2 232 Fragmentair bewaard, gevlochten miniatuurmandje. De bewaarde diameter van het mandje bedraagt 
10 cm en het is opgebouwd uit 15 vertikale elementen.



fea nr spo beschrijving f i9
833 3 232 Een 40-tal passende fragmenten van een steengoedkan met gelobde standring. De overgang tussen 

de schouder en de rand is geacccentueerd met een weinig uitgesproken ribbel. De rand gaat lichtjes 
inwaarts vanaf een duidelijk uitgesproken ribbel aanwezig in de onderste zone van de rand. De kan in 
Rijnlands steengoed is zowel aan de buiten- als binnenkant bedekt met zoutglazuur en heeft een 
beigegrijs homogeen baksel. Diameter van de rand: 8 cm, grootste diameter: 18,1 cm, totale hoogte: 28- 
29 cm.

59

833 4 232 Drie fragmenten van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Enkel de buitenzijde van dit 
recipiënt is bedekt met zoutglazuur. De overgang tussen schouder en rand is geaccentueerd met een 
weinig uitgesproken ribbel en de rand gaat lichtjes inwaarts vanaf een duidelijk uitgesproken ribbel 
aanwezig in de onderste zone van de rand. Het oor is bandvormig en het baksel is beige.

117

833 5 232 Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Randdiameter: 10-11 cm. 117

833 6 232 Drie passende randfragmenten van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtopstaande 
rand en ondersneden ribbel.

117

833 7 232 Zes wandscherven in grijs aardewerk.

833 8 232 Acht passende fragmenten van een braadslede in rood oxiderend gebakken aardewerk met twee ronde 
perforaties, een eenvoudige, naar buiten staande en licht afgeplatte rand en vermoedelijk zonder steel. 
Op de kant weg van het vuur is deze rand ter versiering (?) nog voorzien van een geultje. Aan de 
onderkant is nog net een aanzet van een pootje te zien. De kant die naar het vuur is gericht is duidelijk 
sterker beroet dan de kant met de perforatie en het ribbeltje.

94

833 9 232 Fragment van een kruik in rood aardewerk op een standring van 10 uitgeknepen enkelvoudige voetjes. 
Op één plaats op de schouder bevindt zich een vlek glazuur van ongeveer 10 bij 5 cm.

117

833 10 232 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde 
rand. Randdiameter: 12,5-13 cm.

117

833 11 232 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en eenvoudig rechtopstaande 
bandvormige, aan de buitenzijde ondersneden rand. Randdiameter: 9 cm.

117



fea nr spo beschrijving f*9
833 12 232 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, aan de binnenzijde licht verdikte 

rand en uitgesproken ribbel aan de buitenkant.
117

833 13 232 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, aan de binnenzijde licht verdikte 
rand en aan de buitenzijde een sterk uitgesproken ribbel.

117

833 14 232 Oor- en randfragment van een kruik in rood aardewerk met afgeplatte en licht naar buiten staande rand. 117

833 15 232 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand. 117

833 16 232 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand. 117

833 17 232 Enkel aan de binnenzijde geglazuurd randfragment van een braadpan met driehoekige, aan de 
buitenzijde verdikte rand.

117

833 18 232 Randfragment van een kookpotje in rood aardewerk met naar buiten staande hals en een weinig 
verdikte en afgeronde rand. Op de buitenkant is een grote glazuurvlek aanwezig. De binnenkant is 
enkel bedekt met spatglazuur. Randdiameter: 14 cm.

117

833 19 232 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en licht naar buiten 
staande en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 12-12,5 cm.

117

833 20 232 Een 40-tal wand- en bodemfragmenten van recipiënten in rood aardewerk.
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833 21 232 Verschillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste fragment: 15 

bij 12 mm.

833 22 232 Verschillende stukjes touw (diameter in droge toestand: 3 mm) vervaardigd uit een houtachtige vezel. 
Het langste stuk is 3 cm lang.

833 23 232 Een stukje dun touw (diameter in droge toestand: 3 mm). Lengte: 8 cm.

833 24 232 Fragment van een kan in Siegburg met korte licht konische hals en één bandvormig oor. Randdiameter: 
5,5-5,6 cm.

56

833 25 232 Bodemfragment van een vierlobbig kommetje in rood aardewerk. De binnenkant is volledig bedekt met 
een laag wit slib die vervolgens bedekt is met geel tot groen loodglazuur.

834 1 232 Fragment van een tegel bedekt met geel loodglazuur. Dikte: 28 mm.

836 1 232 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit minstens 10 duigen die werden samengehouden door 3 
hoepels. Kapdatum van de boom: 1422-1432.

837 1 233 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met een 
kleine zone bedekt met geel loodglazuur met talrijke bruine stippen.

839 1 234 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en halfronde aan de 
buitenzijde van de hals ontwikkelde rand.

119
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839 2 234 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 

17,2 cm.
119

839 3 234 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en inwaarts 
afgeschuinde rand.

119

839 4 234 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande rand met zwak ontwikkelde 
dekselgeul. De dekselgeul is aan de binnenzijde geglazuurd.

119

840 1 234 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en ronde rand. 
Randdiameter: 19 cm.

119

840 2 234 Randdfragment van een kookpot met naar buiten staande hals en verdikte, inwaarts afgeschuinde 
rand. Randdiameter: 18,5 cm.

119

840 3 234 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde aan de buitenkant verdikte rand. 119

840 4 234 Randfragment van een braadpan met bovenaan afgeplatte, naar buiten staande rand. Randdiameter: 
26 cm.

119

840 5 234 Munt in biljoen. Diameter: 18 mm.

840 6 234 Mijt waarvan enkel de afdruk is bewaard.
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840 7 234 Mijt van het type Jan zonder Vrees waarvan enkel de afdruk is bewaard. Begin 15de eeuw.

840 8 234 Gordelsluiting met ronde schijf en haak in een koperlegering. Van de aanwezigheid van een scharnier 
of een aangegoten riemuiteinde is niets te zien. Het ronde gedeelte is versierd met drie bolletjes in een 
ander metaal. Afmetingen: bewaarde lengte: 68 mm, diameter van het ronde gedeelte: 50-51 mm.

841 1 234 Fragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en sterk uitgesproken ribbel op de 
overgang naar de rand, bovenaan afgevlakte en licht inwaarts afgeschuinde rand en glazuurvlek 
(vermoedelijk) t.o.v. het oor.

119

843 1 234 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen die worden samengehouden door 3 hoepels. De 
kroosgroef bevindt zich op 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton bedraagt 51 
cm. Op één duig is een merk aangebracht in de vorm van streep gekruist door 4 evenwijdige streepjes. 
Kapdatum van de boom: 1408-1428.

214

845 1 221 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 
Van de versiering in luster is enkel op de onderkant een spoor overgebleven.

37

845 2 221 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met aan de binnenzijde een aangekleefde 
donkerzwarte zandbevattende bitumineuze substantie.

845 3 221 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met 
kobaltblauwe motieven die grote vlakken bedekken. Sporen van een versiering in luster zijn op dit stuk 
niet te zien.

845 4 221 Fragment van een insigne in tin/lood in de vorm van een kruisboog. Bewaarde lengte: 35 mm.

845 5 221 Tolletje in tin/lood met pin en schijfvormig lichaam (diam.: 22,5 mm). Het schijfvormig gedeelte is aan 
de bovenzijde versierd met drie concentrische banden. De buitenste band is opgevuld met alternerend 
gearceerde driehoeken en driehoeken met drie bolletjes.

173
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845 6 221 Gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde, uitgewerkt rond gedeelte en oog of haak in één stuk. Op het 

rond gedeelte staat rondom een centraal verhoogje met de afbeelding van een gestileerde zesbladige 
bloem 'ave.maria.gracia.plena' geschreven. Bewaarde lengte: 68 mm.

161

845 7 221 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 
0,95 g, doormeter: 19 mm.

845 8 221 Fragment van een loden netverzwaring.

845 9 221 Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

845 10 221 Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

845 11 221 Resten van een bezem in struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil). Lengte van de bewaarde takjes: 22-23 
cm.

845 12 221 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

845 13 221 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant.

845 14 221 Twee passende stukken van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een 
oor, schuin naar boven staande rand en op de bovenkant een zwak uitgesproken groef. De onderkant 
is op de rand na volledig geglazuurd. De rand vertoont op de onderkant sterke sporen van beroeting. 
Diameter: 22 cm.
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845 15 221 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 

rand. De bovenkant is nabij der rand voorzien van een weinig uitgesproken groef. De rand is aan de 
onderkant sterk beroet en het stuk vertoont enkel op de bovenzijde wat sporen van glazuur. Diameter: 
21 cm.

845 16 221 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en een nabij de rand aangebracht groef met asymmetrische doorsnede. De onderkant is geglazuurd en 
de onderkant van de rand vertoont sterke sporen van beroeting.

845 17 221 Kruik in rood aardewerk op een standring van acht aaneengesloten enkelvoudige standvinnen, met 
rolrond oor, cilindrische hals, inwaarts afgeschuinde rand en ribbel aan de buitenzijde. Op de schouder 
tegenover het oor is een vlek loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 21,1 cm, randdiameter: 
10,4 cm, grootste diameter: 19,3 cm.

88

845 18 221 Fragment van een munt in biljoen.

845 19 221 Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 15 mm.

850 1 239 Vijfendertig passende scherven van een kookpot in rood aardewerk op standvinnen waarvan één 
vierledig, met twee rolronde oren, uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. De onderkant is licht 
beroet en loodglazuur was enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 23,1 
cm, grootste diameter: 30,4 cm.

851 1 240 Sterk afgesleten koot met een ovale perforatie in de bolle zijde. Van de streepjes blijven nog enkele 
zwak zichtbare sporen achter.

851 2 240 Fragment van een benen dubbelkam. In het midden van de licht hol gezette zijkant bevindt zich een 
koperen nageltje.

293

851 3 240 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.
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851 4 240 Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.

853 1 239 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe gotische roos. In 
luster zijn aan de binnenkant twee concentrische banden en aan de buitenkant een gestileerd perejil- 
motief aangebracht.

40

853 2 239 Wandfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met sgraffito gebladerte 
uitgevoerd in kobaltblauw en divers gebladerte in bruine luster. Het stuk past niet aan 856.1 maar 
maakte er ongetwijfeld deel van uit.

34

853 3 239 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

853 4 239 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

853 5 239 Fragment van een rechthoekige steen/tegel. Afmetingen: breedte: 18,5-19 cm, bewaarde lengte: 20 cm, 
dikte: 4-4,3 cm.

14

856 1 239 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met sgraffito gebladerte. Het 
gebladerte bestaat uit een combinatie van klimopbladen in kobaltblauw die verbonden zijn aan een 
omlopende stengel in kobaltblauw met divers gebladerte in bruine luster (klimop, acacia en krulletjes).

34

856 2 239 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met een 
kobaltblauw heggerankmotief. De oorspronkelijk roodbruine luster heeft enkel aan de ondekant van het 
bord nog de kleur behouden.

36

858 1 239 Twee passende fragmenten van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van 
een worstvormig oor versierd met een vingerindruk en naar boven afgeschuinde rand. De bovenkant is 
nabij de rand voorzien van een weinig uitgesproken groef met symmetrisch profiel. Op de onderkant 
zijn resten van spaarzaam loodglazuur te bemerken. De zone van de rand vertoont sterke sporen van 
beroeting vooral aan de onderkant. Diameter: 18,5 cm.

91
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858 2 239 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem bedekt met bruingroen 

loodglazuur en een schuin naar boven staande rand die aan de onderzijde zwaar beroet is.

859 1 241 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde. Het stuk past aan 807.2.

860 1 Twee passende fragmenten (een rand- en een wandfragment) van een kaarsenmakersbak in rood 
oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur. Midden op het wandfragment is in wit slib een 
versiering aangebracht.

78

861 1 242 Rond loden snorrebot met vier centrale perforaties en gekartelde omtrek. Diameter: 39-40 mm.

862 1 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande aan de buitenkant 
verdikte rand. Sporen van versiering zijn niet te zien op dit stuk.

50

862 2 Twee passende fragmenten (een bodem- en een wandfragment) van een kaarsenmakersbak in rood 
oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur. De bodem is ook aan de buitenkant geglazuurd.

78

866 1 1241 Oesterschelp met twee centrale, nogal slordig aangebrachte perforaties.

868 1 171 Halsfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

873 1 251 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.
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875 1 253 Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees, Filips de Goede of een Limburgse 

imitatie geslagen in de periode 1404-1467.

875 2 253 Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met giettuit en bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

875 3 253 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur 
aan de buitenkant.

876 1 254 Kruisje in tin/lood met een centrale perforatie. Hoogte: 38 mm, breedte: 28,5 mm.

877 1 255 Fragment van een klein drieledig potje op vlakke voet in rood aardewerk. De rand van het potje is 
vooral aan de buitenkant bedekt met wit slib dat naderhand bedekt werd met groen loodglazuur. Twee 
beschadigingen geven aan dat dit potje met geglazuurde bodem oorspronkelijk drieledig was. De steel 
en de voet zijn aan één kant geglazuurd. De steel is haast tot op de bodem uitgehold. Hoogte: 35 mm.

78

877 2 255 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met geribbelde, peervormige buik, 
uitgeknepen standring, bandvormig oortje, zonder giettuit en zonder loodglazuur. Het stuk past aan 
2919.1.

63

881 1 258 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand met 
dekselgeul. Randdiameter: 19-21 cm.

120

885 1 258 Drie passende randfragmenten van een bord met bodem met ziel, zwak afgelijnde vlag en versierd met 
een in kobaltblauw aangebracht heggerankmotief. Van de versiering in luster blijft niets meer over. 
Randdiameter: 23,1 cm.

35

885 2 258 Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en licht opstaande rand. Het bord is aan de 
binnenzijde bedekt met een witte sliblaag die naderhand groen is geglazuurd.

120



fea nr spo beschrijving fifl
885 3 258 Randfragment van een bord in rood aardewerk zonder vlag en met ronde rand. Het bord is aan de 

binnenkant bedekt met een witte sliblaag die naderhand groen is geglazuurd.
120

885 4 258 Omlijsting van een ronde hanger in een koperlegering. De kader is voorzien van een aaneenschakeling 
van kleine ringetjes en één groter hangoog. Diameter: 34 mm.

885 5 258 Schuimspaan in een koperlegering. Diameter: 11,2 cm. Aan de schuimspaan was een 22 mm brede, 
ijzeren steel bevestigd met drie rivetten. In de schuimspaan (dikte: 0,9 mm) zijn voor het aanzetten van 
de steel 23 gaatjes gemaakt.

145

885 6 258 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, één bandvormig oor, bedekt met 
een mat bruin zoutglazuur en met driehoekig verdikte rand. Het baksel is beigegrijs. De bovenste helft 
is beter bedekt met glazuur dan de onderste helft met een ganse reeks druipsporen. Afmetingen: 
hoogte: 31,7 cm, grootste diameter: 15,9 cm, randdiameter: 5,6 cm.

61

885 7 258 Fragment van een ijzeren hengsel met een gemeenschappelijke pin voor beide armen. Bewaarde 
lengte: 14,1 cm, grootste breedte: 4 cm.

144

885 8 258 Resten van een bezem in struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil).

885 9 258 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met rolrond oor, uitstaande hals en in doorsnede 
halfronde rand ontwikkeld aan de buitenzijde. Randdiameter: 18 cm.

120

885 10 258 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en in doorsnede driehoekige, 
aan de buitenkant ontwikkelde rand.

120

885 11 258 Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met cilindrische hals en rand. Het 
baksel is rozebeige en het glazuur is homogeen grijs. Randdiameter: 5,8 cm.

120
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885 12 258 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op gelobde standring, met één bandvormig oor en lange 

cilindrische tot trechtervormige hals. Grootste diameter: 11,9 cm.
56

888 1 258 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 16 duigen. De kroosgroet bevindt zich op 5,5 cm van de 
duiguiteinden. Op één van de duigen staat een onduidelijk merk met o.a. een maalteken. Bij één duig 
konden ook drie kroosgroeven worden vastgesteld respectievelijk op 5, 6 en 7 cm van het duiguiteinde. 
Terminus post quem: 1417.

215

889 1 259 Fragment van een zwaar bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
minstens twee parallelle kobaltblauwe banden ter hoogte van de overgang spiegel-vlag. Aan de 
onderkant zijn lustercirkels en stippen herkenbaar.

889 2 259 Bodemfragment van een recipiënt in grijs aardewerk op standvinnen met aan de binnenzijde een 
aangekitte donkerzwarte, zandbevattende bitumineuze substantie.

889 3 259 Fragment van een in doorsnede geribbeld oor in een fijn oranjeroos baksel bedekt met een vaalgroen 
loodglazuur. Het betreft vermoedelijk een Engels product.

890 1 259 Fragment van een houten fluit met minstens twee openingen, een circulaire en een ovale. Het 
instrument is versierd met vier parallelle groefjes. Lengte: minstens 4,7 cm, diameter: +/-1,8 cm.

181

890 2 259 Houten fluit met minstens twee openingen. Het instrument is versierd met vier parallelle groefjes. 
Lengte: 5 cm, diameter: 1,8 cm.

181

890 3 259 Twee helften van een houten mesheft waarvan één is voorzien van een ingekerfd eigendomsmerk (?). 
Het heft was met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel bevestigd. Lengte: 8,5 cm; breedte: 1,9 
tot 2,5 cm.

194

890 4 259 Kruik in rood aardewerk op een standring van zeven individuele voetjes, met een rolrond oor en een 
cilindervormige hals met ribbel onder de rand. Op de schouder is tegenover het oor een vlek glazuur 
aangebracht. Afmetingen: hoogte: 23,2 cm, grootste diameter: 20,4 cm, randdiameter: 8,6 cm.

88
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890 5 259 Kruik in rood aardewerk op een standring van negen individuele voetjes, met rolrond oor en 

cilindervormige hals met ribbel onder de rand. Op de schouder is tegenover het oor een vlek glazuur 
aangebracht. Afmetingen: hoogte: 22,8 cm, grootste diameter: 20,4 cm, randdiameter: 8,5 cm.

88

890 6 259 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vier- en vijfledige standvinnen. Grootste diameter: 
23,6 cm.

121

890 7 259 Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op 5 drieledige standvinnen en met een glazuurvlek 
op de schouder.

890 8 259 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals, verdikte en inwaarts 
afgeschuinde rand.

121

890 9 259 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen met glazuur zowel 
op de binnenkant als de buitenkant van de bodem.

890 10 259 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde aan de buitenzijde verdikte rand.

890 11 259 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, ronde aan de 
buitenzijde verdikte rand. De binnenkant van de pan is geglazuurd.

121

890 12 259 Zeven wandscherven van Rijnlands steengoed met zoutglazuur.

890 13 259 Twee fragmenten van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak.
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890 14 259 Randfragment van een kookpot met naar buiten staande hals en rand met dekselgeul. 121

890 15 259 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en licht naar buiten 
staande en inwaarts afgeschuinde rand.

121

892 1 259 Dertien haast bolvormige, benen kraaltjes. Diameter: 6,4-6,9 mm, hoogte: 5,0-7,0 mm. 292

892 2 259 Volledig verpulverde, witte ondoorschijnende glazen kraal.

892 3 259 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, licht naar binnen staande inwaarts 
licht verdikte en afgeschuinde rand en ribbel aan de buitenzijde.

121

892 4 259 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met een cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
aan de binnenkant verdikte en inwaarts afgeschuinde rand. Diameter van de rand: 11,5 cm.

121

894 1 259 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit minstens 10 duigen die worden samengehouden door 2 
hoepels. De kroosgroef bevindt zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Op één duig is een merk in de 
vorm van twee verbonden maaltekens aangebracht. Terminus post quem: 1402.

216

899 1 Fragment van een massief dopvormig hoekbeslag in een koperlegering. De vier uitstekende delen zijn 
uitgewerkt in de vorm van een Franse lelie met een centrale perforatie. De oorspronkelijke grootste 
afmeting bedraagt 55 mm. Hoogte: 15,5 mm.

170

899 2 Balkvormig benen dopje met in de lengteas een centrale uitholling. Bewaarde lengte: 26 mm; diameter 
uitholling: 8,6 mm. Op de top is een putje aangebracht. Mogelijkerwijze betreft dit een dopje van een 
naalden- of speldenkoker.

179
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899 3 Afgerond driehoekig stuk leisteen. Bewaarde lengte: 87 mm. Dikte: 6,5 mm. 5

899 4 Rekenpenning in koper met de afbeelding van vier vuurijzers geslagen onder Filips de Goede 1419- 
1469. Gewicht: 3,52 g, diameter: 28 mm.

899 5 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,54 g, 
doormeter: 19 mm.

899 6 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,81 g, 
doormeter: 18 mm.

899 7 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,75 g, 
doormeter: 17 mm.

899 8 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Schone (in 1490?). Gewicht: 0,55 g.

899 9 Vlaamse korte in koper geslagen te Brugge onder Karel V in 1553. Gewicht: 0,95 g.

899 10 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 32,1 g.

899 11 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 28,2 g.
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899 12 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 56,5 g.

899 13 Afgerond rechthoekig snorrebot in lood met twee centrale perforaties en gekartelde omtrek.

899 14 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 13,5 g.

899 15 Loden netverzwaring. Breedte: 45 mm, gewicht: 10,3 g.

899 16 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 10,2 g.

899 17 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 42,0 g.

899 18 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 12,6 g.

899 19 Loden schijfvormig gewicht. Afmetingen: Diameter: 27 mm, dikte: 10,3 mm, gewicht: 56,1 g.

899 20 Muntspeld in tin/lood geïnspireerd op de Tourse groot. De speld met 'onus civis' als bewaard opschrift, 
heeft aan de achterkant een centraal geplaatst oog waardoor ze op een knoop gelijkt. Diameter: 26 mm.
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899 21 In één stuk gegoten ring in tin/lood. Het plaatvormig gedeelte bovenaan is versierd met een vierbladige 

bloem. Buitendiameter: 24,2 mm, binnendiameter: 17,5 mm.

899 22 Sterk beschadigd fragment van een sikkel in ijzer.

900 1 Licht onregelmatige knikker (?) in een beige natuursteen. Diameter: 15,6 tot 16,3 mm.

900 2 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4 mm.

900 3 Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Rummen onder Jan II van Wesemael in de periode 
1427-1435. Gewicht: 1,00 g, doormeter: 18,5 mm.

900 4 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: +/-12 cm.

901 1 Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de mond zijn 
aangebracht in wit slib. De neusgaten zijn nogal onzorgvuldig geplaatst.

96

901 2 Loden snorrebot met gekartelde omtrek en twee centrale perforaties (diam.: 29 mm).

901 3 Volledig opengereten loden kolfslof. Bewaarde lengte: 93 mm; gewicht: 141 g.
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901 4 Fragment van een opengereten loden kolfslof. Bewaarde lengte: 82 mm. Op de zijkant is een versiering 

in de vorm van 4 hoorntjes (?) ingeslaan.
177

901 5 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,9 g, doormeter: 18 mm.

901 6 Bronzen as van Faustina Junior geslagen onder Marcus Aurelius (161-176). Gewicht: 9,11 g.

901 7 Vlaamse mijt in biljoen geslagen vanaf 1337 in een onbekend atelier onder Lodewijk van Nevers. 
Gewicht: 0,64 g.

901 8 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,53 g, 
doormeter: 19 mm.

901 9 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,57 g, doormeter: 15-18 mm.

901 10 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,40 g, 
doormeter: 16,5 mm.

901 11 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478- 
1482. Gewicht: 0,55 g, doormeter: 17-19 mm.

901 12 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1482-1487. 
Gewicht: 0,98 g, doormeter: 20 mm.

/
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901 13 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Schone in 1490 (?). Gewicht: 1,20 g, 

doormeter: 18 mm.

901 14 Brabantse of Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Antwerpen of Brugge onder Karel V in de periode 
1522-1535. Gewicht: 0,77 g.

901 15 Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,82 g.

901 16 Vlaamse duit in koper geslagen te Brugge onder Filips II in 1585. Gewicht: 2,27 g, doormeter: 22 mm.

901 17 Brabantse oord in koper geslagen onder Filips II. Gewicht: 3,91 g, doormeter: 24 mm.

901 18 Brabantse oord in koper geslagen te Antwerpen onder Filips IV in 1626. Gewicht: 2,01 g, doormeter: 
23,5 mm.

901 19 Brabantse oord in koper geslagen te Antwerpen onder Karel II in de periode 1692-1696. Gewicht: 3,20 
g, doormeter: 23 mm.

901 20 Vlaamse of Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede of Johanna van 
Merwede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,73 g, doormeter: 19 mm.

901 21 Naar boven toe vernauwend lood met vierkant hangoog. Hoogte: 83-85 mm, diameter onderaan: 3,3- 
3,7 mm. Onderaan in het bodemvlak is een konische uitholling aangebracht. Deze maakt een 
identificatie als peillood aanneembaar.

151
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901 22 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karei de Stoute tussen 1467-1474. Gewicht: 

0,79 g, diameter: 18,5-21 mm.

901 23 Maaslandse mijt in biljoen vermoedelijk geslagen te Rummen door Jan II of Johanna van Wesemael in 
de periode 1427-1435 of 1464-1474. Gewicht: 0,57 g, diameter: 16 mm.

901 24 Fragment van een venuspenning in messing. Diameter: 30,5 mm.

901 25 Rekenpenning in koper met de afbeelding van een vuurijzer geslagen onder Filips de Goede 1419- 
1469. Gewicht: 2,62 g, diameter: 18-25 mm. Het stuk is gesnoeid.

901 26 Zegelmatrijs in een koperlegering met rond stempelvlak en centraal geplaatst handvat. Afmetingen: 
diameter: 27 mm. Op het stempelvlak is een in vier gedeeld schild afgebeeld waarboven een 
engelfiguur (?) rust. Het omschrift kan worden gelezen als 's guillam denis of devis': het zegel van 
Guillam denis of devis.

901 27 Fragment van een ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. De schijf met de perforaties is op 
een parelcirkel na volledig onleesbaar.

901 28 Gouden ring met een in bovenaanzicht vierkante gesloten kast voor een steen. De onderste helft van 
de kast evenals de zones van de schenen tegen de kast aan zijn versierd met een groevenversiering. 
Binnenin de kast is een witte substantie te zien, vermoedelijk het oorspronkelijk cement. 
Buitendiameter: 20,5-20,7 mm, binnendiameter: 18,2-18,4 mm. De kast is op de schenen gesoldeerd. 
De schenen van de ring zijn meer goudkleurig dan de ringkast.

902 1 Vier randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel versierd met uitstaande 
bladparen. De luster en het glazuur zijn op alle fragmenten volledig weggesleten.

28

902 2 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot licht afgeplat draagvlak.
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902 3 Fragment van een beker in groen glas.

902 4 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 9,9 g.

902 5 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met een 
kobaltblauw heggerankmotief.

36

902 6 Min of meer rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties en de aanzet van een derde. 
Diameter: +/- 75 mm.

11

902 7 Helft van een mondharp in koper of een koperiegering. Lengte: 54 mm. 165

902 8 Mondharp in koper of een koperiegering. Lengte: 49 mm, breedte van de beugel: 25 mm. 165

902 9 Afgesleten koot met op de bolle zijde een 7-tal korte (enkele mm lang) ingekraste evenwijdige lijntjes.

902 10 Afgesleten koot waarvan de bolle zijde grotendeels is beschadigd. Naast de beschadiging zijn de 
uiteinden van een zestal evenwijdige streepjes te zien.

902 11 Zware afslag, rondomrond bewerkt met zware invasieve retouches die werden aangebracht met een 
harde klopper. Het stuk vertoont een sterke glans die duidelijk posterieur is aan de fabricatie. Deze 
glans is mogelijkerwijze veroorzaakt door contact met water, eventueel in combinatie met zand. 
Datering: vermoedelijk Neolithisch of jonger. Deze afslag is vervaardigd uit zwartglanzende, fijnkorrelige 
en half-doorschijnende vuursteen met een gerolde, dunne kalkschors.

10
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902 12 Rudimentair kruisje (?) in tin/lood. Bewaarde afmetingen: 41 bij 36 mm.

902 13 Afgerond vierkant (zijde: 24 mm) loden snorrebot met twee centrale perforaties

902 14 Helft van een benen mesheft met vier konische perforaties. Het uiteinde is versierd met twee v-vormige 
inkepingen en een elegante verbreding. Aan het uiteinde is ook een uitholling aangebracht. Lengte: 85 
mm, breedte: 14,5-23 mm.

290

902 15 Fragment van een splitshoorn. De punt is afgebroken en aan het ongepunte uiteinde is een perforatie 
(diameter: 8 mm) aangebracht. Bewaarde lengte: 139 mm.

295

902 16 Roodgevlamd randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Randdiameter: 7,8 cm. 58

902 17 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Gent van 1375 tot 1379 onder Lodewijk van Male. Gewicht: 
0,46 g.

902 18 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 
1,09 g, doormeten 19 mm.

902 19 Vlaamse dubbele mijt in biljoen sinds 1388 onder Filips de Stoute geslagen. Gewicht: 0,47 g, 
doormeten 18 mm.

902 20 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478- 
1482. Gewicht: 0,88 g, doormeten 19 mm.
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902 21 Vlaamse 1/4 groot in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1486-1487. 

Gewicht: 0,64 g, doormeten 16 mm.

902 22 Brabantse mijt in biljoen geslagen te Antwerpen onder Karel V in de periode 1521-1536. Gewicht: 0,78 
g, doormeten 18 mm.

902 23 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen onder Johanna van Merwede in de periode 1449- 
1467. Gewicht: 0,81 g, doormeten 16 mm.

902 24 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 28,8 g.

902 25 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 42,7 g.

902 26 Loden netverzwaring. Breedte: 50 mm, gewicht: 46,6 g.

902 27 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 27,5 g.

902 28 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 17,4 g.

902 29 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 31,3 g.
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902 30 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 36,0 g.

902 31 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 24,0 g.

902 32 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 14,4 g.

902 33 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 44,1 g.

902 34 Loden netverzwaring. Breedte: 21 mm, gewicht: 7,6 g.

902 35 Fragment van een loden netverzwaring.

902 36 Fragment van een loden netverzwaring.

902 37 Fragment van een loden netverzwaring.

902 38 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 30,8 g.
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902 39 Randfragment van een kan met korte hals in Siegburg steengoed bedekt met loodglazuur zowel aan de 

buiten- als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand.

902 40 Halsfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

902 41 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 
755.3.

902 42 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met geelgroen 
loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 1662.91 en 1662.92.

902 43 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

902 44 Twee wandfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin 
gevlamd. Één fragment past aan 1205.6.

902 45 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De ganse inclusief de onderkant van 
de bodem is bruin gevlamd en bedekt met glazuur. Het stuk past aan 1662.100.

902 46 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,45 g, diameter: 15-18 mm.

902 47 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,36 g, diameter: 26 mm.
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902 48 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,87 g, diameter: 26 mm.

902 49 Penning in tin/lood met aan één zijde een lelie en aan de andere zijde een lang kruis met in elk kwartier 
drie bolletjes. Afmetingen: diameter: 16 mm, gewicht: 1,4 g. De zijde met de bolletjes is geïnspireerd op 
het type esterlin.

175

902 50 Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Diameter: 22-23 mm.

902 51 Opengeplooid pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is een wapenschild met 
twee schuine balken te zien. De schijf met de twee pinnen is binnen een parelcirkel in vier gedeeld door 
een in kruisvorm gehouden ketting. In de kwartieren is telkens een vuurijzer aangebracht. Diameter: 25- 
27 mm.

902 52 Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 18,3 mm, breedte: 13 mm.

902 53 Rechthoekige gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 21,5 mm, breedte: 
33,4 mm.

902 54 Langwerpige riemtong in een koperlegering met uitgewerkte plantaardige versiering op het uiteinde. 
Afmetingen: lengte: 82,5 mm, breedte: 20-21 mm.

902 55 Fragment van een ruiterspoor in ijzer met rad. Lengte van de bewaarde beugelarm: +/- 9 cm. Lengte 
van de schacht: +/- 4 cm.

902 56 Fragment van een ruiterspoor in ijzer met rad.
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902 57 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 103 mm.

902 58 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 89 mm.

902 59 Vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Lengte: 42 mm.

902 60 Fragment van een ijzeren vishaak.

902 61 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 102 mm.

903 1 69 Loden netverzwaring. Breedte: 24 mm, gewicht: 12,6 g.

904 1 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een vogel 
in kobaltblauw. Van een versiering in luster is niets te zien.

41

904 2 Fragment van een aan de binnenzijde met oranjebruin loodglazuur bedekt lampschaaltje met onderaan 
een gedeelte van de centrale stam. Het baksel is oranjerood.

904 3 Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: 10,1 cm, breedte van het lepelvormig gedeelte: 6,5 mm.
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904 4 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 40 mm.

905 1 262 Twee randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande 
bladparen. Op één fragment is aan de onderkant een geperforeerde knobbel aangebracht bedoeld om 
het stuk op te hangen. De perforatie is echter bij het bakken volgelopen met tinglazuur waardoor de 
knobbel onbruikbaar is geworden.

30

905 2 262 Twee passende fragmenten van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan 
afgeplatte en in lengte verschillende pootjes. Hoogte van het driepootje: 46-53 mm.

74

905 3 262 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met haast vlakke bodem en met sporen van luster 
op de onderkant van de bodem.

905 4 262 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe 
band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

905 5 262 Wandscherf in grijs aardewerk met op de schouder een complex geheel van ingekraste lijnen. 75

905 6 262 Fragment van de helft van een benen mesheft. Nabij het uiteinde zijn centraal twee concentrische 
cirkels aangebracht. Het uiteinde is verder golfvormig versierd. Bewaarde lengte: 40,5 mm, breedte: 10- 
15 mm.

290

905 7 262 Ringvormige benen kraal. Diameter: 13,3 mm, hoogte: 7,9 mm, diameter van de perforatie: 3-3,3 mm.

905 8 262 Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.
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905 9

CslCDCNi Twee fragmenten van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. 
De stukken passen aan 973.3 en 973.4.

905 10 262 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

905 11 905 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en licht schuin naar boven 
staande rand. De rand vertoont sporen van beroeting zowel aan de onder- als bovenkant. Dit stuk 
vertoont geen sporen van glazuur.

905 12 262 Fragment van een vuurstolpje (?) in grijs aardewerk met een rolrond handvat, een centrale opening en 
een rondomlopende versiering van met de vinger ingedrukte uitstulpingen. De binnenkant vertoont 
geen sporen van beroeting.

76

905 13 262 Fragment van een bord in rood aardewerk op vierledige standvinnen. De bovenkant is versierd met in 
wit slib aangebrachte vegetale (?) motieven die naderhand geel tot groen zijn geworden onder invloed 
van de overdekking met loodglazuur. In de spiegel van het bord zijn na het bakken twee perforaties 
(diameter: 2-3 mm) aangebracht.

905 14 262 Sterk gesleten fragment in rood aardewerk met grijze kern aan de buitenkant bedekt met een volledig 
gebarsten olijfgroen looglazuur. Het betreft vermoedelijk een fragment van een ceramisch product 
afkomstig van de Engelse Oostkust.

905 15 262 Fragment van een Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407.

905 16 262 Spaanse blanca in biljoen geslagen te Castilië en Leon onder Enrique III in de periode 1390-1406. 
Gewicht: 0,67 g, diameter: 20 mm.

905 17 262 Fragment van een munt in biljoen.
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905 18 262 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 5,67 g, diameter: 26,5 mm.

905 19 262 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 107 mm, diameter van het 
been: 5,5 mm.

905 20 262 Ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en haak of oog in één stuk. Afmetingen: 
bewaarde lengte: 45 mm.

905 21 262 Gordelsluiting met riemtong, opengewerkte ronde schijf en haak in één stuk. In de opengewerkte schijf 
zijn twee figuurtjes afgebeeld. Afmetingen: lengte: 88 mm, diameter van het ronde gedeelte: 32-33 mm.

905 22 262 Tiental passende fragmenten van een kookpotje in rood aardewerk vermoedelijk op drie standvinnen, 
met naar buiten staande hals en rand die licht inwaarts is afgeschuind. Het potje is dermate intens 
gebruikt dat de bodem volledig verweerd is zodat met moeite nog de plaats van de standvinnen kan 
achterhaald worden. Randdiameter: 13 cm, bewaarde hoogte: 11 cm, grootste diameter: 15 cm.

83

905 23 262 Kookpot in rood aardewerk op drie drie- tot vierledige standvinnen, haast cilindrische hals, naar buiten 
staande inwaarts afgeschuinde rand en één rolrond oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de 
binnenkant van de bodem. Aan de buitenkant is de pot intens beroet. Randdiameter: 17,2 cm, grootste 
diameter: 22,2 cm, hoogte: 15,7 cm.

84

905 24 262 Twee passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg zonder noppen en met twee weinig 
uitgesproken ribbels op de buitenkant van de rand. Grootste diameter: 12,8 cm, diameter van de voet: 
4,1-4,2 cm, hoogte: 4,4 cm.

56

905 25 262 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 42 mm.

905 26 262 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 118 mm.
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907 1 263 Fragment van het voetstuk van een beeldje met bogenfries waarin vermoedelijk de vier evangelisten 

zijn opgesteld. Het zacht, roodbruin baksel met donkergrijze kern vertoont nog restanten van een witte 
beschildering.

105

907 2 263 Fragment van het voetstuk van een beeldje in een zacht roodbruin baksel met een grijze kern. Op het 
stuk zijn nog enkele restanten van de witte deklaag aanwezig.

105

907 3 263 Knikker in een zwartbruin fijn baksel. Diameter: 17-20 mm. 13

907 4 263 Fragment van een 6 mm dikke, ivoren kam met een afgeronde zijde. Op het middenstuk zijn aan de 
kant van de fijne tanding aan weerszijden heel wat striaties aanwezig. Deze zijn georiënteerd zoals de 
tanden. Op de breedte van 8 grove tanden komen aan de andere zijde 17 fijne tanden voor.

179

908 1 69 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

910 1 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. 
Gewicht: 0,53 g, doormeter: 15,5-16,5 mm.

912 1 265 Mijt in biljoen type Jan zonder Vrees of imitatie uit de Maasstreek geslagen in de periode 1404-1419. 
Gewicht: 0,80 g, doormeter: 16 mm.

913 1 266 Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is drie maal 
getorst. Lengte: 55,5 mm.

915 1 268 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.
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915 2 ro O

) co Licht konische kaarsenhouder (diam.: 22,5 tot 18 mm, binnendiam.: 18,5 mm) zonder gaten. Hoogte: 47 
mm. Centraal op de kaarsenhouder bevindt zich een ribbel.

167

915 3 268 Dicht geknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin staat binnen een 
parelcirkel een lelie en op de schijf met de perforatie eveneens binnen een parelcirkel het opschrift 
's.am and'. Diameter: 19 mm.

160

915 4 268 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,72 
g, doormeter: 17 mm.

915 5 Brabantse duit in koper geslagen te Antwerpen onder Filips II in de periode 1596-1598. Gewicht: 1,82 g, 
doormeter: 22 mm.

915 6 268 Luikse munt in zwart biljoen geslagen te Luik onder Jan van Beieren in de periode 1389-1418. Gewicht: 
0,77 g, doormeter: 18 mm.

915 7 268 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 28,3 g.

915 8 268 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 15,1 g.

915 9 268 Fragment van een loden netverzwaring.

915 10 268 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 36,5 g.
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915 11

00CDCNJ Van groeven voorziene piramidale verzwaring in lood met centrale perforatie. Lijnverzwaring ? Hoogte: 
18 mm, basis: 32 bij 34 mm, diameter centrale perforatie: 4-8 mm, gewicht: 75,1 g.

151

915 12 268 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

915 13 268 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

915 14 268 Sterk verweerd fragment van een lampschaaltje met centrale stam in rood aardewerk. De bovenkant 
van het lampschaaltje is bedekt met groenbruin loodglazuur.

915 15 268 Rekenpenning in koper met Bourgondisch wapenschild geslagen onder Filips de Stoute (1384-1404). 
Het stuk vertoont drie doorgeslagen gaatjes. Gewicht: 2,86 g, diameter: 27 mm.

915 16 268 Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter vann de beugel: 27 mm.

915 17 268 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 108 mm.

915 18 268 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 119 mm.

915 19 268 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 115 mm.
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915 20 268 Fragment van een ijzeren vishaak.

916 1 268 Wandfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe diermotieven (een 
dolfijn?). Van een eventuele versiering in luster is niets te zien.

41

916 2 268 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 
0,90 g, doormeten 18-20 mm.

916 3 268 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 24,7 g.

916 4 268 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 26,0 g.

916 5 268 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 12,1 g.

916 6 268 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

916 7 268 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. De bovenkant is gedeeltelijk geglazuurd. Dit stuk vertoont geen sporen van beroeting. Diameter: 
17 cm.

916 8 268 Wandfragment van een recipiënt in een koperlegering. Wanddikte: 2 mm.
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916 9 268 Wandfragment van een beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 208.3 en 922.7.

916 10 268 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 119 mm.

916 11 268 Fragment van ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 102 mm.

917 1 269 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe kronen.

39

918 1 389 Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranjerood hard baksel. De mond, de ogen en de haren 
aan de rand van het gelaat zijn aangebracht in wit slib. De haren op het voorhoofd zijn merkelijk 
donkerder geglazuurd dan het gelaat. De baard ontbreekt.

97

919 1 268 Groot randfragment van een voorraadpot in grijs aardewerk met korte rechtopstaande rand. Op de 
schouder is een merk ingekrast.

75

919 2 268 Fragment Valenciaanse majolica met roodbruine lusterversiering op één van beide kanten.

919 3 268 Helft van een st.-jakobsschelp zonder perforaties.

919 4 268 Rechthoekig insigne met afgerond spitse top uitgevoerd in een koperlegering. Het stuk stelt een binnen 
een architecturaal kader geplaatst mannelijk (?) personage, mogelijkerwijze Job, voor. Hoogte: 49,5 
mm, breedte: 30 mm.



fea nr spo beschrijving fi9
919 5 268 Ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 54 mm, diameter van het been: 2.5 mm. 153

919 6 268 Fragment van een boekslot in een koperlegering. Op de bovenzijde staat 'Loyal' geschreven. Tussen de 
o en de y staat een hartje afgebeeld waardoor er in feite 'coeur loyal' staat. Breedte: 49 mm.

170

919 7 268 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 29,3 g.

919 8 268 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 22,1 g.

919 9 268 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,3 g.

919 10 268 Wandfragment met aanzet van tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met 
geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.

63

919 11 268 Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.

919 12 268 Fragment van een Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant en doorschijnend 
geelgroen loodglazuur aan de binnenkant.

919 13 268 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.



fea nr spo beschrijving fig
919 14 268 Fragment in een fijn rozebeige baksel aan de buitenkant bedekt met tinglazuur met een groenblauwe 

schijn. Het stuk is volledig geribbeld.
52

919 15 268 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

919 16 268 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407. Gewicht: 0,61 g, diameter: 16 
mm.

919 17 268 Rond muntgewicht in een koperiegering met aan één zijde een wapenschild met 7 Franse lelies. De 
andere zijde is glad. Afmetingen: diameter: 16 mm, gewicht: 3,6 g.

919 18 268 Afgeplatte ring in een koperiegering. Afmetingen: diameter: 45 mm, dikte: 2,3-2,7 mm.

919 19 268 Kookpot in grijs aardewerk op drie zesledige standvinnen, met cilindrische hals, uitstaande inwaarts 
afgeschuinde rand en twee vertikaal geplaatste rolronde oren. De bodem is licht beroet. Randdiameter: 
22,4 cm, grootste diameter: 35,6 cm, hoogte: 25,6 cm.

74

919 20 268 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed met korte konische hals. Het stuk past aan 1819.2.

919 21 268 Tien passende fragmenten van de bodem van een kan in Siegburg steengoed op gelobde standring. 
Grootste diameter: 16,4 cm.

56

919 22 268 Wandfragment van een kan in Siegburg steengoed op gelobde standring. Het stuk past aan 1289.1. 56



fea nr spo beschrijving fi9
919 23 268 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 48 mm.

920 1 268 Fragment van een gedraaid voorwerp versierd met groefjes. Afmetingen: bewaarde lengte: 4,2 cm, 
breedte: 1,6-2 cm.

297

922 1 269 Terra Sigillata. Wandfragment met scherpe breukvlakken van een Drag. 33 (?), Zuid-Gallië.

922 2 269 Afgesleten fragment van een tegula.

922 3 269 Twee fragmenten van een fragmentair bewaard mesheft in been. Het uiteinde is aan één kant 
verbreed. Op één van de helften zijn drie parallelle lijnen aangebracht.

290

922 4 269 Verweerd fragment van een gewei met één vertakking. Op de vertakking is een duidelijk kapspoor 
aanwezig. Lengte: 155 mm.

296

922 5 269 Fragment van een loden netverzwaring.

922 6 269 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant vertoont sporen van loodglazuur en 
de onderkant vertoont geen sporen van beroeting.

922 7 269 Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 916.9.



fea nr spo beschrijving f ifl
929 1 299 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 46 mm.

935 1 305 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

935 2 305 Twee passende fragmenten van een dikwandig, buisvormig object in rood aardewerk dat aan de 
buitenkant bedekt is met bruin tot olijfgroen loodglazuur. Nabij het bewaarde uiteinde zijn twee 
perforaties aanwezig. De binnenkant vertoont prominente draaisporen. Afmetingen: diameter van de 
perforaties: 16-18 mm, buitendiameter van het buisvormig geheel: 57 mm, wanddikte: 10-13 mm.

935 3 305 Fragment van een dikwandig, buisvormig object in rood aardewerk dat aan de buitenkant bedekt is met 
roodbruin loodglazuur. Dit stuk vertoont de aanzet van een worstvormig oor en prominente draaisporen 
aan de binnenkant. Wanddikte: 5-8 mm.

936 1 305 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,70 g, doormeter: 17-18,5 
mm.

937 1 306 Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag versierd met een grijsgeworden oorspronkelijk 
kobaltblauwe gotische roos. Van glazuur of luster is niets te zien.

40

937 2 306 Randfragment en 2 passende wandfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met sporen van 
koperrode concentrische lijnen in luster zowel aan de binnen- als buitenkant.

42

937 3 306 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met sporen van koperrode luster zowel aan de 
binnen- als buitenkant.

937 4 306 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met sporen van een versiering in luster.



fea nr spo beschrijving f ifl
937 5 306 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en met sporen van 

concentrische lijnen in koperrode luster aan de buitenkant.

937 6 306 Fragment van een insigne in tin/lood met een onduidelijk opschrift.

937 7 306 Hangertje in tin/lood met glas. Op de rand is het opschrift: 'ave maria mama pia* aangebracht. Het ovale 
hangertje meet 29 bij 20 mm. Dikte: 7,5 mm. Midden boven bevindt zich een gaatje.

937 8 306 Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 31,4 mm, breedte: 45 
mm. De beugel is licht gebogen.

942 1 Fragment van een anthropomorf fluitje (?). Het stuk is in sterke mate verhit geweest zodat het er 
gesinterd uitziet. Enkel de drieledige baard is eventueel herkenbaar.

943 1 311 Afgesleten koot met in het proximaal gedeelte een perforatie (diam.: 5,5 mm) in de lengte-as. Binnenin 
is de koot met lood(?) verzwaard.

943 2 311 Afgesleten koot met een 6-tal slordig ingekerfde min of meer evenwijdige strepen. Deze zijn 
aangebracht op de bolle zijde en reiken tot een stuk op de beide zijkanten. In de lengte-as is in het 
proximaal gedeelte een perforatie (diam.: 7 mm) aangebracht.

286

943 3 311 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een oor en schuin 
naar boven staande rand. De bovenkant is grotendeels bedekt met bruingroen tot roodbruin 
loodglazuur en voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met asymmetrisch profiel. Aan de 
onderkant vertoont de rand sporen van beroeting. Diameter: 20 cm.

943 4 311 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.



fea nr spo beschrijving fig
943 5 311 Plat, aan één kant zeer glad aanvoelend stukje bot. Het stuk, onderdeel van een groter geheel, 

vertoont tweemaal twee concentrische cirkelsegmenten. Aan de buitenste segmenten zijn een aantal 
lijntjes gekerfd die verbinding geven met een putje. De kant zonder versiering is bewust ruw gemaakt 
door een reeks krassen, vermoedelijk om een betere aanhechting (via lijm ?) te bekomen. Afmetingen: 
Grootste afmeting: 42 mm, dikte: 2,1-2,2 mm.

943 6 311 Acht passende fragmenten van een trechterhalsbeker in Siegburg op gelobde standring en op de 
schouder versierd met drie opgelegde noppen. Grootste diameter: 7,4 cm.

944 1 312 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met bandvormig oor, cilindrische 
hals en eenvoudig, rechtopstaande rand. Afmetingen: hoogte: 28,1 cm, grootste diameter: 15,3 cm, 
randdiameter: 6,4 cm. Het baksel is beige. De buitenzijde is bedekt met een bruin gespikkeld 
zoutglazuur. In de wand is ook een deuk aanwezig.

59

944 2 312 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde vooral aan de buitenzijde ontwikkelde 
rand.

122

944 3 312 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte rand. 122

944 4 312 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte rand en met aanzet 
van volle steel met omgeplooide randen. De rand van de braadpan is bovenaan afgeplat.

122

944 5 312 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde inwaarts afgeschuinde rand. 
Randdiameter: 28,2 cm.

122

944 6 312 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en driehoekige aan de 
buitenzijde ontwikkelde rand. Randdiameter: 19 cm.

122

944 7 312 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals, rolrond oor en inwaarts 
afgeschuinde rand. Randdiameter: 18 cm.

122



fea nr spo beschrijving fi9
944 8 312 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en 

rolrond oor. Randdiameter: 25 cm.
122

944 9 312 Vier passende fragmenten van een bordje in rood aardewerk op 5 of 6 drieledige standvinnen, met vlag 
en opstaande rand die ook aan de onderkant is geprofileerd. Op de spiegel is wit slib aangebracht 
waarin tot op de onderliggende klei een figuratieve voorstelling van een vogel (?) in a sgraffiato- 
techniek is aangebracht. De spiegel en de vlag zijn bedekt met geel loodglazuur alsmede de onderkant 
van de rand. Randdiameter: 16,3 cm.

81

945 1 312 Grofweg driehoekige blok natuursteen (zandsteen) met een aantal kras-, slijp- of hamersporen. Deze 
komen voor aan beide zijden van de steen. Afmetingen van de steen: +/- 23 bij 33 bij 10 cm.

945 2 312 Kan in Siegburg steengoed met korte, licht konische hals, eenvoudig rechtopstaande rand, één 
bandvormig oor. Op de schouder is de kan versierd met drie noppen. Randdiameter: 5,4 cm, grootste 
diameter: 13,3 cm, hoogte: 22 cm.

56

945 3 312 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf drieledige standvinnen met een geribbelde schouder. 
Grootste diameter: 29,5 cm.

945 4 312 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met een cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
inwaarts afgeronde rand. Randdiameter: 9,6 cm.

122

947 1 313 Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen waartegen 
een driebladig blad aansluit. In de vlag is na het bakken een perforatie aangebracht.

39

948 1 313 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met door mekaar gevlochten 
kobaltblauwe banden. Van een versiering in luster is niets te zien.

41

948 2 313 Onversierd wandfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een licht oranje-rode baksel. Op de wand 
komen drie groefjes voor.



fea nr spo beschrijving fifl
948 3 313 Lange (13,2 cm) koot met een konische uitholling (diam. bovenaan: 5 mm) nabij het distaai gedeelte.

948 4 313 Lange (11,4 cm) koot met een perforatie (diam.: 7-8 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaai 
uiteinde is het bot aan één zijde voorzien van een ovale perforatie (diam.: 5-9 mm).

948 5 313 Fragment van een lange koot met twee kleine konische perforaties nabij het distaai uiteinde.

948 6 313 Brede eindschrabber op een vrij zware afslag vervaardigd uit zwartglanzende, fijnkorrelige en half
doorschijnende vuursteen met een gerolde dunne kalkschors. Datering: vermoedelijk Neolithisch.

10

948 7 313 Charonia nodifera. Schelp van een mariene slak uit de Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan, vnl. 
langs de kust van West-Afrika.

948 8 313 Drie passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed zonder noppen en met vier 
ribbels op de buitenkant van de rand.

56

948 9 313 Bodemfragment met standvin van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk. Aan de 
binnenzijde bevindt zich een diepzwarte zandbevattende bitumineuze substantie.

948 10 313 Bodemfragment met standvin van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk. Aan de 
binnenzijde bevindt zich een zwartbruine zandbevattende bitumineuze substantie.

948 11 313 Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.



fea nr spo beschrijving fig
948 12 313 Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen. Het fragment 

vertoont één plat vlak, maar sporen van groeven zijn niet te zien.

948 13 313 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

948 14 313 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en een nabij de rand aangebrachte groef met symmetrisch profiel. De bovenkant is gedeeltelijk bedekt 
met oranjerood loodglazuur. De onderkant van de rand vertoont zwakke sporen van beroeting. 
Diameter: 21 cm.

948 15 Fragment van een ijzeren vishaak.

949 1 313 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van 
luster zijn op dit stuk niet te zien.

949 2 313 Bodemfragment met standvin van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk. Aan de 
binnenzijde bevindt zich een zwartbruine zandbevattende bitumineuze substantie.

949 3 313 Fragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck marble'. De rib wordt naar boven toe geleidelijk 
breder. Diameter: ongeveer 29 cm.

3

949 4 313 Vijftien brokjes donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk de resten van een maalsteen.

952 1 315 Fragmentaire kruik in grijs aardewerk met rolrond oor en geribbelde schouder, herbruikt als aspot. De 
binnenkant is volledig afgeschilferd.

67



fea nr spo beschrijving f ifl
953 1 316 Flesje in rood aardewerk met twee oren, vlakke bodem en eenvoudig uitstaande rand. Het lichaam is 

volledig licht geribbeld. De bodem is beroet. Randdiameter: 6,8 cm, grootste diameter: 13 cm, hoogte: 
13,5 cm.

89

953 2 316 Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met twee bandvormige oren en 
eenvoudig rechtopstaande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 18,2 cm, grootste 
diameter: 11,2 cm, diameter rand: 3,6 cm.

62

954 1 317 Afgesleten koot met op de bolle zijde een 7-tal korte evenwijdige ingekraste lijntjes aan beide zijden 
geflankeerd door een X.

954 2 317 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,66 g, 
doormeter: 18 mm.

954 3 317 Fragment van een wetsteen in een fijn grijs gesteente. Één vlak is glad gepolijst. Bewaarde afmetingen: 
7,8 bij 2,5 bij 1,7 cm.

954 4 317 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 99 mm.

955 1 317 Ijzeren vizier van een helm. Het vizier bezit twee spieetvormige openingen van 57-58 mm lengte. 
Centraal op het vizier bevindt zich een richel. Met circulaire openingen van 8 mm diameter werd het 
vizier aan weerszijden aan de helm bevestigd. De dikte van de ijzeren plaat bedraagt 2 tot 5 mm.

155

955 2 317 Twee passende stukken donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk van een maalsteen.

959 1 318 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltbauw heggerankmotief. 
Van luster is op dit stuk niets te zien.

38



fea nr spo beschrijving fig
959 2 318 Randfragment van een recipiëntin rood aardewerk met naar buiten staande hals en een in doorsnede 

driehoekige ribbel onmiddellijk onder de bovenkant van de rand. De buitenkant van het stuk is 
geglazuurd. Randdiameter: 18 cm.

123

959 3 318 Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk

959 4 318 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met bovenaan afgeplatte, naar buiten staande 
rand. Op de binnenzijde van de wand komen glazuurspatten voor. Randdiameter: 29-32 cm.

123

959 5 318 Randfragment van een kookpot met korte naar buiten staande hals en licht verdikte, ronde rand 123

959 6 318 Oorfragment van een kruik in rood aardewerk.

960 1 318 Fragment van een kookpot in rood aardewerk op drie vier- tot vijfledige standvinnen met één rolrond 
oor, een naar buiten staande hals, licht verdikte en inwaarts afgeschuinde rand. De onderste helft van 
de buitenkant is zwaar beroet en er is enkel glazuur aangebracht op de binnenkant van de bodem. 
Afmetingen: grootste diameter: 22 cm, randdiameter: 17,6 cm, hoogte: 17 cm.

84

960 2 318 Kookpot in rood aardewerk op drie massieve pootjes, met twee haakvormig opgetrokken oren, rechte 
hals en uitstaande, inwaarts afgeschuinde rand met dekselgeul. Glazuur is aangebracht op de 
buitenzijde van de rand en schouder in de zones tussen de beide oren in en op de binnenkant van de 
bodem. Afmetingen: grootste diameter: 25,7 cm, randdiameter: 16,5-19,7 cm, hoogte: 25,7 cm.

85

960 3 318 Fragment van een kruik in grijs aardewerk vermoedelijk op vier drieledige standvinnen. Deze zijn 
volledig weggesleten. Zelfs van het centrale gedeelte van de bodem is reeds een stuk weggesleten. 
Grootste diameter: 23,5 cm.

68

960 4 318 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie- tot vierledige standvinnen. Er is enkel 
glazuur aangebracht aan de binnenkant van de bodem en er zijn geen sporen van beroeting aanwezig 
op het stuk.



fea nr spo beschrijving fi9
960 5 318 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drieledige standvinnen. Enkel de binnenkant 

van de bodem is bedekt met glazuur en de buitenkant is zwaar beroet.

960 6 318 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drieledige standvinnen. Enkel de binnenkant 
van de bodem is bedekt met loodglazuur.

960 7 318 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op massieve pootjes.

960 8 318 Randfragment van een zowel aan de buiten- als binnenkant zwaar beroete braadpan met ronde aan de 
buitenzijde verdikte rand. Randdiameter: 29 cm.

123

960 9 318 Randfragment van een braadpan met een naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde rand. De bodem 
en een stuk van de wand is aan de binnenzijde geglazuurd. Sporen van beroeting bevinden zich enkel 
aan de buitenkant. Randdiameter: 26,5 cm.

123

960 10 318 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 9 cm.

123

960 11 318 Randfragment van een kookpot met rolrond oor, naar buiten staande hals en rand. Enkel de binnenkant 
van de hals en rand lijken bedekt met glazuur. Randdiameter: 15,5 cm.

123

960 12 318 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op massieve pootjes. Zowel de binnenkant als de 
buitenkant van de bodem is bedekt met glazuur.

960 13 318 Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op zesledige standvinnen. De bewaarde standvin is 
sterk afgesleten.



fea nr spo beschrijving
960 14 318 Randfragmnent van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met cilindrische geribbelde hals 

en eenvoudig rechtopstaande rand. Randdiameter: 6,5 cm. Het baksel in grijs en vertoont een beige 
kern.

123

960 15 318 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met licht inwaarts staande, aan de binnenkant verdikte 
en inwaarts afgeronde rand. Randdiameter: 10,5 cm.

123

960 16 318 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met bovenaan afgeplatte, ronde aan de buitenkant 
verdikte rand. De binnenkant van het fragment is tot op enkele cm van de rand geglazuurd. 
Randdiameter: 29 cm.

123

960 17 318 Fragment van een mortier in oolithische kalksteen. Hoogte: minstens 13,5 cm, diameter: 30,5 cm. 3

961 1 318 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen. Terminus post quem: 1397.

963 1 318 Randfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met cilindrische hals en bandvormig verdikte rand. 
Randdiameter: 17,5 cm.

123

965 1 318 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
bovenaan afgeplatte rand. De buitenzijde is geglazuurd.

123

965 2 318 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 9 cm.

123

967 1 319 Fragment van een klein drieledig potje op vlakke voet in rood aardewerk. De rand van het potje is zowel 
aan de binnen- als buitenkant bedekt met een witte sliblaag. Het geheel is naderhand bedekt met 
loodglazuur. Twee beschadigingen op de rand tonen aan dat dit potje oorspronkelijk drieledig was. De 
onderkant van de bodem is niet geglazuurd en de steel is haast tot helemaal onderaan uitgehold. 
Hoogte: 49 mm.

78



fea nr spo beschrijving «A
967 2 319 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407. Gewicht: 0,83 g, diameter: 17 

mm.

967 3 319 IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 118 mm, diameter van het been: 4-4,5 mm.

967 4 319 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. De eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 
68 mm, diameter van het been: 3 mm.

968 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

969 1 Twee passende scherven van een konisch deksel in grijs aardewerk met centrale knobbel. 91

969 2 Twee passende wandfragmenten van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standring. De 
stukken passen aan 1241.5 en 1235.7. Grootste diameter: 8,3 cm.

56

973 1 321 Twee passende fragmenten van een gewei. Diameter: 29 mm. Op drie plaatsen zijn puntige uiteinden 
weggehakt of weggezaagd.

295

973 2 321 Hengsel in leder. Afmetingen: lengte: 36 cm, breedte: 2,5 cm.

973 3 321 Drie passende fragmenten van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt 
met donkergroen loodglazuur op de buitenkant. Onderaan de bodem is een aangebakken 
roodbakkende kleiklonter aanwezig. Bodemdiameter: 9,5 cm. De stukken passen aan 973.4 en 905.9.
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973 4 321 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het 

stuk past aan 905.9 en aan 973.3.

973 5 321 Deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar buiten staande rand en centrale 
knobbel. De bovenkant vertoont sporen van loodglazuur en op de onderkant vertoont de rand sporen 
van beroeting. Diameter: 11,5 cm.

91

973 6 321 Vierentwintig passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hais, ribbel aan de 
buitenkant van de rand, geribbelde schouder en licht inwaarts afgeschuinde rand. Het massieve oor 
heeft een centraal richeltje dat aan beide zijden is afgeboord met een rij duimindrukken. Randdiameter: 
11 cm.

70

975 1 269 Randfragment van een bord. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. De overgebleven 
ruimte tussen de letters is opgevuld met goudgele lusterstippen. De onderkant van het bord is versierd 
met een goudgele lusterkrul.

24

975 2 269 Ijzeren knijpschaar met lusvormige greep en twee spits toelopende bladen met licht gebogen rug. De 
greep is rechthoekig in doorsnede. Lengte: 17-18 cm.

148

975 3 269 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 41,7 g.

975 4 269 Randfragment van een recipiënt in een koperiegering met licht uitstaande hals, ribbel op 2,5 cm onder 
de bovenkant van de rand en in doorsnede ronde vooral aan de binnenkant ontwikkelde rand. 
Wanddikte: 2 mm.

975 5 269 Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperiegering. Het verbrede gespuiteinde is 
tweelobbig. Afmetingen: lengte: 36 mm, breedte: 28,5 mm.

976 1 322 Fragment van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 14 mm.
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979 1 324 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe 

bladmotieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.
48

979 2 324 Fragment met kort steeltje van een klein en ondiep schaaltje (olielampje ?) in rood aardewerk. De 
binnenkant is voorzien van loodglazuur.

982 1 327 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

984 1 329 Kookpot in rood aardewerk op drie vier- tot vijfledige standvinnen, uitstaande hals, inwaarts 
afgeschuinde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem 
en aan de buitenkant in twee zones op de schouder tussen beide oren in. De kookpot is onderaan 
intens beroet. De zones met loodglazuur op de schouder zijn bijkomend versierd met vier tot vijf 
slibboogjes. Randdiameter: 22,8 cm, grootste diameter: 35,6 cm, hoogte: 29,5 cm.

127

984 2 329 Kookpot in rood aardewerk op vierledige standvinnen, met uitstaande hals, eenvoudig afgeronde rand 
en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de 
binnenkant van de rand tussen beide oren. De pot is onderaan intens beroet. Randdiameter: 18,6 cm, 
grootste diameter: 24,6 cm, hoogte: 19,4 cm.

126

984 3 329 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standring, cilindrische hals, bandvormig oor 
en eenvoudige, rechtopstaande rand. Afmetingen: hoogte: 29,4 cm, grootste diameter: 15,7 cm, 
randdiameter: 6,7 cm.

124

984 4 329 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standring en eenvoudige, licht naar buiten 
staande hals en rand. Afmetingen: hoogte: 25,6 cm, grootste diameter: 12,9 cm, randdiameter: 6,2 cm.

124

984 5 329 Kan in Rijnlands steengoed met bandvormig oor en eenvoudige, licht naar buiten staande hals en rand. 
Deze is licht naar binnen afgeschuind. Afmetingen: grootste diameter: 12,7 cm, randdiameter: 6,2 cm.

124

984 6 329 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met bandvormig oor en eenvoudige, 
licht naar buiten staande hals en rand. Afmetingen: hoogte: 25,8 cm, grootste diameter: 12,5 cm, 
randdiameter: 6,2 cm.

124
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) 7 329 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring en met één bandvormig oor. 

Grootste diameter: 11,6 cm.
124

984 8 329 Kruik in grijs aardewerk op vier zevenledige standvinnen, met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde 
en rolrond oor. Afmetingen: hoogte: 35,4 cm, grootste diameter: 35,5 cm, randdiameter: 11,2 cm.

125

984 9 329 Kruik in grijs aardewerk op vijf drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rolrond oor en licht naar 
buiten staande geprofileerde rand met uitgesproken ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 28,8 
cm, grootste diameter: 27,6 cm, randdiameter: 11,8 cm.

125

984 10 329 Kruik in grijs aardewerk met rolrond oor, cilindrische hals en eenvoudig rechtopstaande rand met aan 
de buitenzijde een ribbel. Afmetingen: hoogte: 22,3 cm, grootste diameter: 21,2 cm, randdiameter: 10 
cm.

125

984 11 329 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring en met één bandvormig oor. 
Grootste diameter: 13,3 cm.

124

984 12 329 Kookpot met peervormig profiel in grijs aardewerk op 8 uitgeknepen voetjes, met één vertikaal 
geplaatst, rolrond oor en een eenvoudig naar buiten staande rand. Afmetingen: hoogte: 17,7 cm, 
grootste diameter: 17,8 cm, randdiameter: 11,9 cm. Op de bodem zijn een weinig roetsporen te zien, 
wellicht te weinig om een courant gebruik op het vuur te veronderstellen. Het stuk doet trouwens 
denken aan een kookkan of zelfs een kamerpot.

125

984 13 329 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring en met één bandvormig oor. 
Grootste diameter: 11 cm.

124

984 14 329 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met twee bandvormige oren en een in doorsnede 
driehoekige rand tengevolge van de aanwezigheid van een ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: 
Bewaarde hoogte: 24,5 cm, grootste diameter: 16,4 cm, randdiameter: 3,6 cm. Het baksel is geelbeige.

124

984 15 329 Archeologisch volledig fragment van een kruik in rood aardwerk op vier vierledige standvinnen, met 
rolrond oor, cilindrische hals, ribbel op de rand en licht naar binnen staande aan de binnenzijde verdikte 
en afgeronde rand. Het recipiënt is onderaan intens beroet. Afmetingen: hoogte: 31,6 cm, randdiameter: 
10,5 cm, grootste diameter: 31,2 cm.

130
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984 16 329 Archeologisch volledig fragment van een kannetje in rood aardewerk op standvoet, met rolrond oor, min 

of meer cilindrische geribbelde rand en een vlek loodglazuur op de schouder tegenover het oor. Onder 
het glazuur is in wit slib een driedelig floraal motief aangebracht. Afmetingen: hoogte: 14,8 cm, 
randdiameter: 8,6 cm, grootste diameter: 14,6 cm.

129

984 17 329 Kruik in rood aardewerk op vier vierledige standvinnen, met rolrond oor, cilindrische hals, ribbel op de 
rand en licht naar binnen staande aan de binnenzijde verdikte en afgeronde rand. Het recipiënt is 
onderaan intens beroet. Afmetingen: hoogte: 32,8 cm, randdiameter: 11,6 cm en grootste diameter: 
31,2 cm.

130

984 18 329 Groot fragment van een kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met uitstaande hals, eenvoudig 
verdikte rand en vermoedelijk twee in doorsnede rechthoekige oren. Loodglazuur is enkel aangebracht 
op de binnenkant van de bodem, op de binnenkant van de hals en rand en op de buitenkant van de 
schouder in de zones tussen de oren. De kookpot is onderaan intens beroet. Randdiameter: 17,2 cm, 
grootste diameter: 21 cm, hoogte zonder de poten: 17,6 cm.

125

984 19 329 Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met uitstaande hals en rand die inwaarts 
afgeschuind is en één rolrond oor. De onderkant is intens beroet. Loodglazuur is enkel aangebracht op 
de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 17,6 cm, grootste diameter: 22,3 cm, hoogte: 17,6 cm.

126

984 20 329 Groot fragment van een uitermate sterk door vuur aangetaste kookpot in rood aardewerk op drie 
standvinnen, met twee rolronde oren, naar buiten staande hals en eenvoudig verdikte rand. 
Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 18 cm, grootste 
diameter: 22,8 cm, hoogte zonder de standvinnen: 17,3 cm.

126

984 21 329 Kookpot in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen, met uitstaande hals, licht inwaarts 
afgeschuinde rand en één rolrond oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. De pot is onderaan intens beroet. Randdiameter: 18,4 cm, grootste diameter: 21,8 cm, hoogte: 
18,2 cm.

127

984 22 329 Kookpot in rood aardewerk op zeven tweeledige standvinnen, met naar buiten staande hals, in 
doorsnede driehoekige rand en twee ronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant 
van de bodem en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de oren in. De pot is aan de 
onderkant stevig beroet. Randdiameter: 18,6 cm, grootste diameter: 22,5 cm, hoogte: 17,7 cm.

126

984 23 329 Kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals, eenvoudig verdikte 
rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de 
binnenkant van de hals in de zones tussen beide oren in. De onderkant is sterk beroet. Randdiameter: 
18,8 cm, grootste diameter: 23 cm, hoogte: 19,7 cm.

126

984 24 329 Kookpot in rood aardewerk op standvinnen, met uitstaande hals, eenvoudig ronde rand en twee 
rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van 
de hals en rand in de zones tussen de oren. De pot is aan de buitenkant intens beroet. Randdiameter: 
19,5 cm, grootste diameter: 24,6 cm, hoogte: 19,9 cm.

126
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984 25 329 Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met één rolrond oor, naar buiten staande 

hals en inwaarts afgeschuinde rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem 
en de kookpot is aan de buitenkant intens beroet. Randdiameter: 18,8 cm, grootste diameter: 25,8 cm, 
hoogte: 20,8 cm.

127

984 26 329 Kookpot in rood aardewerk op drie zesledige standvinnen met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde 
rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de 
buitenkant van de schouder in twee zones tussen beide oren in. De zones met loodglazuur op de 
buitenkant zijn bijkomend versierd met 7 tot 8 slibboogjes. Het glazuur is relatief slordig over deze 
slibboogjes aangebracht waardoor sommige niet geglazuurd zijn. De bodem is intens beroet. 
Randdiameter: 22,6 cm, grootste diameter: 32 cm, hoogte: 24,4 cm.

128

984 27 329 Kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee rolronde oren. De 
onderste helft is aan de buitenkant intens beroet. Randdiameter: 22,4 cm, grootste diameter: 29,4 cm.

129

984 28 329 Kookpot in rood aardewerk op twee- en drieledige standvinnen met uitstaande hals, inwaarts 
afgeschuinde rand en twee ronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem en de buitenkant is intens beroet. Randdiameter: 19 cm, grootste diameter: 27,4 cm, hoogte: 
21,7 cm.

128

986 1 330 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op zes tweeledige standvinnen. Grootste diameter: 22 cm.

986 2 330 Rolrond oor van een kruik in grijs aardewerk.

986 3 330 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
inwaarts verdikte, bovenaan afgeplatte en licht inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 11,7 cm.

122

986 4 330 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan 
de binnenkant licht verdikte rand. Randdiameter: 10,7 cm.

122

986 5 330 Fragment van een kan in Rijnlands steengoed met aan beide zijden een bruin gespikkeld zoutglazuur 
waarin nogal wat donkerbruine aflopende verfstrepen zichtbaar zijn, een cilindrische hals, een 
driehoekig verdikte rand en een bandvormig oor. Het baksel is homogeen lichtgrijs. Grootste diameter: 
15,5 cm.
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986 6 330 Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie of vier drieledige standvinnen. De 

onderzijde is hevig beroet en aan de binnenzijde bevindt zich glazuur op de bodem.

988 1 330 Pelgrimsampul in tin/lood met twee hoekige hangoogjes en een voet. Hoogte: 67 mm, dikte: 11 mm. 
Het voetje bestaat aan de voorzijde uit drie lobben, terwijl de achterzijde recht is.

988 2 330 Afgesleten koot met een aantal slordig aangebrachte krasjes op de bolle zijde.

988 3 330 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op zes tweeledige afgesleten standvinnen en met een 
uitgesproken ribbeling op de schouder. Grootste diameter: 25,3 cm.

988 4 330 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtop staande, bovenaan licht 
afgeplatte rand en ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 9,8 cm.

122

988 5 330 Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier drie- tot vierledige standvinnen, met rolrond oor en 
glazuurvlek op de schouder tegenover het oor. Grootste diameter: 28,7 cm.

122

988 6 330 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf sterk afgesleten vierledige standvinnen. Bewaarde 
afmetingen: grootste diameter: 31,5 cm, bewaarde hoogte: +/- 30 cm.

988 7 330 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, uitkragende aan de binnenzijde 
verdikte rand. Randdiameter: 10,8 cm.

122

988 8 330 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en bovenaan afgeplatte rand. 
Randdiameter: 21,2 cm.

122
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988 9

Ococo Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, licht inwaarts staande, inwaarts 
afgeschuinde en aan de binnenkant verdikte rand. Randdiameter: 10,4 cm.

122

988 10 330 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan 
de binnenkant licht verdikte, en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 9,6 cm.

122

988 11 330 Randfragment van een kruik met trechtervormige hals, licht inwaarts verdikte en afgeschuinde rand. 
Randdiameter: 12 cm.

122

988 12 330 Randfragment van een kruik met trechtervormige hals en licht inwaarts verdikte rand. Randdiameter: 
12,4 cm.

122

988 13 330 Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op zeven éénledige standvinnen.

988 14 330 Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier drie- tot vierledige standvinnen en een rolrond oor.

988 15 330 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde. 
Randdiameter: 10,8 cm.

122

988 16 330 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische volledig geribbelde hals en rand. 
Randdiameter: 8,4 cm.

122

988 17 330 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde en 
aan de buitenzijde ondersneden rand.

122
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988 18 330 Bodemfragment met poot van een recipiënt in rood aardewerk. Het fragment is aan beide zijden 

dekkend geglazuurd.

988 19 330 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, aan de binnenzijde verdikte rand 
en sterk naar buiten staande ribbel. Randdiameter: 12 cm.

122

988 20 330 Fragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur, een cilindrische hals, eenvoudig 
rechtop staande rand en een bandvormig oor. Het baksel is homogeen lichtgrijs. Grootste diameter: 
11,2 cm.

122

988 21 330 Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur, een cilindrische hals en een 
driehoekig verdikte rand. Het baksel is homogeen lichtgrijs. Randdiameter: 7 cm.

122

988 22 330 Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier tweeledige licht afgesleten standvinnen, met rolrond 
oor, licht trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder tegenover het oor 
bevindt zich een ovale vlek glazuur. Afmetingen: grootste diameter: 21,6 cm, hoogte: 24 cm.

87

988 23 330 In mekaar gevlochten koperdraad met een lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. 
Bewaarde lengte: 22 mm.

990 1 331 Randfragment van een handgevormde pot in grijs aardewerk met een eenvoudige licht naar buiten 
staande rand.

108

990 2 331 Wandfragment van handgevormd aardewerk met o.a. plantaardige verschraling.

990 3 331 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
1,13 g, doormeter: 20,5 mm.
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993 1 334 Fragment van een ijzeren vishaak.

996 1 337 Wandfragment met de aanzet van een bandvormig oor van een kan in Siegburg steengoed bedekt met 
groen loodglazuur op de buitenkant. Op de binnenkant is enkel een vlek loodglazuur te zien.

999 1 340 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 23 mm. Gewicht: 8,2 g. 65

999 2 340 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 108 mm.

1000 1 341 Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur.

1000 2 341 Wandfragment van een recipiënt in Rijnlands steengoed met donkerbruin gespikkeld zoutglazuur aan 
de buitenkant en homogeen bruin zoutglazuur aan de binnenkant. Het baksel is homogeen donkergrijs 
en op de buitenkant is een in reliëf geplaatste ovale st.-Jacobsschelp aangebracht.

52

1001 1 342 Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met een opstaand randje en versierd met 
kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1003 1 343 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 20,3 g.

1004 1 344 Twee passende fragmenten van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van 
een oor versierd met een vingerindruk en naar boven afgeschuinde rand. Op de bovenkant is een vlek 
roodbruin loodglazuur aanwezig en de rand is aan de onderkant zwaar beroet. Diameter: 21 cm.
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1009 1 313 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van 

de luster blijft enkel een vaag silhouet over.
30

1009 2 313 Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met vertikale rand met een lichte verdikking 
aan de buitenkant. Op dit stuk zijn geen sporen van versiering te zien.

50

1009 3 313 Rond insigne in tin/lood met de voorstelling van het Lam Gods. Zowel de gietnaad als de draagspeld 
bevinden zich horizontaal. Diameter: 30 mm. Onbekend type.

1009 4 313 Steengoedkannetje in Rijnlands steengoed in een beigegrijs baksel met homogeen grijs zoutglazuur op 
een gelobde standring, met twee bandvormige oren en een in doorsnede driehoekige rand tengevolge 
van de aanwezigheid van een ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 14,1 cm, grootste 
diameter: 8 cm, randdiameter: 3,4 cm.

62

1009 5 313 Verschillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste fragment: 9 bij 
5 mm.

1009 6 313 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1010 1 273 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1010 2 273 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 41 mm.

1013 1 69 Loden netverzwaring. Breedte: 36,5 mm, gewicht: 24,9 g.
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1013 2 69 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 26,7 g.

1022 1 357 Zwak S-vormige tuit die met een kleiring verbonden was met de schouder van de kan. Het fragment in 
een fijn, roodbruin baksel is enkel aan de buitenzijde met loodglazuur bedekt. Van een versiering in slib 
zijn geen sporen aanwezig.

78

1022 2 357 Ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 52 mm, diameter van het been: 2.5 mm. 153

1022 3 357 Zegelmatrijs in een koperlegering met een rond stempelvlak en een bandvormig handvat met circulaire 
perforatie. Afmetingen: Diameter: 28 mm, dikte aan de omtrek: 3 mm, dikte centraal: 4 mm, hoogte: 
12,5 mm. Centraal op het stempelvlak is een in vier gedeeld wapenschild afgebeeld omgeven met een 
randschrift in gotische letters. De sterke aantasting van het stuk belet dat de tekst nog kan worden 
gelezen.

1028 1 362 Twee passende randfragmenten van een diep bord met vlag dat versierd is met een kobaltblauw 
heggerankmotief waartussen in bruine luster een versiering van lijnen, krullen, streepjes en stippen is 
aangebracht. Op de onderkant van het bord zijn twee concentrische lijnen en een heggerank in 
kobaltblauw aangebracht. Van de versiering in luster blijft aan de onderkant enkel een vaag spoor over.

37

1028 2 362 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen (?) of Nieuwstad (?) onder Johanna van Merwede (?) 
in de periode 1449-1467. Doormeter: 16,5 mm.

1028 3 362 Wandfragment van een beker in groen glas.

1028 4 362 Wandfragment van een buisvormig object in dikwandig rood aardewerk bedekt met bruin loodglazuur 
aan de buitenkant. De binnenkant toont prominente draaisporen. Wanddikte: 9 mm.

1028 5 362 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 38 mm.



fea nr spo beschrijving
1028 6 362 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 33 mm.

1030 1 364 Fragment van een schotel in Valenciaanse majolica met vlag, verticale wand en versierd met 
kobaltblauwe banden waartussen een lusterversiering is aangebracht. Het stuk past aan 1054.1.

46

1030 2 364 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de 
buitenkant.

1032 1 366 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met korte uitstaande hals en ronde rand. 131

1032 2 366 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. 131

1033 1 366 Randfragment van een kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring en met 
cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde van de rand en bandvormig oor. Vanaf de ribbel staat de 
rand licht inwaarts. De ribbel is bovendien versierd met een dubbele rij mesindrukken.

131

1033 2 366 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en een weinig verdikte en 
afgeronde rand. Het stuk is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met glazuur. Randdiameter: 
17,2 cm.

131

1033 3 366 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en halfronde aan de buitenzijde 
van de hals ontwikkelde rand. Aan de buitenzijde is juist onder de rand een klein groefje merkbaar. 
Randdiameter: 17,8 cm.

131

1033 4 366 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en rand die inwaarts 
afgeschuind is. Randdiameter: 12,4 cm.

131



fea nr spo beschrijving fig
1033 5 366 Randfragment van een kruik met cilindrische, volledig geribbelde hals en kleine licht uitwaarts staande 

rand. Randdiameter: 10,5 cm.
131

1033 6 366 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met bandvormige en bovenaan uitstaande rand met 
golven.

131

1034 1 366 Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met ringvormige voet en zonder sporen 
van versiering.

1034 2 366 Aan de buitenzijde hevig beroet fragment van een kookpotje in rood aardewerk met uitstaande hals en 
een weinig verdikte en afgeronde rand. Op het stuk is enkel glazuur aanwezig op de binnenkant van de 
bodem en op de schouder een kwartcirkel voorbij het oor. Het potje is zodanig verhit dat van de wand 
schilfers zijn afgesprongen. Grootste diameter: 13,6 cm.

131

1034 3 366 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde rand. De binnenzijde is bedekt met 
glazuur. Randdiameter: 26,5 cm.

131

1038 1 135 Gesloten vingerhoed in een koperlegering volledig bedekt met horizontale rijen putjes en onderaan 
voorzien van een rondomlopend groelje. Afmetingen: hoogte: 19 mm, diameter onderaan: 16,7 mm.

1040 1 272 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,53 g, doormeten 17,5 mm.

1042 1 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 1,10 
g, doormeten 17 mm.

1042 2 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 24,8 g.



fea nr spo beschrijving fif)
1044 1 219 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,57 g, 

doormeter: 17 mm.

1045 1 219 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 13,5 g.

1046 1 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 25,9 g.

1047 1 219 Randfragment van een diep bord met vlag versierd met blauwe banden en lusterstippen, -schijven en - 
slingers. Op de vlag staan vermoedelijk uitstaande bladparen. De onderkant is bedekt met 
concentrische banden met arcering.

27

1047 2 219 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 18,0 g.

1047 3 219 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 24,9 g.

1047 4 219 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1047 5 219 Fragment van een tazza in rood aardewerk op holle voet. Enkel de bovenkant is bedekt met een witte 
sliblaag die naderhand geel geglazuurd is. In deze sliblaag zijn in a sgraffiato-techniek gotische letters 
uitgespaard die opgesteld staan rond een centraal geometrisch motief, eveneens in a sgraffiato- 
techniek.

78

1047 6 219 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 3,95 g, diameter: 29 mm.



fea nr spo beschrijving fi9
1047 7 219 Getorste mantelspeld in een koperiegering met naar binnen gebogen haken. De speld is drie maal 

getorst. Lengte: 48 mm.

1048 1 219 Fragment van een gesloten recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1048 2 219 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,3 g.

1048 3 219 Loden netverzwaring. Breedte: 55 mm, gewicht: 26,3 g.

1048 4 219 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 18,5 g.

1048 5 219 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 20,6 g.

1048 6 219 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 21,9 g.

1048 7 219 Vlaamse mijt in biljoen geslagen in de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,70 g, diameter: 16 mm.

1048 8 219 Een 40-tal passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk op vier negenledige standvinnen, 
cilindrische hals, ribbel aan de buitenkant van de licht inwaarts staande bovenaan afgeronde rand. Op 
de bodem zijn lichte sporen van beroeting zichtbaar. Randdiameter: +/-11 cm.



fea nr spo beschrijving f ifl
1049 1 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Home in de periode 1456-1464. 

Gewicht: 0,68 g, doormeter: 14-16 mm.

1050 1 273 Fragment van de mond van een tap in een koperlegering. Het uiteinde van de tap is in de vorm van een 
gestileerde dierenkop en vierkant in doorsnede.

163

1050 2 273 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 30,3 g.

1051 1 219 Licht konische kaarsenhouder (diam.: 20,5 tot 16,5 mm, binnendiam.: 14,5 mm) met twee vierkante 
openingen (zijde: 9-9,5 mm) en verdikte boven- en onderrand. Hoogte: 64 mm.

167

1053 1 274 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 17,0 g.

1053 2 274 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen 
standring en met sporen van geelgroen loodglazuur zowel op de buiten- als de binnenkant.

1053 3 274 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

1053 4 274 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met groen 
loodglazyur.

1053 5 274 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand. Bovenop 
de rand is een aangebakken klodder roodbakkende klei te zien.



fea nr spo beschrijving fig
1053 6 274 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1053 7 274 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem voorzien van loodglazuur en een 
schuin naar boven staande rand die aan de onderkant sterk is beroet.

1053 8 274 Vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Lengte: 51 mm.

1054 1 274 Fragment van een schotel in Valenciaanse majolica met vlag, verticale wand en versierd met 
kobaltblauwe banden waartussen een lusterversiering is aangebracht. Aan de buitenkant kan van de 
lusterversiering enkel een reeks arceringsstrepen worden herkend. Het stuk past aan 1030.1.

46

1054 2 274 Fragment van een benen aan drie zijden met parallelle ingezaagde lijnen versierd heft. Op het plat vlak 
snijden twee groepen van evenwijdige lijnen mekaar onder een hoek van ongeveer 60° zodat een 
rudimentair ruitvormig patroon ontstaat. De binnenzijde is over de volledige lengte uitgehold. Sporen 
van twee rivetten. Bewaarde lengte: 110,3 mm, breedte: 15,5-16 mm.

290

1054 3 274 Fragment van een loden netverzwaring.

1054 4 274 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1054 5 274 Stukje donkergrijs vulkanisch gesteente vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.

1054 6 274 Fragment van een spiraalboor in ijzer. Bewaarde lengte: 10,5 cm.



fea nr spo beschrijving f ifl
1054 7 274 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 48 mm.

1054 8 274 Vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Lengte: 100 mm.

1054 9 274 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 115 mm.

1055 1 Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een lelie en aan de andere zijde deze van een 
gevoet kruis met in het hart een lelie. Afmetingen: diameter: 20,5 mm, gewicht: 2,4 g.

1057 1 275 Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een ronde tot veelhoekige doorsnede. 
Bewaarde lengte: 93,5 mm.

1059 1 Fragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck marble'. De rib wordt naar boven toe geleidelijk 
breder. Diameter: ongeveer 23 cm.

3

1063 1 In mekaar gevlochten koperdraad met een lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. 
Bewaarde lengte: 32 mm.

1064 1 267 Drie passende fragmenten van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck Marble'. De stukken passen aan 
1164.1. Hoogte: 17,5 cm, diameter zonder de ribben: 24 cm, diameter met de ribben: 27,5 cm.

1064 2 267 Drie fragmenten van een schuimspaan in een koperlegering. Op de fragmenten zijn slechts vier 
perforaties zichtbaar. Diameter: 12 cm.



fea nr spo beschrijving f ifl
1064 3 267 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 93 mm.

1065 1 278 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en zonder sporen van 
versiering.

1075 1 284 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 18,2 g.

1087 1 293 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven en een ingekrast lijntje. Diameter: 24 mm. 
Gewicht: 10,8 g.

65

1088 1 366 Ton in eik (Quercus sp.) bestaande uit 11 duigen die worden samen gehouden door 5 hoepels. In één 
van de duigen is een rond bomgat (diameter: +/- 4-5 cm) aangebracht. De kroosgroeven bevinden zich 
op 4,5 cm van de duiguiteinden. Op deze duigen zijn ook twee merken vastgesteld: een maalteken en 
een Romeinse IX. Kapdatum van de boom: 1433-1443.

217

1089 1 366 Kannetje in rood aardewerk op een standvoet, met rolrond oor, cilindrische hals, ribbel aan de 
buitenkant en aan de binnenkant een licht verdikte rand. Op de onderkant van de standvoet is een merk 
ingekrast. Afmetingen: hoogte: 16,5 cm, diameter rand: 10 cm, grootste diameter: 14,5 cm.

89

1089 2 366 Geprofileerd oorfragment van een recipiënt in grijs aardewerk. 131

1089 3 366 Randfragment van een kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Randdiameter: 4,3 cm. 131

1091 1 366 Haast intact anthropomorf fluitje met een drieledige baard. Op het hoofddeksel bevindt zich een 
gestileerde veer. Ogen en mond zijn uitgevoerd in wit slib en bedekt met een vaalgroen loodglazuur. 
Het hoofd vertoont bovenaan twee perforaties: centraal en perifeer.

98



fea nr spo beschrijving f i9
1091 2

CDCDCO Bezem met wikkel. Bewaarde lengte: 30 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 5,5 cm, Breedte ter 
hoogte van het bewaarde uiteinde: 12 cm. Op het bewaarde uiteinde is de bezem tengevolge van het 
gebruik sterk verdund.

275

1091 3 366 Sterk beroet bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op meerledige standvinnen.

1091 4 366 Sterk beroet bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drieledige standvinnen.

1091 5 366 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, aan de buitenkant 
afgeronde en verdikte rand. Het fragment is stevig beroet aan de buitenzijde. De binnenkant is 
geglazuurd. Randdiameter: 35 cm.

131

1091 6 366 Fragment van een kruik in rood aardewerk met op één plaats op de schouder een ovale vlek 
loodglazuur.

1091 7 366 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals, rand met dekselgeul en ribbel 
aan de buitenzijde. Het fragment is ter hoogte van de gietsneb zowel aan de binnen- als buitenzijde 
geglazuurd. Randdiameter: 15,2 cm.

131

1091 8 366 Kopspeld in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 43 mm, diameter van het kopje: 3,4-3,5 mm.

1095 1 369 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant.

1097 1 370 Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar boven staande rand en 
een nabij de rand aangebrachte groef met asymmetrisch profiel. De onderkant is bedekt met oranjerood 
loodglazuur en de rand is sterk beroet aan de onderkant. Diameter: 19 cm.
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1109 1 377 Vijftien fragmenten waarvan er minstens 5 aan mekaar passen van een recipiënt in grijs reducerend 

gebakken aardewerk op standvinnen. Aan de binnenzijde van de scherven bevindt zich een tot 4 cm 
dikke, aangekitte, zandbevattende en gelaagde bitumineuze substantie. Enkele passende fragmenten 
worden enkel aan mekaar gehouden door de bovenvermelde substantie.

1109 2 377 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1110 1 378 Twee fragmenten van een houten lepel met ronde bak (diameter: 5,8-6 cm). Het uiteinde van de steel is 
versierd met 6 parallelle en rondomlopende groefjes.

186

1110 2 378 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals en in doorsnede driehoekige, 
bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 10,1 cm.

132

1110 3 378 Fragment van een kruik in grijs aardewerk met een cilindrische hals en licht inwaarts staande en 
inwaarts afgeschuinde rand. Deze is aan de buitenzijde versierd met vier groeven. Randdiameter: 10,6 
cm.

132

1112 1 Rond, loden snorrebot met zwak gekartelde omtrek en twee centrale perforaties. Diameter: 28-32 mm.

1112 2 219 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 17,8 g.

1112 3 219 Fragment van een loden netverzwaring.

1116 1 274 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met uitstaande bladparen. 
Van de luster en het glazuur zijn alle sporen verdwenen.

27



fea nr spo beschrijving f ig
1116 2 274 Twee passende fragmenten, een rand- en een bodemfragment, van een diep bord in Valenciaanse 

majolica met vlag, bodem met ziel en versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de 
overvloedige versiering in luster blijft aan beide kanten heel wat over. Randdiameter: 36,9 cm, hoogte: 
4,9 cm. Nabij de overgang naar de vlag is na het bakken een perforatie aangebracht.

36

1116 3 274 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1116 4 274 Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente vermoedelijk afkomstig van een maalsteen. Een vlak met 
groeven is op dit stuk niet te zien, wel twee parallelle afgewerkte vlakken. Dikte: 4-4,5 cm.

1116 5 274 Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.

1116 6 274 Een 10-tal fragmenten vermoedelijk van eenzelfde maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. 
De onderkant is bezaaid met putjes, de bovenkant vertoont gewoon sporen van bekapping onder de 
vorm van een regelmatig gespreid patroon van kleine putjes. Diameter: +/- 56 cm, dikte: 3,5-4,5 cm.

1119 1 382 Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 24,8 g.

1119 2 382 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 17,3 g.

1119 3 382 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 13,3 g.

1120 1 383 Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de 
mond zijn uitgevoerd in wit slib.

99
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1120 2 383 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 29,9 g.

1120 3 383 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 26,2 g.

1121 1 384 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een hard rood baksel, aan de 
buitenzijde bedekt met oranjebruin loodglazuur en aan de binnenzijde met een half doorschijnend wit 
tinglazuur. Het fragment past aan 1265.1. Randdiameter: 5,5 cm.

51

1121 2 384 Schuimspaan in een koperlegering. Diameter: 10,8 cm. Aan de schuimspaan was minstens met twee 
rivetten een ijzeren steel bevestigd. De schuimspaan was vermoedelijk oorspronkelijk voorzien van iets 
meer dan 11 perforaties.

162

1124 1 274 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed.

1127 1 386 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een vermoedelijk tengevolge 
van het verblijf in de bodem grijs geworden bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit 
stuk.

50

1127 2 386 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1130 1 378 Zeer fragmentair bewaarde eiken (Quercus sp.) ton.

1131 1 378 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met een cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
rechtopstaande afgeronde rand. Randdiameter: 10,2 cm.

132



fea nr spo beschrijving fifl
1131 2 378 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht 

naar buiten staand randje.
132

1131 3 378 Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en rand en weinig 
uitgesproken ribbel aan de buitenzijde. Er is glazuur aanwezig zowel op de binnenkant als de 
buitenkant van het stuk. Randdiameter: 12,6 cm.

132

1131 4 378 Bodemfragment van een kookpot op drie vierledige standvinnen. De onderkant van het object is zwaar 
beroet en er is enkel glazuur aanwezig op de binnenkant van de bodem.

1134 1 389 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 22,4 g.

1134 2 389 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 35,4 g.

1134 3 389 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 9,2 g.

1134 4 389 Twee passende fragmenten van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Het stuk 
vertoont enkele spatten loodglazuur. Hoogte van het driepootje: 48-49 mm.

1134 5 389 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1134 6 389 Wandfragment in een fijn, hard gebakken rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. Het 
stuk is aan de binnenkant bedekt met olijfgroen loodglazuur en met grijswit tinglazuur aan de buitenkant.



fea nr spo beschrijving %
1138 1 392 Bodemfragment van een recipiënt in grijs aardewerk op standvoet met ziel. 133

1138 2 392 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, lichte ribbel aan de buitenzijde. 
Randdiameter: 5,7 cm.

133

1138 3 392 Randfragment van een recipiënt in grijs aardewerk zonder hals en met bovenaan afgeplatte rand. 133

1138 4 392 Randfragment van een recipiënt in rood aardwerk met uitstaande hals en bovenaan afgeplatte en aan 
de buitenzijde afgeronde rand. Het stuk is aan beide kanten dekkend geglazuurd. Randdiameter: 14 cm.

133

1138 5 392 Randfragment van een kookpotje in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand. 133

1138 6 392 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met cilindrische tot licht uitstaande hals en rand met 
dekselgeul. Op het stuk is de dekselgeul alsmede een stuk van de hals bedekt met glazuur.

133

1138 7 392 Randfragment van een kom in rood aardewerk met insnoering op de overgang van buik naar hals, 
gietsneb, uitstaande hals en eenvoudige rand. Aan de buitenzijde is het fragment stevig beroet.

133

1138 8 392 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals een aan de buitenzijde van de 
hals halfronde rand. Randdiameter: 19,8 cm.

133

1138 9 392 Massieve klauwpoot in rood aardewerk. Het stuk is aan beide zijden dekkend geglazuurd. 133
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1138 10

CMO)CO Fragment van een braadpan in rood aardewerk met gietsneb en driehoekige aan de buitenzijde 
ontwikkelde rand. De binnenkant lijkt dekkend geglazuurd. Randdiameter: 18 cm.

133

1138 11 392 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met gietsneb, aan de bovenzijde afgeplatte rand. 
De binnenkant lijkt bijna tot boven dekkend geglazuurd. Randdiameter: 32 cm.

133

1138 12 392 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met halfronde aan de buitenzijde van de hals 
ontwikkelde rand. De bodem en een stukje van de wand is aan de binnenzijde geglazuurd. 
Randdiameter: 25,5 cm.

133

1138 13 392 Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.

1139 1 392 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen. Op de duig met een rechthoekig bomgat (8,5 cm 
bij 7,5 cm) bevindt zich ook een merk onder de vorm van een horizontale streep met vier parallelle 
vertikale streepjes. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Kapdatum van de 
boom: 1414-1424.

218

1140 1 392 Fragment van de helft van een houten mesheft dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel 
bevestigd was. Aan het uiteinde is het heft breder (1,8 cm tegenover 1,3 cm).

194

1140 2 392 Een fragment van een gedraaid houten kommetje. 188

1140 3 392 Fragment van een houten stopsel (?). Grootste diameter: 6,1 cm. Het onderste gedeelte is konisch en 
binnenin hol. Bovenaan zijn in de zijwand twee parallelle groeven aangebracht.

200

1140 4 392 Fragment van een houten voorwerp met afgeronde zijde. Afmetingen: lengte: 10,2 cm, breedte: 7,6 cm, 
dikte: 16-18 mm.
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1140 5 392 Fragment van een sikkelvormig stuk hout. Afmetingen: lengte: 13,4 cm, dikte: 12-20 mm. 273

1140 6 392 Rechthoekige gesp met middenstijl in tin/lood. Lengte: 21 mm, breedte: 18 mm.

1164 1 416 Fragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck Marble'. Het stuk past aan 1064.1.

1164 2 416 Fragment van een staafvormige wetsteen in een bleekgrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie. 
Afmetingen bij benadering: 14 bij 1,5-4,5 cm.

1166 1 418 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en eenvoudig afgeronde rand. 
Randdiameter: 13,8 cm.

134

1166 2 418 Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande ook aan de onderzijde 
geprofileerde rand. De spiegel is bedekt met wit slib bedekt met groen glazuur. Randdiameter: 29,5 cm.

134

1166 3 418 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde, niet inwaarts afgeschuinde rand en 
holle, cilindrische steel. Enkel de bodem lijkt aan de binnenkant geglazuurd.

134

1167 1 418 Een stuk linnen. Afmetingen: 9 bij 6 cm.

1167 2 418 Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. 
Roetsporen komen zowel aan de binnen- als buitenzijde voor.

134



fea nr spo beschrijving fi9
1167 3 418 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde 

rand. Randdiameter: 37 cm.
134

1202 1 219 Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 16 mm.

1202 2 219 Dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem, naar boven staande randen en centraal 
geplaatste massieve, cilindervormige knobbel die bovenaan schijfvormig vergroot. Het stuk vertoont 
geen sporen van beroeting. Op de bovenkant is wat loodglazuur aangebracht. De onderkant is met een 
scherp voorwerp - een mes ? - bijgesneden. Diameter: 5,9 cm/

91

1204 1 219 Klein bolvormig kraaltje in rood ondoorschijnend glas (?). Diameter: 5 mm, hoogte: 4 mm, diameter 
perforatie: 1 mm.

1204 2 219 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant.

1204 3 219 Bolvormig benen kraaltje. Diameter: 5,4 mm, hoogte: 4,5 mm.

1204 4 219 Fragment van een ijzeren vishaak.

1205 1 219 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

1205 2 219 Fragment van een gegoten schrijfstift met trapeziumvormige spatel (breedte: 9,5 mm) en een door 
groeven in vier delen gesplitste rechthoekige manchet. Koper of koperlegering. Bewaarde lengte: 35,5 
mm.



fea nr spo beschrijving fi9
1205 3 219 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 25,9 g.

1205 4 219 Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en 
sporen van geelgroen loodglazuur aan de binnenkant.

1205 5 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. De bovenkant is dekkend geglazuurd met groenbruin loodglazuur en voorzien van een richeltje 
(?)•

91

1205 6 219 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 902.44.

1205 7 219 Amberen kraaltje. Diameter: 6,8 mm, hoogte: 3,6 mm, diameter van de perforatie: 1,3 mm.

1205 8 219 Groot fragment van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed met twee ribbels op de buitenkant van de 
rand. Grootste diameter: 13,2 cm, diameter voet: 4,4 cm, hoogte: 4,4 cm.

1206 1 219 Wandfragment Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn op 
dit stuk niet te zien.

1206 2 219 Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Ogen, neus en mond zijn 
uitgevoerd in wit slib. De tweeledige baard is donker geglazuurd. Dit exemplaar vertoont drie 
openingen: centraal op het hoofd en in elke zijkant.

100

1207 1 219 Kruisje in tin/lood met Christus. Op de achterzijde bevindt zich een gietpunt. Hoogte: 28,5 mm, breedte: 
24 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
1207 2 219 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 

buitenzijde.

1210 1 219 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1210 2 219 Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.

1210 3 219 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Een stukje van der rand is 
roodgevlamd.

58

1210 4 219 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 29,1 g.

1210 5 219 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 24,3 g.

1210 6 219 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en een onderaan schuingezet 
pootje. Hoogte van het driepootje: 43 mm.

1210 7 219 Twee passende fragmenten van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan 
platte pootjes. Hoogte van het driepootje: 46-48 mm.

1210 8 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk met bandvormig oor en op het bovenste gedeelte aan de 
buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.



fea nr spo beschrijving fi9
1210 9 219 Fragment van een mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456.

1211 1 219 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. De overgebleven ruimte is 
opgevuld met roodbruine luster. De onderzijde is eveneens versierd met roodbruine luster.

29

1211 2 219 Met wit slib versierd wandfragment van een fluitje (?) in een oranje-rood hard baksel.

1211 3 219 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,59 g, doormeter: 17 mm.

1211 4 219 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 21,8 g.

1211 5 219 Loden netverzwaring. Breedte: 32,5 mm, gewicht: 25,9 g.

1211 6 219 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 52,1 g.

1211 7 219 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.

1211 8 219 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.



fea nr spo beschrijving f ifl
1211 9 219 Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed.

1218 1 219 Wandfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met scherpe knik in de wand. Op het stuk 
zijn geen sporen van versiering te zien. Het stuk past aan 764.1 en 770.1.

50

1218 2 219 Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 17 mm.

1219 1 219 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met weinig uitgesproken vlag en versierd met 
kobaltblauwe plantaardige (?) motieven. Sporen van een versiering in luster zijn op dit stuk niet te zien. 
Randdiameter: 24 cm.

43

1219 2 219 Buisvormig steeltje van een fluitje in een beigebruin hard baksel.

1220 1 219 Fragment van een baksteen waarvan een hoek recht is weggesneden. 15

1221 1 219 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe motieven. Van een versiering in luster is op dit stuk niets te zien.

1221 2 219 Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen voet en zonder 
sporen van glazuur.

1222 1 219 Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Van 
luster is op dit stuk niets te zien.



fea nr spo beschrijving f ifl
1222 2 219 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. 29

1222 3 219 Baksteen met weggesneden hoek waarvan de twee brede vlakken intensief werden behakt met de 
bedoeling de steen te verdunnen en een driehoekige doorsnede te geven. Aan één zijde zijn ook 5 
zwakke, V-vormige uitgehakte inkepingen aanwezig.

20

1222 4 219 Tien fragmenten, waarvan drie duidelijk van de bodem, van een recipiënt in grijs aardewerk op 
standvinnen. Vooral aan de binnenzijde bevindt zich een aangekitte bitumineuze substantie.

1222 5 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe gedeeltelijk bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene stippen aan de buitenzijde.

1222 6 219 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 743.1 en 1223.1.

1222 7 219 Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De 
speld is drie maal getorst. Bewaarde lengte: 42 mm.

1222 8 219 Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is de afbeelding van een 
lelie herkenbaar. Diameter: 17-18 mm.

1223 1 219 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 743.1 en 1222.6.

1226 1 219 Twee passende randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met 
uitstaande bladparen.

27



fea nr spo beschrijving fifl
1226 2 219 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder resten van 

versiering.

1226 3 219 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het 
stuk past aan 1257.19.

1227 1 219 Twee passende fragmenten van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen 
gebogen haken. De speld is minstens vier maal getorst. Lengte: 54 mm.

1230 1 219 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en onderaan afgeplatte 
poot. Hoogte van de driepoot: 73 mm.

1231 1 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bandvormig oor en aan de buitenkant 
bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.

1231 2 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur 
met groene vlekken aan de binnenkant van het stuk.

1232 1 219 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1232 2 219 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en een onderaan afgeplat 
pootje. Hoogte van het driepootje: 44 mm.

1232 3 219 Fragment van een mijt in biljoen.



fea nr spo beschrijving fi9
1232 4 219 Bolvormig benen kraaitje. Diameter: 5,9 mm, hoogte: 5,2 mm.

1232 5 219 Dobbelsteentje in been. Zijde: 5,9-6,3 mm. De één staat tegenover de twee. 288

1233 1 219 Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op ringvormige voet en zonder sporen van 
versiering.

1233 2 219 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 9,5 g.

1233 3 219 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1233 4 219 Langwerpig, eikelvormig bedeltje in een koperlegering. Het bedeltje is versierd met een arcering op het 
kapje en heeft een langwerpig puntig uiteinde. Afmetingen: lengte: 28 mm, maximale diameter: 9 mm.

1234 1 219 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met binnen blauwe cirkels 
opgestelde lusterschijven en -stippen.

33

1234 2 219 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met brede rand en versierd met twee parallelle 
kobaltblauwe banden: één nabij de rand en een tweede halverwege de vlag. Randdiameter: 16 cm.

46

1234 3 219 Fragment van een Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de 
periode 1404-1434.



fea nr spo beschrijving fi8
1234 4 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 

en weinig uitgesproken groef op bovenkant nabij de rand. De bovenkant is bedekt met roodbruin 
loodglazuur dat op sommige plaatsen over de rand doorloopt op de onderkant. Het stuk vertoont geen 
sporen van beroeting. Diameter: 16,5 cm. Het stuk past aan 805.2.

1234 5 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en sporen van de aanzet van een oor. Op de bovenkant die gedeeltelijk bruinrood is geglazuurd is nabij 
de rand een weining uitgesproken groef met symmetrische doorsnede aanwezig. Diameter: 16 cm.

1234 6 219 Bodemfragment van een vierlobbig kommetje in rood aardewerk. De binnenkant is bedekt met een 
witte sliblaag die vervolgens is bedekt met geel tot groen loodglazuur. De bodem is volledig 
geperforeerd en het stuk vertoont heel wat sporen van sleet alsof dit fragment heeft dienst gedaan bij 
één of ander spel.

1234 7 219 Mijt in biljoen.

1234 8 219 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: +/-12 cm.

1234 9 219 Wandfragment van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standring. Het fragment past aan 
1241.5 en 1235.7. Grootste diameter: 8,3 cm.

56

1234 10 219 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 51 mm.

1234 11 219 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 47 mm.

1235 1 219 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en met vage sporen van 
luster op de onderkant van de bodem.



fea nr spo beschrijving f ig
1235 2 219 Buisvormig steeltje van een fluitje in beige hard baksel met een rode deklaag.

1235 3 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar boven staande rand en 
een nabij de rand op de bovenkant aangebracht groef met asymmetrisch profiel. De bovenkant is 
bedekt met groenbruin loodglazuur dat soms over de rand op de onderkant loopt. Diameter: 20 cm.

1235 4 219 Wandfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

1235 5 219 Fragment van een munt in biljoen.

1235 6 219 Fragment van een munt in biljoen.

1235 7 219 Wandfragment van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standring. Het fragment past aan 
1234.9 en 969.2. Grootste diameter: 8,3 cm.

56

1236 1 219 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenkant versierd met twee 
concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1236 2 219 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1236 3 219 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.



fea nr spo beschrijving f ig
1236 4 219 Sierspeld in tin/lood met draagspeld en 5 uitsteeksels. Centraal op het ringvormig gedeelte bevindt zich 

een parelrand. Diameter van het ringvormig gedeelte: 16-17 mm.

1236 5 219 Dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee. 288

1236 6 219 Dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee. 288

1236 7 219 Dobbelsteentje (zijde: 6 mm). De één staat tegenover de twee. 288

1236 8 219 Dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee. 288

1236 9 219 Dobbelsteentje (zijde: 4,5 mm). De één staat tegenover de twee. 288

1236 10 219 Vier passende fragmenten van een benen nietbril. In het 4,5 tot 5 mm brede montuur (diameter: 4,4 cm) 
zijn aan beide zijden 3 concentrische groeven aangebracht. In deze groeven zijn aan beide zijden 
resten van een rode kleurstof aanwezig.

179

1236 11 219 Spaanse blanca in biljoen geslagen te Castilië en Leon onder Enrique III of Juan II in de periode van 
1390-1454. Gewicht: 0,70 g, doormeter: 23 mm.

1236 12 219 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Van dit fragment is slechts één glad vlak bewaard 
zodat de vorm van de doorsnede niet kan achterhaald worden. Bewaarde lengte: 8,9 cm.



fea nr spo beschrijving fifl
1237 1 219 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met binnen een kader opgestelde 

gotische letters. Het betreft op dit stuk de letter A. Van luster zijn op dit stuk geen sporen 
achtergebleven.

25

1238 1 219 Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1239 1 219 Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met homogeen geel 
loodglazuur.

1241 1 219 Tuitfragment van een zuigflesje (?) in rood aardewerk bedekt met groen loodglazuur op een witte 
sliblaag.

1241 2 219 Tuitkannetje in grijs steengoed, gedeeltelijk bedekt met roodbruin zoutglazuur. Het product is afkomstig 
uit de ateliers van de Beauvaisis en is te omschrijven als een zuig- of papflesje. Bodemdiameter: 6 cm.

66

1241 3 219 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1241 4 219 Vijf passende fragmenten van een buisvormig object in dikwandig rood aardewerk bedekt met 
groenbruin loodglazuur aan de buitenkant. Dit fragment met aanwijzingen voor één perforatie heeft een 
puntig uiteinde. De binnenkant vertoont prominente draaisporen. Wanddikte: 12-13 mm.

1241 5 Twee passende fragmenten van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standring. De stukken 
passen aan 969.2 en 1234.9. Grootste diameter: 8,3 cm.

56

1242 1 219 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aan de buitenzijde aangekleefde 
donkerzwarte bitumineuze substantie.



fea nr spo beschrijving fifl
1244 1 219 Dubbel ovale gesp met middenstijl in tin/lood. De gesp is rondomrond voorzien van een parelrand. 

Lengte: 24 mm.
160

1244 2 219 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 
1404-1434. Gewicht: 0,57 g.

1244 3 219 Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees, Filips de Goede of een imitatie van 
deze geslagen in de periode 1404-1467. Doormeter: 16 mm.

1244 4 219 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan licht schuingezette 
poot. Hoogte van de driepoot: 53 mm.

1244 5 219 Gesleten fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concaaf bodemvlak, worstvormig oor 
versierd met vingerindruk en schuin naar boven staande rand. Sporen van beroeting zijn hoofdzakelijk 
aanwezig op de onderkant van de rand. Sporen van glazuur zijn op dit stuk niet te merken. Het stuk 
past aan 1245.3. Diameter: 21 cm.

91

1244 6 219 Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 19 mm.

1244 7 219 Klein bolvormig kraaltje in rood ondoorschijnend glas (?). Afmetingen: diameter: 3,9 mm, hoogte: 3,5 
mm, diameter van de perforatie: 1 mm.

1244 8 219 Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 15,2-16 mm.

1245 1 219 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een vermoedelijk tengevolge 
van het verblijf in de bodem grijs geworden bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit 
stuk.



fea nr spo beschrijving fig
1245 2 219 Wandfragment van een fluitje (?) in een oranje-rood hard baksel. Een fragment van een oog in wit slib 

is herkenbaar (?).

1245 3 219 Gesleten fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concaaf bodemvlak en schuin naar 
boven staande rand. Sporen van beroeting zijn enkel aanwezig op de onderkant van de rand. Sporen 
van glazuur zijn niet aanwezig op dit stuk. Het stuk past aan 1244.5. Diameter: 21 cm.

91

1245 4 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is bedekt met 
bruingroen tot rood loodglazuur en voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met symmetrische 
doorsnede nabij de rand. Diameter: 19,5 cm. Het stuk past aan 1506.2.

1245 5 219 Munt in biljoen. Gewicht: 0,80 g, diameter: 17,5 mm.

1245 6 219 In mekaar gevlochten koperdraad met een lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. 
Bewaarde lengte: 25 mm.

1246 1 219 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel versierd met lusterschijven 
en -stippen.

1246 2 219 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van 
luster zijn op dit stuk niet te zien.

1246 3 219 Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met vertikale rand, aanzet van een klein 
bandvormig oortje en zonder sporen van versiering.

1246 4 219 Knobbeltje van een deksel in rood aardewerk. Het knobbeltje is licht bikonisch, van binnen hol en aan 
de buitenkant bedekt met roodbruin loodglazuur.

91



fea nr spo beschrijving f ifl
1246 5 219 Loden netverzwaring. Breedte: 25,5 mm, gewicht: 18,9 g.

1247 1 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant was vermoedelijk 
oorspronkelijk geglazuurd. De rand is sterk beroet zowel aan de onder- als bovenkant. Diameter: 20 cm.

1247 2 219 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en schuin naar boven 
staande rand. Het stuk vertoont geen sporen van beroeting en lijkt rondomrond geglazuurd.

1248 1 219 Zwaar aangetast wandfragment met een ribbelpatroon in groen glas. 0

1249 1 219 Dobbelsteentje (zijde: 8,5 mm). De één staat tegenover de zes, de twee tegenover de vijf en de drie 
tegenover de vier.

288

1249 2 219 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur 
aan de buitenkant.

1250 1 219 Loden netverzwaring. Breedte:, gewicht: 35.0 g.

1250 2 219 Fragment van een kraal vermoedelijk in git. Diameter: 8,5 mm, hoogte: 6,7 mm.

1251 1 219 Bodemfragment van een vermoedelijk cilindrische, geribbelde beker met uitgeknepen standring in 
Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,7 cm.

58



fea nr spo beschrijving «fi
1255 1 269 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift 

aangebracht. Het betreft vermoedelijk de letter M gevolgd door de aanzet van de letter A. De vlag is 
met een lijntje in kobaltblauw afgescheiden van de spiegel. De overgebleven ruimte tussen de letters op 
de vlag is opgevuld met goudgele lusterstippen, -schijven en -cirkels. De onderkant van het bord is 
versierd met stippen, schijven, krullen en lijnen in goudgele luster. Randdiameter: 32 cm.

25

1255 2 269 Terra Sigillata. Afgesleten bodemfragment van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.

1255 3 269 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant. Aan de buitenkant kleeft een klodder aangebakken roodbakkende klei.

1255 4 269 Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.

1255 5 269 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is bruin gevlamd en 
bedekt met glazuur.

1255 6 269 Afgeplatte ring in een koperiegering. Afmetingen: diameter: 28-29 mm, dikte: 2,6-2,8 mm.

1255 7 269 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een hard rood baksel, aan de 
buitenzijde bedekt met oranjebruin loodglazuur en aan de binnenzijde met een half doorschijnend wit 
tinglazuur. Het fragment past aan 1121.1. Randdiameter: 15,5 cm.

51

1256 1 269 Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. Het fragment vertoont twee aanzetten 
van een oortje. Nabij één van deze aanzetten bevindt zich een vlek geel glazuur.

1256 2 269 Fragment van een ijzeren(?) mondharp. Breedte van de beugel: 35 mm. 165



fea nr spo beschrijving fig
1256 3 269 Fragment van een loden netverzwaring.

1256 4 269 Randfragment van een beker in groen glas.

1256 5 269 Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geel loodglazuur met 
talrijke bruine stippen.

1256 6 269 Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.

1256 7 269 Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.

1256 8 269 Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.

1256 9 269 Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur. Het 
stuk past aan 1662.93.

1256 10 269 Wandfragment van een kan (?) in oxiderend gebakken aardewerk, aan de buitenzijde bedekt met een 
laag wit slib en met uitgesproken draairingen aan de binnenkant. Het bovenste gedeelte van het 
recipiënt is geel geglazuurd en versierd met een in een 'a sgraffiato'-techniek aangebrachte arcering. 
Het baksel is vrij hard gebakken, voelt vrij grof aan en vertoont een grijze kern. Het stuk vertoont 
gelijkenissen met producten uit Arras.

52

1256 11 269 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven gerichte rand 
en aanzet van een worstvormig oor. Op de bovenkant is nabij de rand een groef aangebracht met een 
asymmetrisch profiel. De bovenkant van het deksel is dekkend geglazuurd met bruingroen glazuur dat 
een stuk overloopt op de onderkant. Sporen van beroeting zijn afwezig op dit stuk. Diameter: 21 cm.

91



fea nr spo beschrijving fifl
1256 12 269 Fragment van een deksel in rood aardewerk met haast plat bodemvlak, schuin naar boven staande 

rand en worstvormig oor versierd met twee vingerindrukken. De bovenkant is bedekt met groenbruin tot 
oranjebruin loodglazuur. Het oor is niet geglazuurd. Aan de onderkant is de zone van de rand zwaar 
beroet. Diameter. 15,5 cm.

1256 13 269 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de beker is 
aan de buitenkant gedeeltelijk oranjebruin gevlamd. Randdiameter: 7,6 cm.

1256 14 269 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1256 15 269 Bodemfragment van een kannetje in lichtgrijs steengoed met verbrede voet. De buitenkant is plaatselijk 
oranjebruin gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis. Bodemdiameter: 7,1-7,3 
cm.

66

1256 16 269 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een nagenoeg vierkante 
doorsnede (2,0 bij 2,3 cm) en een bewaarde lengte van 9,3 cm.

1256 17 269 Munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Diameter: 15 mm.

1256 18 269 Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 14 mm.

1257 1 269 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift 
aangebracht. Het betreft een deel van de letter A. De luster is haast volledig weggesleten op dit stuk. 
Enkel rond de letter zijn nog wat resten van roodbruine luster zichtbaar. Randdiameter: 22,3 cm.

24

1257 2 269 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde 
lusterschijven en -stippen. Randdiameter: 24 cm.



fea nr spo beschrijving f ifl
1257 3 269 Sterk gesleten bodemfragment van een recipiënt in een hard beige tot rozige baksel zowel aan de 

binnen- als de buitenkant bedekt met groen glazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Scarborough.

1257 4 269 Wandfragment van een niet herkend recipiënt in Andaloesische majolica versierd met kobaltblauwe 
motieven aan de buitenkant. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

50

1257 5 269 Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. Het fragment is aan de buitenzijde 
bedekt met geel glazuur met groene vlekken en spikkels.

1257 6 269 Konisch buisfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. De diameter van de opening nabij het 
mondstuk bedraagt 5 tot 6 mm.

1257 7 269 Steelfragment van een fluitje in een oranje-rood hard baksel.

1257 8 269 Afgesleten koot met een 7-tal korte (7 mm) ingekraste streepjes op de bolle zijde.

1257 9 269 Afgesleten koot met op de bolle zijde drie parallelle rijen (5, 5 en 6 streepjes) ingekraste streepjes. Aan 
het middenste rijtje is centraal een X toegevoegd. In het proximaal gedeelte is een konische perforatie 
in de lengte-as aangebracht.

1257 10 269 Lange (12,1 cm) koot met een perforatie (diam.: 6 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaai 
uiteinde is het bot aan één zijde geperforeerd (diam.: 4 mm).

1257 11 269 Sterk afgesleten wandfragment van Belgisch aardewerk in witte klei met bruinrode deklaag.



fea nr spo beschrijving fifj
1257 12 269 Verweerd fragment van een gewei met een puntig uiteinde. Het fragment is gedeeltelijk verbrokkeld. 

Bewaarde lengte: 130 mm.
295

1257 13 269 Een 40-tal passende fragmenten van veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het zeer 
fijne witte baksel is matig hard. De cilindrische veldfles met platte bodem en licht bolle bovenkant is op 
de zijkant voorzien van een giettuit geflankeerd door twee bandvormige oren. Centraal op de bovenkant 
bevindt zich een nopje. Bodemdiameter: 13,9 cm.

51

1257 14 269 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
0,60 g, doormeter: 20,5 mm.

1257 15 269 Loden netverzwaring. Breedte: 44 mm, gewicht: 29,4 g.

1257 16 269 Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bolvormige buik, vlakke voet en 
gedeeltelijk bedekt met geel loodglazuur. Het stuk past aan 1635.3.

63

1257 17 269 Wandfragment met de aanzetten van een bandvormig oortje van een recipiënt in wit aardewerk uit 
Langerwehe zonder sporen van glazuur.

1257 18 269 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

1257 19 269 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op uitgeknepen standring en bedekt met groen 
looglazuur op de buitenkant. Bodemdiameter: 9,3 cm. Het stuk past aan 1226.3.

1257 20 269 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.



fea nr spo beschrijving
1257 21 269 Zeven passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed zonder noppen en met een 

weinig uitgesproken ribbel en drie groefjes. Grootste diameter: 13,1 cm, diameter voet: 42 mm, hoogte: 
42 mm.

56

1257 22 269 Fragment van een buisvormig object in dikwandig rood aardewerk bedekt met bruinrood loodglazuur 
aan de buitenkant. De binnenkant vertoont prominente draaisporen. Nabij het spitse uiteinde zijn twee 
perforaties aanwezig. Rond de éne opening is het oppervlak beschadigd, de andere opening heeft een 
kraag. Aan de andere kant is de aanzet van een oor te zien. Afmetingen: diameter van de openingen 
nabij het uiteinde: 19-22 mm, buitendiameter van het buisvormig gedeelte: 54,5 mm, bewaarde lengte: 
13,2 cm. De binnendiameter verkleint in de richting van het bewaarde uiteinde.

102

1257 23 269 Fragment met perforatie en bijbehorende kraag van een dikwandig buisvormig object in rood aardewerk 
bedekt met olijfgroen loodglazuur op de buitenkant. De perforatie bij dit fragment is verzorgder 
afgewerkt dan de perforaties bij de andere gelijkaardige stukken. Afmetingen: diameter van de opening: 
24 mm.

1257 24 269 Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 51 mm, dikte: 5 mm.

1257 25 269 Sterk aangetast beslagplaatje van een aan het uiteinde afgeronde heftbeëindiging in een koperlegerig. 
Van de gegraveerde versiering is behalve dat ze er geweest is, niets meer te zien. Afmetingen: lengte: 
33 mm, maximale breedte: 22,5 mm.

1257 26 269 Twee helften van een effen benen mesheft voorzien van drie perforaties. Het heft wordt breder naar het 
uiteinde toe. Afmetingen: lengte: 93 mm, grootste breedte: 23 mm.

1257 27 269 Fragment zonder bodem van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals, in 
doorsnede driehoekig verdikte rand en twee plat geknepen oren. De oren zijn bijkomend versierd met 
een duimindruk bij het aanhechtingspunt op de wand. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant 
van de bodem en de binnenkant van de hals en rand. Onderaan is het potje stevig beroet. 
Randdiameter: 14,6 cm, grootste diameter: 17 cm.

83

1260 1 269 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 32,0 g.

1260 2 269 Fragment van een Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Rummen door Jan II van Wesemael 
in de periode 1427-1435.



fea nr spo beschrijving fig
1262 1 269 Wandfragment van een gesloten recipiënt in Valenciaanse majolica aan de buitenkant versierd met 

kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.
46

1263 1 269 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe 
band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1263 2 269 Muntspeld in tin/lood met schild met drie lelies en omschrift: ’+ sit nome.d + n i. benedic'. De gietnaad 
en de draagspeld zijn verticaal aangebracht. Diameter: 23 mm. Onbekende variant van een op de 
Franse écu gebaseerde muntspeld (cfr. HP afb. 795-797).

1263 3 269 Geglazuurd wandfragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Enkel één van 
de oren is bewaard.

1264 1 269 Bandvormig oorfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene stippen.

1266 1 269 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers. Atelier: Gent, Aalst of onbekend. Gewicht: 
0,62 g, doormeten 16 mm. Deze munt werd aangemaakt vanaf 1331.

1266 2 269 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant. Op de onderkant van de bodem komen enkel een aantal glazuurvlekken 
voor. Bodemdiameter: 10 cm.

1266 3 269 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1266 4 269 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant en 
geelgroen halfdoorschijnend loodglazuur aan de binnenkant.



fea nr spo beschrijving f ig
1266 5 269 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot licht concave bodem en licht schuin naar 

boven staande rand. De rand is aan de onderkant sterk beroet en op de bovenkant komen sporen van 
spaarzaam loodglazuur voor.

1266 6 269 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en aanzet van worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De onderkant vertoont sporen van 
glazuur en de rand is zowel aan de onder- als bovenkant sterk beroet. Diameter: 15,5 cm.

1266 7 269 Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is 
twee maal getorst. Bewaarde lengte: 48 mm.

1266 8 Vijfhoekige gesp in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 31,6 mm, breedte: 24,4 mm.

1269 1 269 Dubbel ovale gesp in tin/lood voorzien van een parelrand. Lengte: 24 mm, breedte: 19 mm.

1271 1 269 Wandfragment van handgevormd aardewerk.

1271 2 269 Fragment van een benen heft. De platte zijde is versierd met rudimentair evenwijdige lijnen. Bewaarde 
lengte: 25 mm, breedte: 15,6 mm. De binnenzijde is uitgehold zoals 1054.2.

1271 3 269 Fragment van een benen heft. De platte zijde is versierd met rudimentair evenwijdige lijnen. Bewaarde 
lengte: 31 mm, breedte: 15,5 mm.

1271 4 269 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,52 g, doormeter: 17 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
1271 5 269 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 35 mm.

1275 1 Wandfragment van een gesloten vorm in een fijn beige baksel aan de buitenzijde bedekt met tinglazuur 
versierd met paarse en blauwe lineaire motieven.

52

1275 2 Fragment van een Maigelbecher in groen glas.

1275 3 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

1275 4 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, licht schuin naar boven staande 
rand en aanzet van worstvormig oor zonder versiering. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur wel 
wat sporen van beroeting aan de onderkant, echter niet specifiek langs de rand. Diameter: 18,5 cm.

91

1275 5 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed met licht konische tot cilindrische hals. De schouder 
is versierd met noppen. Randdiameter: 5,6 cm.

56

1276 1 Terra Sigillata. Bodemfragment met scherpe breukvlakken van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 
1 ste eeuw.

1276 2 Loden netverzwaring. Breedte:, gewicht: 25.9 g.

1276 3 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 
0,71 g, doormeter: 20 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1276 4! Brabantse oord in koper geslagen te 'sHertogenbosch onder Filips II in 1590. Gewicht: 4,78 g, 

doormeter: 26 mm.

1276 5 Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is binnen een 
parelrand een lelie afgebeeld. Diameter: 18,5 mm.

1276 6 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: +/-11 cm.

1281 1 219 Fragment van een trechterhalsbeker in Siegburg steengoed op een gelobde standring. Grootste 
diameter: 7,1 cm, hoogte: 12,4 cm.

1289 1 219 Bodemfragment van een kan in Siegburg op gelobde standring. Het stuk past aan 919.22. 56

1297 1 455 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant. Op de standring is een aangebakken klodder van roodbakkende klei te 
zien.

1300 1 458 Fragment van een klein buisvormig object in rood aardewerk met bruinrood loodglazuur op de 
buitenkant. Op het stuk zijn sporen van twee perforaties zichtbaar. Afmetingen: diameter van de 
perforaties: 10 mm, buitendiameter van het buisvormig gedeelte: 3,1 cm. Aan de binnenkant zijn 
prominente draaisporen bewaard.

1301 1 69 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde 
lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn sporen merkbaar van enkele concentrische banden in 
luster. Randdiameter: 25 cm.

33

1301 2 69 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 
Van glazuur en luster is op dit stuk niets te merken.

38



fea nr spo beschrijving fifl
1301 3 69 Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1301 4 69 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven, 
vermoedelijk uitstaande bladparen.

29

1301 5 69 Pelgrimsampul in tin/lood met aan de voorzijde een gekroond schild met klimmende leeuw en aan de 
achterzijde een schild met dubbelkoppige adelaar. Het lichaam van de ampul is halftonvormig. 
Bewaarde hoogte: 42 mm, breedte: 35 mm, dikte: 13 mm. De combinatie van klimmende leeuw en 
dubbelkoppige adelaar verwijst mogelijkerwijze naar Ninove, die beide voorstellingen in zijn 
wapenschild verenigt.

1301 6 69 Afgesleten bodemfragment in terra sigillata. Midden-Gallië, 2de eeuw. Op de onderkant is een kruis 
ingekrast. Diameter: 41-46 mm.

108

1301 7 69 Opengereten loden kolfslof. Lengte: +/- 70 mm. 177

1301 8 69 Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties. Diameter: 39-41 mm.

1301 9 69 Afgesleten koot met een rudimentair ingekraste X op de bolle zijde en een perforatie (diam.: 5,5 mm) in 
de lengte-as in het proximaal gedeelte.

1301 10 69 Aan het distaai uiteinde bekapt kanonbeen van rund (?) met lichte sporen van sleet. Dit been werd 
mogelijkerwijze gebruikt als een glis.

1301 11 69 Ruitvormig hangertje in lood/tin met aan beide zijden een kruis geaccentueerd door ronde verdiepingen 
in elk kwadrant. Het hangoogje is overdwars doorboord. Lengte: 21 mm, dikte: 4 mm.



fea nr spo beschrijving «A
1301 12 69 Fragment van een boekslot met haak in koper of een koperlegering. De bovenkant is versierd met twee 

concentrische ingegroefde cirkels waardoor een ijzeren pinnejte zat en twee evenwijdige groeven. Het 
uiteinde is getand. Lengte: 30 mm.

170

1301 13 69 Ovaal hangertje in een koperlegering. Totale lengte: 26,3 mm. Dikte: 3 mm.

1301 14 69 Vierkante gesp met middenstijl in tin/lood. Zijde: 21-22 mm. 160

1301 15 69 Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Lengte: 42 mm. 161

1301 16 69 Henegouwse oord in koper geslagen te Bergen onder Filips II in de periode 1580-1586. Gewicht: 4,66 
g, doormeter: 25 mm.

1301 17 69 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 
0,64 g, doormeter: 21 mm.

1301 18 69 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 
1,06 g, doormeter: 19-20,5 mm.

1301 19 69 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 25,9 g.

1301 20 69 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 23,1 g.



fea nr spo beschrijving f ifl
1301 21 69 Fragment van het uiteinde van een loden kolfslof.

1301 22 69 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 19,2 g.

1301 23 69 Fragment van een loden netverzwaring.

1301 24 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is voorzien van een duidelijk 
uitgesproken groef met symmetrisch profiel. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot roodbruin 
loodglazuur. Aan de onderkant is de rand sterk beroet. Diameter: 19 cm. Het stuk past aan 1517.1.

1301 25 69 Twee passende fragmenten van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar 
boven staande rand en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is nabij de rand 
voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met asymmetrisch profiel en dekkend geglazuurd met 
groenbruin loodglazuur dat soms over de rand op de onderkant doorloopt. Op het stuk zijn geen 
duidelijke sporen van beroeting te zien. Diameter: 20,5 cm.

1301 26 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. Op de bovenkant is nabij de rand een zwak uitgesproken groef met symmetrische doorsnede 
aangebracht. De volledige onderkant en de bovenkant van de rand vertonen sporen van hevige 
beroeting. Sporen van glazuur zijn op dit fragment niet aanwezig. Diameter: 23 cm.

1301 27 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar buiten staande rand en 
worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is bedekt met oranjebruin loodglazuur en 
nabij de rand is een groef met asymmetrisch profiel aangebracht. De onderkant van de rand vertoont 
sporen van beroeting. Diameter: 19,5 cm.

1301 28 69 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk 
oranjebruin gevlamd.

1301 29 69 Mijt in biljoen vermoedelijk geslagen te Gruitrode door Mathias van der Straeten in de periode 1440- 
1460. Gewicht: 0,68 g, diameter: 15 mm.



fea nr spo beschrijving fif)
1301 30 69 Fragment van een 15de-eeuwse mijt in biljoen.

1301 31 69 Loden licht konisch gewicht met gefacetteerde zijkanten. Afmetingen: Diameter onderaan: 30 mm, 
diameter bovenaan: 23-24 mm, hoogte: 23-24 mm, gewicht: 116,7 g. Het bodemvlak is licht concaaf en 
centraal licht ingedrukt.

1301 32 69 Fragment van een kan in Siegburg steengoed met konische hals en één bandvormig oor. 
Randdiameter: 5,5 cm.

56

1301 33 69 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 48 mm.

1301 34 69 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 38 mm.

1301 35 69 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 79 mm.

1301 36 69 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 99 mm.

1303 1 460 Langwerpige, volle ijzeren punt met rechthoekige doorsnede en weerhaak: harpoen ? Lengte: 14,1 cm. 151

1303 2 460 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 15,1 g.



fea nr spo beschrijving fig
1303 3 460 Rechthoekig loden snorrebot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Deze snorrebot 

is vervaardigd uit een loden netverzwaring.

1304 1 461 Langwerpig riembeslag in een koperiegering. Afmetingen: lengte: 88 mm, breedte: 13 mm.

1305 1 69 Wandfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw 
heggerankmotief. Sporen van luster zijn niet aanwezig.

38

1305 2 69 Fragment van een voetstuk van een beeldje in een zacht en zuiver wit baksel.

1305 3 69 Fragment van een vishaak in ijzer met weerhaak. Bewaarde lengte: 37 mm, diameter van het been: 1,5 
mm.

1307 1 357 Fragment van een rekenpenning in koper met Frans wapenschild.

1308 1 357 Eenvoudig gekromde baksteen. 14

1314 1 69 Wandfragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De achterkant van het 
hoofd is niet geglazuurd.

1316 1 462 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een in 
kobaltblauw aangebracht heggerankmotief. Van de versiering in luster blijft niets meer over.

37



fea nr spo beschrijving fig
1316 2 462 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karei de Stoute. Gewicht: 0,88 g, doormeter: 

20,5 mm.

1316 3 462 Sterk verweerd zielfragment van een drinkbeker in groen glas.

1316 4 462 Twee passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is 
plaatselijk heel licht bleekbruin gevlamd.

1316 5 462 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Randdiameter: 6,6 cm. 58

1318 1 463 Licht ovale oesterschelp met drie centrale perforaties.

1318 2 463 Fragment van een afgesleten koot met 2 rijen van een 8-tal korte (2-6 mm) ingekraste streepjes op de 
bolle zijde.

1318 3 463 Fragment van een bandvormig handvat van een veldfles in een beigeroze fijn baksel met enkele rode 
inclusies (diameter: 0,5 mm) en bedekt met groen loodglazuur.

1318 4 463 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de beker is 
aan de buitenkant oranjebruin gevlamd. Randdiameter: 9,2 cm.

1319 1 463 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Home in de periode 1456-1464. 
Gewicht: 0,60 g, doormeter: 16 mm.



fea nr spo beschrijving f ig
1319 2 463 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte is aan de 

buitenkant oranjebruin gevlamd. Randdiameter: 9,6 cm.

1319 3 463 Fragment van een ijzeren vishaak met palet.

1323 1 466 Fragment van een kookpot in rood aardewerk met één rolrond oor, uitstaande hals en licht verdikte en 
inwaarts afgeschuinde rand. De kookpot werd zonder bodem herbruikt als aspot. Loodglazuur is op het 
stuk nergens aanwezig. Grootste diameter: 26,7 cm, randdiameter: 21,8 cm.

67

1332 1 475 Wandfragment met wapen in steengoed met zoutglazuur, vermoedelijk Bouffioulx. Het grijze baksel 
bevat een aantal grovere verschralingselementen. Op het wapen is een gedeelte van een helmteken en 
het jaartal 1601 zichtbaar.

55

1332 2 475 Speelschijf vervaardigd uit een fragment van een recipiënt in een bruingrijs hard baksel. Diameter: 37- 
38 mm.

13

1332 3 475 Wandfragment van een steengoedkan versierd met stengels, bladeren en bloemen van een rozestruik. 
Bruin gespikkeld zoutglazuur, donkergrijs baksel. Mogelijkerwijze afkomstig uit Köln.

1332 4 475 Bodemfragment met een licht concave vlakke bodem van een steengoedrecipiënt bedekt met een bruin 
zoutglazuur. Beigegrijs baksel. Mogelijkerwijze afkomstig uit Köln.

1332 5 475 Fragmenten van groen vensterglas.

1332 6 475 Wandfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed.



fea nr spo beschrijving
1332 7 475 15de-eeuwse rekenpenning in koper. Gewicht: 2,31 g, diameter: 26,5 mm.

1332 8 475 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 106 mm.

1332 9 475 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 93 mm.

1333 1 476 Twee passende wandfragmenten en een bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg 
steengoed. De buitenkant was bovenaan bedekt met bruin glazuur.

1337 1 480 Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vijf maal 
getorst. Lengte: 57,4 mm.

1347 1 489 Ruw afgeronde wandscherf van een recipiënt in een oranjerood fijn baksel. Diameter: 29-31 mm. 13

1347 2 489 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 
rand. De bovenkant is bedekt met roodbruin loodglazuur en de onderkant is sterk beroet.

1349 1 491 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen 
van geelgroen loodglazuur zowel aan de binnen- als buitenkant.

1358 1 499 Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is twee maal 
getorst. Lengte: 38,5 mm.



fea nr spo beschrijving fiff
1359 1 500 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,52 g, 

doormeter: 16-18 mm.

1359 2 500 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. 
Gewicht: 0,69 g, doormeter: 17 mm.

1360 1 501 Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: +/-16 cm.

1366 1 502 Vierlobbige sierspeld in een tin/lood legering. Op de voorzijde kunnen twee letters m en vier letters v? 
worden herkend. De gietnaad en de aanhechting van de draagspeld zijn nog zichtbaar op de 
achterzijde. Diameter: 18 mm.

1367 1 503 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 27 mm. Gewicht: 13,9 g. 65

1369 1 Voetfragment van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Zowel op de binnen- 
als buitenkant zijn vlekken loodglazuur aanwezig.

1374 1 507 Twaalf passende fragmenten van een trechterhalsbeker in Siegburgsteengoed versierd met noppen, op 
de buitenkant grotendeels oranjebruin gevlamd en met een uitgeknepen standring. De stukken passen 
aan 1622.8. Bodemdiameter: 5,8-6,1 cm.

58

1376 1 509 IJzeren prikkandelaar. Hoogte: 66 mm. Buitendiameter van de kaarsenhouder: 26 mm. 146

1376 2 509 Fragment van een dubbele mijt in biljoen of een Limburgse imitatie ervan uit de 15de eeuw.



fea nr spo beschrijving f ifl
1377 1 556 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en driehoekig verdikte rand. 

Randdiameter: 20,5 cm.
135

1378 1 556 Kruik in grijs aardewerk op vijf vierledige standvinnen, met cilindrische licht geribbelde hals en rand en 
rolrond oor. De onderkant is beroet en de standvinnen zijn slechts matig gesleten. Afmetingen: hoogte: 
21,9 cm, grootste diameter: 19,4 cm, randdiameter: 8,8 cm.

69

1378 2 556 Hoofd van een gekroonde Madonna in een zacht bruinbeige baksel met een donkergrijze kern en met 
resten van een witte beschildering. Het hoofd dat volgens de afmetingen deel uitmaakte van een beeld 
van ongeveer 30 cm is uit twee helften vervaardigd.

106

1378 3 556 Fragment van een zwarte ringvormige kraal vermoedelijk in git. Diameter: 9,9 mm, hoogte: 8,3 mm, 
diameter van de cilindrische perforatie: 2, 3 mm.

1378 4 556 Ovaal zandstenen gewicht met dubbelkonische perforatie bovenaan (diameter: 13 mm). Gewicht: 330 
g. Dikte: 22,5 mm. Lengte: 125 mm.

5

1378 5 556 Groot schuimspaan in een koperlegering. Diameter: +/- 21 cm. De buitenrand is licht omgeplooid. Aan 
deze schuimspaan was oorspronkelijk een ijzeren steel gerivetteerd. Deze schuimspaan had 
oorspronkelijk tussen de 40 en de 50 perforaties.

162

1378 6 556 Stok met afgeplat uiteinde waarin drie nagelgaten aanwezig zijn. Stok van stok met haak? Lengte: +/- 
72 cm.

247

1378 7 556 Kruik in grijs aardewerk op vijf vierledige standvinnen, met cilindrische hals, aan de binnenzijde verdikte 
licht naar binnen staande en inwaarts afgeschuinde rand en rolrond oor dat boven de rand uitkomt. De 
standvinnen zijn allemaal gelijkmatig afgesleten waardoor de pot op de licht lensvormige bodem steunt 
en dus niet meer stabiel staat. In de wand bevinden zich ook drie kleine gaten. Afmetingen: hoogte: 
25,7 cm, grootste diameter: 25 cm, randdiameter: 9,6 cm.

71

1378 8 556 Fragment van een kom in rood aardewerk op drie vierledige gelijkmatig afgesleten standvinnen, met 
een korte uitstaande hals, in doorsnede afgerond driehoekige en aan de buitenzijde ontwikkelde rand, 
gietsneb en twee rolronde horizontaal geplaatste oren. Afmetingen: grootste diameter: 23,7 cm, hoogte: 
12 cm.

135



fea nr spo beschrijving f ifl
1378 9 556 Bodemfragment van een klein kruikje met vlakke bodem in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Het 

baksel is grijs. Het betreft vermoedelijk een zgn. spinpotje.
64

1378 10 556 Fragment van een kookpot in rood aardewerk uitstaande hals, bandvormig verdikte rand, twee rolronde 
oren. De buitenzijde is in sterke mate beroet. Randdiameter: 19 cm.

135

1378 11 566 Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op 4 of 5 niet gedifferentieerde standvinnen. Dit 
fragment hoort vermoedelijk samen met 1378.13 en is aan de onderkant zwaar beroet.

1378 12 556 Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf zes- tot zevenledige standvinnen. Grootste diameter: 
26,3 cm. Dit fragment hoort vermoedelijk samen met 1378.14.

1378 13 556 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, bovenaan afgeronde rand en 
ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 10 cm.

135

1378 14 556 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals en rand. De hals is volledig licht 
geribbeld. Randdiameter: 9,2 cm.

135

1378 15 556 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en aan de buitenzijde 
driehoekig verdikte rand. Randdiameter: 19 cm.

135

1378 16 556 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en aan de buitenzijde 
driehoekig verdikte rand. Randdiameter: 19,5 cm.

135

1378 17 556 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande hals en inwaarts 
afgeschuinde rand. De aanzet van een oor bevindt zich bovenop de rand. Randdiameter: 13,5 cm.

135



fea nr spo beschrijving f ig
1378 18 556 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande hals en bovenaan 

afgeplatte rand. Randdiameter: 15,5 cm.
135

1378 19 556 Fragment van een deksel in rood aardewerk met een platte onderzijde. Diameter: 23,2 cm.

1378 20 556 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte en aan de 
buitenzijde verdikte rand. Randdiameter: 31-34 cm.

135

1378 21 556 Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte en naar buiten 
staande rand. Randdiameter: 19 cm.

135

1378 22 556 Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en licht opstaande rand. De spiegel en de vlag 
van het bord is bedekt met geel glazuur waarin een aantal motieven in a sgraffiato-techniek zijn 
uitgespaard. Randdiameter: 20,5 cm.

135

1378 23 556 Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand die ook aan de onderzijde 
is geprofileerd. Randdiameter: 22 cm.

135

1379 1 556 Houten balkje (doorsnede 2,7 bij 4,7 cm) met sporen van drie ovale (6,9 bij 1,2 cm) gleuven. Dit balkje 
is aan één uiteinde afgebroken en aan het andere afgeschuind. In de middelste gleuf is een plankje 
(lengte: 38,5 cm, breedte: 5,1 cm en dikte: 1 cm) vastgemaakt met een houten pennetje. De 
aanwezigheid van 4 pengaten ter hoogte van dit plankje wijst vermoedelijk op één of verschillende 
herstellingen.

283

1380 1 556 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en 
eenvoudig rechtopstaande rand. Randdiameter: 10,5 cm.

135

1383 1 557 Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met vertikale rand en zonder sporen van 
versiering.



fea nr spo beschrijving f ig
1383 2 557 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met opstaande rand, zonder vlag en versierd 

met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.
50

1383 3 557 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 30,1 g.

1383 4 557 Mondstuk van een fluitje in fijn wit aardewerk bedekt met geel loodglazuur waarin talrijke groene 
vlekken voorkomen. Het mondstuk is ingesnoerd nabij het uiteinde en verdikt geleidelijk naar de wand 
van het fluitje toe.

63

1383 5 557 Wandfragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.

1383 6 557 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 43 mm.

1387 1 559 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel en versierd met uitstaande 
bladparen.

26

1388 1 560 Tien fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande, licht inwaarts 
afgeschuinde rand en een holle, cilindrische steel. De onderkant is zwaar beroet en er is enkel 
loodglazuur aangebracht op de binnenkant van de bodem. De bodem is lensvormig. Randdiameter: 17 
cm.

92

1390 1 558 Gesloten vingerhoed in een koperlegering volledig bedekt met horizontale rijen putjes en onderaan 
voorzien van een rondomlopend groefje. Afmetingen: hoogte: 18,8 mm, diameter onderaan: 19-19,5 
mm.

1394 1 562 Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke 
groene vlekken.



fea nr spo beschrijving fi9
1424 1 592 Gefacetteerd fragment van het uiteinde van een hoorn in een fijn wit baksel. Nabij het uiteinde bevindt 

zich een grote vlek geel tot groen glazuur met donkergroene stippen.

1428 1 592 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Terminus post quem: 1403.

1428 2 592 Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit door 6 hoepels in hazelaar (Corylus a.) samengehouden 
duigen. Op de duig met het rechthoekig bomgat is een merk aangebracht in de vorm van een liggend 
kruis dat verbonden is met twee maaltekens. Kapdatum van de boom: 1422-1432.

219

1430 1 592 Twee fragmenten van een versleten gedraaid houten kommetje. Diameter: 17,4 cm, hoogte: 6,5 cm. 
Het kommetje heeft een rond profiel, een licht holle bodem met schuine kanten en een aan de 
buitenzijde naar binnen afgeschuinde rand. De bodem is beklemtoond met een groetje.

188

1430 2 592 Archeologisch volledig fragment van een kannetje in rood aardewerk met een vlakke tot licht concave 
bodem, een rolrond oor, een cilindrische hals en een bandvormige licht verdikte rand. Op de schouder 
tegenover het oor iseen vlek loodglazuur aangebracht die een geometrisch patroon in wit slib bedekt. 
Op de bodem zijn wat sporen van beroeting vast te stellen. Afmetingen: hoogte: 12 cm, randdiameter: 
8,6 cm, grootste diameter: 15 cm.

89

1444 1 69 Bodemfragment van een roemer ? 141

1446 1 69 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd 
en bedekt met glazuur.

1449 1 69 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bandvormig oor en aan de buitenkant 
bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.

1450 1 69 Twee passende randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens 
drie concentrische kobaltblauwe banden en een kobaltblauw rolwerk. Van een versiering in luster is 
niets te zien. Randdiameter: 21 cm.

44



fea nr spo beschrijving fifl
1450 2 69 Tuitfragment in een beigebruin fijn baksel met een bruin loodglazuur. De tuit is op de 

aanhechtingsplaats met de wand haast dicht. Er blijft voor de stroming van het water slechts een klein 
spleetje over. Zeer efficiënt kan deze tuitkan niet geweest zijn.

1450 3 69 Eénorig kookpotje in rood aardewerk zonder loodglazuur met naar buiten staande hals en eenvoudig 
verdikte rand. Het potje is onderaan hevig beroet en rust op drie drieledige standvinnen. Randdiameter: 
13 cm, hoogte: 12,5 cm, grootste diameter: 13,6 cm.

82

1450 4 69 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot licht afgeplat draagvlak.

1450 5 69 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het stuk past aan 
1479.3 en aan 1531.5. Bodemdiameter: 11 cm.

1450 6 69 Fragment van een olielampje in rood aardewerk met bodem met ziel. De bovenkant van het 
lampschaaltje is bedekt met oranjebruin loodglazuur en de centrale stam is licht geribbeld.

1451 1 69 Terra Sigillata. Sterk afgesleten wandfragment. Zuid-Gallië.

1451 2 69 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant.

1452 1 69 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur 
aan de buitenkant.

1452 2 69 Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met donkergroen loodglazuur.



fea nr spo beschrijving fi8
1452 3 69 Fragment Siegburg steengoed aan de buitenkant bedekt met donkergroen loodglazuur?

1452 4 69 Fragment Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenkant.

1453 1 69 Fragment van het mondstuk van een hoorn in een fijn wit baksel. Binnenin het mondstuk bevinden zich 
enkele spatjes groen glazuur.

1457 1 69 Fragment van bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band aan de 
onderkant van het bord. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1459 1 69 Fragment van een benen naald of priem met ovale dwarsdoorsnede en doorboring aan het ongepunte 
uiteinde (diameter: 5,5 mm). Bewaarde lengte: 120 mm.

293

1460 1 69 Mijt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers of imitatie in de periode 1322-1346. Gewicht: 0,40 g, 
doormeter: 16 mm.

1461 1 69 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. 
De versiering is zowel aangebracht in kobaltblauw als in luster.

27

1462 1 69 Fragment van een benen naald of priem met ronde doorsnede (diameter: 4 mm). 293

1462 2 69 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,50 g, 
doormeter: 18,5 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1462 3 69 Brabantse mijt in biljoen geslagen te Mechelen onder Filips de Goede in de periode 1458-1459. 

Gewicht: 0,30 g, doormeter: 16,5 mm.

1462 4 69 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen 
standring en met enkele vlekken geel loodglazuur.

1462 5 69 Fragment van een munt in biljoen.

1463 1 69 Loodstrip voor glas-in-lood.

1463 2 69 Vierkante, ongeveer 5 tot 6 cm dikke baksteen met een zijde van 17 cm. 14

1463 3 69 Vlaamse 1/4 groot (kromstaart) in zilver geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. 
Gewicht: 0,44 g, doormeter: 18 mm.

1463 4 69 Fragment van groen vensterglas.

1463 5 69 Baksteen met twee zeer glad aanvoelende, uitgeholde lange zijden. Deze baksteen is vermoedelijk 
gebruikt als wetsteen.

6

1465 1 69 Randfragment van een bord versierd met een donkergrijs geworden oorspronkelijk kobaltblauwe 
gotische roos. Van glazuur en luster is niets te merken op het stuk.

40



fea nr spo beschrijving fifl
1465 2 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 

en zwak uitgesproken groef met symmetrische doorsnede nabij de rand. De onderkant van het deksel 
is bedekt met een bruingroen loodglazuur en de onderkant van de rand vertoont sporen van beroeting.

1465 3 69 Fragment van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Diameter: 20 mm.

1466 1 69 Twee passende randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met een 
kobaltblauwe rondomrond lopende band en een rolwerkmotief. Het rolwerkmotief is enkel herkenbaar 
door een grijze verkleuring. Van een versiering in luster is op dit stuk niets te zien. Randdiameter: 21 
cm.

44

1467 1 69 Fragment van een afgesleten koot met in het proximaal gedeelte een ovale (3-8 mm) perforatie in de 
lengte-as.

1467 2 69 Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met twee bandvormige oren en 
eenvoudig rechtopstaande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 16,6 cm, grootste 
diameter: 10,6 cm, randdiameter: 3,8 cm.

62

1467 3 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is voorzien van groenbruin 
loodglazuur. Op de onderkant zijn wat vage sporen van beroeting te zien. Diameter: 20 cm.

1467 4 69 Kookpotje in rood aardewerk op drie pootjes, met één rolrond oor, naar buiten staande hals en rand die 
inwaarts is afgeschuind. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de 
binnenkant van de hals en rand tegenover het oor. De onderste helft van het potje is intens beroet. 
Randdiameter: 11,6 cm, grootste diameter: 12 cm, hoogte: 10,4 cm.

84

1468 1 69 Steelfragment van een fluitje in een oranjebruin hard baksel.

1468 2 69 Wandscherf in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen. 75



fea nr spo beschrijving fiï!
1468 3 69 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 28,3 g.

1469 1 69 Fragment van een deksel van een kaarsenmakersbak (?) in rood oxiderend gebakken aardewerk met 
loodglazuur. Het handvat is in de vorm van een op de achterste poten rustend dier. Enkele streepjes op 
de poten en op de rug symboliseren de tenen en de manen.

78

1469 2 69 Drie fragmenten van een vierkante of rechthoekige schuimspaan met afgeronde hoeken. De bewaarde 
fragmenten tonen 7 perforaties. Zijde: 8-9 cm.

1470 1 69 Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven in 
koperrode luster en in kobaltblauw. Op de buitenkant is vaag een gearceerde zone in luster herkenbaar.

48

1470 2 69 Afgesleten koot met een rij van een 10-tal parallelle op de bolle zijde ingekraste streepjes. Een 6-tal van 
deze zijn dieper ingekrast en langer dan de overige.

1470 3 69 Pijlgewicht in een koperlegering. Diameter bovenaan: 30-31 mm, diameter onderaan: 23-24 mm, 
gewicht: 22.3 g.

160

1470 4 69 Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met concave bodem en centraal geplaatste 
cilindervormige en uitgeholde knobbel. Diameter: 6,5 cm. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur 
noch van beroeting.

91

1470 5 69 Fragment van een drieledig (?) potje in rood aardewerk met een in doorsnede min of meer rond oor.
Het oor en de bovenkant van de randen zowel aan de binnen- als buitenkant zijn bedekt met wit slib dat 
vervolgens geelgroen is geglazuurd.

1471 1 69 Voetfragment van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de bovenkant van 
de voet zijn enkel wat spatten loodglazuur aanwezig. Dit fragment is haast tot op het bodemvlak 
centraal uitgehold.



fea nr spo beschrijving f i9
1471 2 69 Tien fragmenten van een zuigflesje in rood aardewerk. De rand is licht trechtervormig en de tuit staat 

tegenover het rolrond oor. Loodglazuur is vooral aangebracht op de bovenste helft van de buitenkant. 
Het glazuur loopt ook wat door op de binnenkant van de rand.

78

1471 3 69 Randfragment van een beker in groen glas.

1471 4 69 Twee fragmenten, een bandvormig oor en een wand, van een veldfles in wit aardewerk bedekt met 
groen loodglazuur met een metaalachtige glans.

1471 5 69 Randfragment van een pot met uitstaande hals en licht aan de buitenzijde verdikte rand. De schouder is 
vermoedelijk versierd met een band van in reliëf geplaatste letters. Zoals bij munten is het niet 
uitgesloten dat het begin van de tekst wordt aangegeven door een kruis. Het loodglazuur lijkt 
spaarzaam te zijn aangebracht op de buitenkant. Het stuk vertoont lichte sporen van beroeting op de 
buitenkant van de rand. Randdiameter: 10,5 cm.

82

1472 1 69 Knikker in een fijn bruingrijs baksel. Diameter: 18-20 mm. 95

1472 2 69 Wandfragment van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk. 78

1474 1 69 Twee passende fragmenten Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur op de buitenkant. 
Op de buitenkant is een iets meer dan 3 cm lange roodbakkende kleiklodder te zien.

1474 2 69 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 
1524.3.

1475 1 69 Vijf fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103



fea nr spo beschrijving fi9
1475 2 69 Uiterst glad gepolijst (door gebruik?), buisvormig benen heft. Eén uiteinde is sterk beschadigd. Aan 

beide uiteinden is een bandvormige zone doordrongen van een rode kleurstof. Aan één uiteinde is deze 
zone begrensd door een ingekrast lijntje. Vermoedelijk tengevolge van het gebruik is de rode kleur 
uitgedeind tot buiten de voorziene zones. Bewaarde lengte: 91 mm, maximale diameter: 18 mm.

179

1475 3 69 Twee niet passende wandscherven in grijs reducerend gebakken aardewerk. Op de breukvlakken kleeft 
een zwarte bitumineuze substantie.

1476 1 69 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 20,9 g.

1476 2 69 Fragment van een vishaak in ijzer met weerhaak. Bewaarde lengte: +/-12 cm.

1478 1 69 Kruik in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen, met rolrond oor en trechtervormige hals en rand. 
Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem, de binnenkant van de rand en de 
buitenkant van de schouder en buik tegenover het oor. De kruik rust op drie vijfledige standvinnen. 
Randdiameter: 14,2 cm, grootste diameter: 24,5 cm, hoogte: 24,3 cm.

87

1478 2 69 Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Rummen door Jan II van Wesemael in de periode 1427- 
1435.

1479 1 69 Bodemfragment van een potje in een hard rozig baksel met witte kalkachtige inclusies. Het fragment is 
aan beide kanten bedekt met (lood?)glazuur. Aan de buitenkant is dit olijfgroen aan de binnenkant 
eerder bruin.

104

1479 2 69 Benen mesheft met heftbeschermer en kap, beide in koper of een koperlegering. Het mesheft is met 
twee pennetjes en een buisje in koper of een koperlegering aan de plaatvormige ijzeren angel 
bevestigd. Lengte: 75 mm, breedte: 6-9 mm.

292

1479 3 69 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat 
enkele rode inclusies kleiner dan 1 mm. Het fragment past aan 1450.5.



fea nr spo beschrijving fifl
1480 1 69 Randfragment van een bord in Valenciaanse majoica op standring en versierd met uitstaande 

bladparen. De luster is op dit stuk volledig weggesleten.
31

1480 2 69 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. 
Randdiameter: 21,9 cm.

27

1482 1 69 Acht fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103

1483 1 69 Wanddfragment van een beker in groen glas.

1483 2 69 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 1,49 g, diameter: 26 mm.

1485 1 69 Fragment van een beeldje in een zacht beige baksel.

1485 2 69 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 88 mm.

1486 1 69 Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: 18,6 cm. Breedte van het lepelvormig gedeelte: 13 mm.

1487 1 69 Kookpotje in rood aardewerk op drie klauwvoetjes met uitstaande hals, ronde rand en rolronde oren. 
Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem, op de binnenkant van de rand en op de 
buitenkant van schouder en rand tussen de twee oren. Randdiameter: 12,4 cm, grootste diameter: 14,8 
cm, hoogte: 14,8 cm.

82



fea nr spo beschrijving fig
1489 1 69 Mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Gewicht: 0,31 g, diameter: 13,5-16 mm.

1490 1 69 Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens 2 concentrische 
kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1490 2 69 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met binnen cirkels opgestelde 
lusterschijven en -stippen. Deze zijn haast niet meer te zien op het stuk.

33

1490 3 69 Fragmentair bewaard buisvormig benen heft met aan beide uiteinden een van rode kleurstof 
doordrongen zone. Bewaarde lengte: 65 mm, maximale diameter: 10 mm.

1492 1 69 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 
De bruine luster is zowel op de onder- als binnenkant nog goed bewaard.

38

1493 1 69 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica op standring en versierd met minstens één 
blauwe circulaire band. Op het uiteinde staat de rand iets naar boven en er zijn vage sporen van luster 
overgebleven.

31

1493 2 69 Wandscherf in grijs aardewerk met twee ingekraste lijnen. 75

1493 3 69 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. 
Gewicht: 0,67 g, doormeter: 19 mm.

1494 1 69 Fragment van een dubbele groot (kromstaart) in zilver geslagen in Vlaanderen of Brabant onder Jan 
zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1418-1434. Doormeter: 30 mm.



fea nr spo beschrijving fi9
1494 2 69 Twee passende wandfragmenten en randfragment van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk. 78

1495 1 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en naar boven afgeschuinde 
rand. De onderkant is op de rand na bedekt met bruingroen loodglazuur. De onderkant van deze rand is 
beroet. De bovenkant is nabij de rand voorzien van een weinig uitgesproken groef. Diameter: 21 cm.

1500 1 69 Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op 
dit stuk niet te zien.

1500 2 69 Wandfragment met wapen in steengoed met zoutglazuur, vermoedelijk Bouffioulx. In het grijze baksel 
bevinden zich enkele grovere verschralingselementen. Enkel de laatste 1 van het jaartal (1601?) is 
leesbaar.

55

1501 1 69 Twee passende wandfragmenten van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk. 78

1502 1 69 Twee passende fragmenten, een rand- en een wandfragment, van een gatenpot in rood ongeglazuurd 
aardewerk.

78

1503 1 69 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant. Op de bodem zijn enkele kleine aan de kan gebakken roodbakkende 
stukjes klei te zien. Bodemdiameter: 8 cm.

1504 1 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem bedekt met oranjebruin 
loodglazuur en een schuin naar boven staande rand. De rand is zowel aan de onder- als aan de 
bovenkant sterk beroet. Diameter: 19 cm.

1506 1 69 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 23 mm. Gewicht: 9,7 g. 65



fea nr spo beschrijving fig
1506 2 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande 

rand. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot rood loodglazuur en voorzien van een duidelijk 
uitgesproken groef met symmetrische doorsnede nabij de rand. Diameter: 19,5 cm. Het stuk past aan 
1245.4.

1508 1 69 Randfragment van een bord op standring en versierd met uitstaande bladparen. De luster is op dit stuk 
volledig weggesleten.

31

1509 1 69 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 11,5 cm.

1512 1 69 Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 15 mm.

1516 1 69 Wandfragment in Terra Sigillata met scherpe breukvlakken. Zuid-Gallië.

1516 2 69 Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.

1517 1 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en aan de bovenkant voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met symmetrisch profiel. De 
bovenkant is bedekt met bruingroen tot roodbruin loodglazuur en de onderkant van de rand is sterk 
beroet. Diameter: 19 cm. Het stuk past aan 1301.24.

1517 2 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en aanzet van een oor. De bovenkant is bedekt met oranjebruin loodglazuur dat op sommige plaatsen 
over de rand op de bodem loopt. Dit stuk vertoont geen sporen van beroeting.

1518 1 69 Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met minstens twee concentrische 
kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.



fea nr spo beschrijving fifl
1519 1 69 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd 

en bedekt met glazuur.

1519 2 69 Cilindrisch potje met vlakke bodem. Hoogte: 57 mm. Het grove beige baksel is opvallend gemagerd 
met mica's. Zowel de binnenkant als de buitenkant is bedekt met een rozige deklaag.

78

1521 1 69 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan beide kanten.

1523 1 69 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 38,5 g.

1523 2 69 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,9 g.

1523 3 69 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 23,4 g.

1523 4 69 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 24,9 g.

1523 5 69 Bodemfragment van een recipiëntje in een hard gebakken fijn wit baksel met vlakke bodem en duidelijk 
uitgesproken vlag. Het groene loodglazuur lijkt enkel te zijn aangebracht op de binnenkant.

51

1524 1 69 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met in kobaltblauw uitgevoerde 
bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.



fea nr spo beschrijving fifl
1524 2 69 Twee passende wandscherven van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het 

loodglazuur heeft een metaalachtige schijn. In het baksel bevinden zich een aantal afgeronde rode 
inclusies kleiner dan 1 mm doormeter.

1524 3 69 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 
1474.2.

1524 4 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concaaf bodemvlak, worstvormig oor aan beide 
kanten versierd met een vingerindruk en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is grotendeels 
bedekt met loodglazuur en de onderkant van de rand is beroet. Diameter: 19,4 cm.

91

1525 1 69 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1525 2 69 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1525 3 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en licht schuin naar boven 
staande rand. De bovenkant is haast volledig bedekt met oranjebruin loodglazuur en de onderkant is 
hevig beroet vooral langs de rand. Diameter: 19,5 cm.

1525 4 69 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1526 1 69 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand 
en aanzet van worstvormig oor versierd met een vingerindruk. Het deksel is aan de bovenkant bedekt 
met roodbruin loodglazuur en aan de onderkant sterk beroet langs de rand. Diameter: 19 cm.

1528 1 69 Fragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103



fea nr spo beschrijving f ifl
1529 1 69 Fragment van een driedelig (?) recipiënt in rood aardewerk dat aan de binnen- en buitenkant 

gedeeltelijk bedekt is met loodglazuur. Het fragment met standvoet heeft een vlakke bodem en de steel 
is haast tot op de bodem uitgehold. Hoogte: 41 mm.

78

1529 2 69 Negen fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103

1529 3 69 Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 15,9 g.

1529 4 69 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 22,1 g.

1530 1 69 Dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem en centraal geplaatste cilindervormige knobbel. 
Deze knobbel is uitgehold. Diameter: 5,5 cm. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch van 
beroeting.

91

1531 1 69 Fragment van een diep bord met vlag in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe banden 
waarbinnen Arabisch aandoende motieven, stippen en lijnen in bruine luster zijn aangebracht.

43

1531 2 69 Wandfragment met steel van een anthropomorf fluitje in een oranjebruin hard baksel.

1531 3 69 Drie passende wandscherven van een recipiënt in grijs aardewerk met een reeks ingekraste lijnen. 75

1531 4 69 Wandscherf in grijs aardewerk met ingekraste lijnen. Dit fragment past aan 1532.1. 75



fea nr spo beschrijving f ifl
1531 5 69 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat 

enkele rode inclusies kleiner dan 1 mm doormeter. Het stuk past aan 1450.5.

1532 1 69 Twee passende wandscherven van een recipiënt in grijs aardewerk met enkele ingekraste lijnen. 75

1532 2 69 Twee passende wandfragmenten van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk. 78

1532 3 69 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan licht schuin gezette poot. Bewaarde 
lengte: 37 mm.

1532 4 69 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot zwak afgeplat draagvlak en een 
onderaan afgeschuinde poot. Hoogte van de driepoot: 71 mm.

1534 1 69 Randfragment van een diep bord met vlag versierd met uitstaande bladparen. 27

1535 1 69 Negen fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103

1535 2 69 Fragment van een aan beide zijden nagenoeg identiek biji-insigne in tin/lood. Bewaarde afmetingen: 63 
bij 28 mm.

1536 1 69 Fragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormige oor.

103



fea nr spo beschrijving fi9
1536 2 69 Sterk verweerd beeldje van een persoon die voor een zitbank (?) rechtstaat. Bewaarde lengte: 46 mm.

1538 1 69 Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en zonder 
sporen van versiering.

1538 2 69 Bakje gemaakt uit een binnenin uitgehaalde baksteen van dubbele dikte (24,3 bij 11 bij 9,5 cm). De 
zware, 5 cm dikke, bodem verlaagt het zwaartepunt van dit recipiënt zodat het zeer stabiel wordt. Het 
bakje vertoont op 3 zijden ingeritste versieringen. Het baksel is geelbeige en vertoont een rozerode 
schijn op de buitenkant.

23

1539 1 69 Bodemfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met 
bloem- en bladmotieven in bruine luster en in kobaltblauw. Op de bodem is een in segmenten 
opgedeelte cirkel in bruine luster aangebracht.

48

1539 2 69 Deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar buiten staande rand en centraal 
knobbelvormig handvat. Er zijn enkel wat vlekjes glazuur te zien op de bovenkant en het stuk vertoont 
geen sporen van beroeting. Diameter: 9,5 cm.

91

1539 3 69 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 1546.1.

1540 1 69 Afgesleten koot met een 10-tal korte streepjes op de bolle zijde.

1541 1 69 Fragment Valenciaanse majolica met haast vlakke bodem en zonder sporen van versiering.

1543 1 69 Ronde speelschijf vervaardigd uit een fragment van recipiënt in een hard grijs baksel. Diameter: 42-43 
mm.

13



fea nr spo beschrijving fifl
1543 2 69 Vlaamse dubbele groot (botdrager) in zilver geslagen vanaf 1386 onder Filips de Stoute. Gewicht: 3,36 

g, doormeter: 31 mm.

1543 3 69 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 16,9 g.

1543 4 69 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd 
en bedekt met glazuur.

1546 1 69 Wand- en bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het wandfragment past 
aan 1539.2.

1551 1 69 Cilindrisch potje met vlakke bodem, geprofileerde wand en eenvoudig naar buiten staande rand. 
Hoogte: 47 mm. Het potje is vooral aan de binnenzijde met loodglazuur bedekt. De klei is o.a. 
gemagerd met tot 7 mm grote silexfragmenten.

78

1551 2 69 Wandfragment van een steengoedkan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur versierd met florale 
motieven. Dit fragment behoort mogelijkerwijze tot een kan met eiken- of rozenbladeren geproduceerd 
in Köln.

1551 3 69 Hollandse oord in koper geslagen te Dordrecht onder Filips II in de periode 1577-1578. Gewicht: 6,05 g, 
doormeter: 24 mm.

1551 4 69 Bodemfragment van een kleurloze, reliëfgevormde, tweedelige beker in glas.

1552 1 69 Wandfragment van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk waaraan aan de binnenkant 
een bitumineuze zandbevattende substantie kleeft.



fea nr spo beschrijving fig
1555 1 69 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Het stuk is 

sterk gesleten en sporen van luster of glazuur zijn niet te zien.

1555 2 69 Korte in koper van het type Gelderland geslagen onder Filips II in de periode 1558-1565. Doormeter: 
18,5 mm.

1555 3 69 Rechthoekige gesp in ijzer zonder middenstijl. Afmetingen: lengte van de gesp: 28-29 mm, breedte van 
de gesp: 42 mm.

144

1560 1 599 Gedeeltelijk bewaard insigne in tin/lood van Cornelius van Ninove. Afstand tussen top van staf en 
onderkant van het insigne: 80 mm. Dit Cornelius-insigne is identiek aan één van de bekende varianten 
(HPafb. 154).

1561 1 520 Wandscherf in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen op de schouder. 75

1561 2 520 Rechte benen priem met perforatie (diameter: 4 mm) aan het ongepunte uiteinde. Bewaarde lengte: 
18,5 cm.

296

1561 3 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

1562 1 520 Anthropomorf fluitje met afgebroken dubbele baard, haviksneus en buisvormig naar voor geplooid 
uitsteeksel op het hoofd. Enkel de ogen en de mond zijn aangebracht in wit slib. Het fluitje bezit twee 
openingen: één op het hoofd en één op de achterkant.

98

1562 2 520 Fragment van een fluitje in de vorm van een zittende vogel. Het fijne rode baksel bevat een weinig 
mica's en is bedekt met een lichtgrijze sliblaag waarin zigzaglijnen zijn ingekrast. Deze lijnen zijn 
ingekleurd met donkergrijs slib.

52



fea nr spo beschrijving fifl
1562 3 520 Geribbeld rand- en halsfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met een 

homogeen geel loodglazuur.

1562 4 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met aanzet van bandvormig oor en aan de 
buitenzijde grotendeels bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.

1562 5 520 Dertien passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op drie vier- tot drieledige standvinnen 
en een opstaande rand die ook aan de onderkant geprofileerd is. Op de spiegel is in wit slib een 
vijfhoek met naar binnen gebogen zijden binnen een cirkel getekend. Deze cirkel beklemtoont de 
overgang naar de spiegel. De binnenkant is vervolgens bedekt met loodglazuur dat geelgroen wordt ter 
hoogte van de geometrische versiering. Randdiameter: 22 cm. Het stuk vertoont heel wat sporen van 
sleet.

81

1562 6 520 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 78 mm.

1563 1 520 Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje met een sterk uitgesproken voorhoofd in een 
beigebruin hard baksel. De ogen en de mond zijn uitgevoerd in wit slib. De baard is bedekt met een 
donker glazuur.

99

1563 2 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene stippen en met de aanzet van een bandvormig oor.

1564 1 520 Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur 
met groene vlekken.

1564 2 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met een bandvormig oor dat volledig 
bedekt is met geelgroen loodglazuur met groene en bruine stippen.

1566 1 520 Bolvormig benen kraaltje. Diameter: 6,2 mm, hoogte: 5,6 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
1566 2 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met geelgroen loodglazuur met groene en 

bruine vlekken aan de buitenkant.

1566 3 520 Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde bedekt met 
geelgroen loodglazuur met groene vlekken en met sporen van geelgroen loodglazuur aan de 
binnenkant.

1566 4 520 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1566 5 520 Twee passende fragmenten van een vermoedelijk slanke beker in Siegburg steengoed met ribbel op de 
overgang van schouder naar hals. De buitenkant is volledig oranjebruin gevlamd.

58

1567 1 520 Negen fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte 
lensbodem en een bandvormig oor.

103

1567 2 520 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 34,2 g.

1567 3 520 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 19,4 g.

1567 4 520 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan afgeplat pootje. Bewaarde lengte: 34 
mm.

1567 5 520 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.



fea nr spo beschrijving f ifl
1567 6 520 Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur 

met groene vlekken aan de buitenkant.

1567 7 520 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bandvormig oor en 
aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken. Aan de buitenkant bevindt 
zich op de wand een aangebakken klontertje roodbakkende klei.

1567 8 520 Twee passende randfragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met eenvoudig 
rechtopstaande rand, cilindervormige hals en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met 
groene vlekken. Randdiameter: 3, 7 cm.

63

1567 9 520 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met aanzet van 
bandvormig oor en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.

1567 10 520 Wandfragment van een recipiënt in een beigewit baksel verschraald met talrijke kwartskorrels en 
bedekt met groen glazuur met talrijke putjes. Het stuk past aan 1568.2.

51

1568 1 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

1568 2 520 Drie passende fragmenten, een bodemfragment en twee wandfragmenten, van een recipiënt in een 
beigewit baksel verschraald met talrijke kwartskorrels met vlakke bodem en bedekt met groen 
loodglazuur met talrijke putjes. De bodem is volledig zwart geblakerd. Op de wand is ook de aanzet van 
een oor zichtbaar. Bodemdiameter: 4,8 cm. De stukken passen aan 1567.10.

51

1569 1 520 Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een licht oranje-rood hard baksel. Neus, ogen 
en mond zijn uitgevoerd in wit slib. De baard is bedekt met donker glazuur.

99

1570 1 520 Drie passende randfragmenten en twee bodemfragmenten van een diep bord met vlag en ziel versierd 
met uitstaande bladparen zowel op de vlag als op de spiegel. Van de lusterversiering blijft enkel een 
vaag silhouet over. Randdiameter: 21,9 cm.

26



fea nr spo beschrijving f ifl
1570 2 520 Wandfragment van een bord versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van glazuur en luster is 

niets te merken.
38

1570 3 520 Fluitje in de vorm van een in duikvlucht dalende vogel in een roodbruin tot grijs hard baksel. De ogen 
zijn uitgewerkt in wit slib. De snavel en de vleugels zijn bedekt met een laagje slib. Op de borst en de 
rug zijn met krassen veren voorgesteld.

101

1570 4 520 Vier passende wandfragmenten van een recipiënt in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen. 75

1571 1 520 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met 
door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

50

1572 1 520 Bodemfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel en versierd met 
uitstaande bladparen.

26

1572 2 520 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 13,7 g.

1572 3 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

1573 1 520 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 31,8 g.

1573 2 520 Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met minstens één kobaltblauwe 
band nabij de rand. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

50



fea nr spo beschrijving f ifl
1573 3 520 Steelfragment van een fluitje in wit aardewerk uit Langerwehe gedeeltelijk bedekt met geelgroen 

loodglazuur met groene vlekken.

1573 4 520 Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel aan de 
buiten- als binnenkant. Aan de buitenkant plakt een aangebakken klodder roodbakkende klei. Het stuk 
past aan 295.2.

1574 1 520 Afgesleten bikkel.

1574 2 520 Fragment van een deksel in rood aardewerk met plat tot licht concaaf bodemvlak, schuin naar boven 
staande rand en aanzet van oor. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot bruin loodglazuur en 
voorzien van een weinig uitgesproken groef met symmetrisch profiel nabij de rand. Op de onderkant 
vertoont het stuk sporen van beroeting op de rand. Op deze plaats zijn ook sporen van slijtage te 
merken. Diameter: 15,5 cm.

1575 1 520 Bandvormig oor in wit aardewerk uit Langerwehe (?) bedekt met donkergeelgroen loodglazuur met 
groene vlekken en versierd met ingedrukte putjes. Het stuk past aan 767.4.

1575 2 520 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 46 mm, diameter van het been: 2 mm.

1577 1 520 Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en 
zonder sporen van glazuur.

1577 2 520 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.

1578 1 520 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel en versierd met uitstaande 
bladparen.

26



fea nr spo beschrijving fif!
1578 2 520 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande kobaltblauwe bladparen. 29

1578 3 520 Randfragment van een bordje in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. 29

1579 1 520 Wandfragment van een beker in groen glas.

1580 1 520 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band. 
Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1580 2 520 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica op standring en versierd met een blauwe band 
en lusterstippen.

31

1580 3 520 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 33,7 g.

1580 4 520 Loden netverzwaring. Breedte: 44 mm, gewicht: 49,8 g.

1581 1 520 Helft van een onversierd ivoren mesheft met drie cilindrische perforaties. Lengte: 78 mm, breedte: 22- 
26 mm.

158

1581 2 520 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot licht concave bodem die bedekt is met 
oranjebruin loodglazuur en een schuin naar boven staande rand die aan de onderkant sterk beroet is.



fea nr spo beschrijving fi9
1582 1 520 Wandfragment van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 

buitenkant.

1586 1 520 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bolvormige buik, 
uitgeknepen standvoet, geribbelde cilindrische hals, rechtopstaande rand, bandvormig oor en zonder 
giettuit. Het recipiënt is op de bovenste helft en aan de buitenzijde bedekt met geel loodglazuur met 
talrijke bruine tot rode stippen. Randdiameter: 4, 2 cm.

63

1587 1 520 Afgesleten koot met perforatie (diam.: 8-11 mm) in de lengteas van de koot in het proximaal gedeelte.

1587 2 520 Twee passende randfragmenten van een wrijfschaal. Type Stuart 149.

1587 3 520 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 52,8 g.

1587 4 520 Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, naar boven afgeschuinde rand 
en centrale afgesleten knobbel. Op de onderkant is spaarzaam loodglazuur aangebracht. De rand is 
zwaar beroet zowel op de onderkant als de bovenkant. Diameter: 14,5 cm.

91

1588 1 520 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met 
door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

50

1589 1 520 Afgesleten koot met een 6-tal korte evenwijdige streepjes op de bolle zijde.

1590 1 520 Fragment Valenciaanse majolica met restanten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn 
op dit stuk niet te zien.



fea nr spo beschrijving fig
1590 2 520 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een fijn rood baksel en zonder 

bewaarde versiering of glazuur.

1590 3 520 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe 
motieven en stippen in bruine luster.

1597 1 602 Loden netverzwaring. Breedte: 20 mm, gewicht: 16,1 g.

1597 2 602 Wandfragment van een twee-orig potje in Siegburg steengoed. De buitenkant is grijsbruin gevlamd. 56

1597 3 602 Voetfragment van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed. Diameter voet: 52-55 mm.

1597 4 602 Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter van de beugel: 39 mm.

1601 1 606 Rand van een beker in geverfd aardewerk (techniek A). Type Stuart 1 (ca 40-110 AD). Diameter rand: 
12 cm.

1601 2 606 Twee passende gladwandige wandfragmenten in een wit baksel.

1601 3 606 Rand van een ruwwandig bord. Type Stuart 217, 1ste-2de eeuw. Diameter rand: 16 cm.



fea nr spo beschrijving fig
1601 4 606 Rand van een ruwwandige kom. Type Stuart 210, 1ste-3de kwart 2de eeuw. Diameter rand: 16 cm.

1601 5 606 Randfragment van een handgevormd of gedraaid potje in grijs aardewerk. Op de rand zijn indrukken 
aangebracht.

108

1601 6 606 Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. Op de rand zijn indrukken 
aangebracht.

108

1601 7 606 Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De rand staan eenvoudig 
naar buiten.

108

1602 1 606 Wand van een beker in geverfd aardewerk (techniek B), versierd met zandbestrooiing. Mogelijkerwijze 
type Stuart 5 (ca 120-270 AD).

1602 2 606 Twee passende randfragmenten van ruwwandige kom.

1602 3 606 Randfragment van een gladwandige kruik of kruikamfoor, mogelijkerwijze type Stuart 129.

1602 4 606 Randfragment van een pot in grijs handgevormd aardewerk. Op de uitstaande rand zijn een rij schuine 
indrukken aangebracht. De buitenkant van het randfragment is zeer oppervlakkig oranjebruin.

108

1602 5 606 Randfragment van een gedraaide pot in grijs aardewerk met vooral aan de buitenkant een 
oppervlakkige bruinroze kleur. Op de eenvoudig uitstaande rand is en rij onregelmatige indrukken 
aangebracht.

108



fea nr spo beschrijving fifl
1602 6 606 Randfragment van een gedraaide pot in grijs aardewerk.Op de naar buiten staande rand is een rij 

indrukken aangebracht.
108

1602 7 606 Randfragment van een handgevormde pot in roodbruin aardewerk. Op de uitstaande rand zijn 
indrukken aangebracht.

108

1602 8 606 Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. Op de uitstaande rand zijn 
indrukken aangebracht.

108

1602 9 606 Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De buitenkant is 
oppervlakkig roodbruin. Op de rand zijn indrukken aangebracht.

108

1602 10 606 Randfragment van een gedraaide pot in grijs aardewerk. De naar buiten staande rand is licht verdikt. 108

1602 11 606 Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De naar buiten staande 
rand is licht verdikt.

108

1602 12 606 Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De naar buiten staande 
rand is licht verdikt.

108

1604 1 608 Ruw rond gemaakte leistenen schijf met één ietwat excentrisch gesitueerde perforatie. Het stuk is op 
beide zijden intensief bekrast zowel in een radiaal als in een dambordmotief. Diameter: 55-57 mm.

1604 2 608 Twee stukjes vensterglas waarvan de kleur niet kon worden bepaald.



fea nr spo beschrijving f'fl
1613 1 614 Franse 'blanc a la couronne' in zilver geslagen te Doornik onder Karel VII in 1456. Gewicht: 1,58 g, 

doormeter: 28 mm.

1613 2 614 Stam en cuppa van een meerdelige beker in kleurloos glas.

1616 1 616 Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel en met een tweeledige baard.

1616 2 616 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van loodglazuur.

1617 1 617 Bodemfragment van een maigelein in groen glas.

1618 1 617 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 41,7 g.

1618 2 617 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gruitrode onder Mathias van der Straeten in de periode 1440- 
1460. Gewicht: 0,60 g, diameter: 15 mm.

1618 3 617 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: +/-11 cm.

1621 1 619 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe kronen.

39



fea nr spo beschrijving fifl
1621 2 619 Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van 

luster zijn op dit stuk niet te zien.

1621 3 619 Wandfragment van een fluitje (?). Enkel de haren in wit slib zijn herkenbaar.

1621 4 619 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Hoogte van het driepootje: 34 
mm.

1621 5 619 Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.

1621 6 619 Fragment van een lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 10,5 cm.

1621 7 619 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 95 mm.

1621 8 619 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak.

1621 9 619 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 42 mm.

1622 1 619 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe kronen.

39



fea nr spo beschrijving f ifl
1622 2 619 Speelschijf vervaardigd uit een fragment van een dakpan in een hard oranjerood baksel. Dikte: 12 mm, 

Diameter: 42-44 mm.
13

1622 3 619 Afgesleten koot met in het proximaal gedeelte een perforatie (diam.: 10 mm) in de lengteas.

1622 4 619 Afgesleten en grotendeels beschadigde koot met in het proximale gedeelte een perforatie (diam.: 7 
mm) in de lengteas.

1622 5 619 Lange (13,9 cm) koot met een perforatie (diam.: 6-7 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaai 
uiteinde is het bot bijna volledig doorboord (diam.: 5 mm).

1622 6 619 Fragment van de helft van een onversierd benen mesheft. Op het stuk zijn sporen van twee konische 
perforaties. Lengte: 81 mm.

290

1622 7 619 Loden netverzwaring. Breedte: 22 mm, gewicht: 23,3 g.

1622 8 619 Wandfragment van een trechterhalsbeker in Siegburg steengoed versierd met een nop en aan de 
buitenkant volledig oranjebruin gevlamd. Het stuk past aan 1374.1.

1622 9 619 Drie fragmenten van een wetsteen in groengrijze schiefer. Bewaarde lengte: 9,7 cm.

1622 10 619 Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: Diameter: 34-35 mm, dikte: 2,3-2,8 mm.



fea nr spo beschrijving fi9
1623 1 619 Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur 

aan de buitenkant en met sporen van geelgroen loodglazuur aan de binnenkant.

1625 1 458 In mekaar gevlochten koperdraad met lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. 
Bewaarde lengte: 25 mm.

1627 1 621 Afgesleten koot met een 10-tal ingekraste streepjes op de bolle zijde.

1630 1 Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke 
groene vlekken.

1631 1 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met 
door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

1631 2 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1634 1 623 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van 
de luster blijft enkel een vaag silhouet over.

30

1635 1 623 Fragment van een insigne in tin/lood versierd met punt-cirkel motieven waartussen puntjes zijn 
geplaatst.

1635 2 623 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 39,6 g.



fea nr spo beschrijving fi9
1635 3 623 Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bolvormige buik, bandvormig oor 

en bedekt met geel loodglazuur. Het stuk past aan 1257.16.
63

1635 4 623 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1635 5 623 Wandfragment van een beker in Siegburg steengoed.

1637 1 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. 29

1637 2 Fragment van een gesloten recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven aan 
de buitenkant. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1637 3 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde. Op de buitenkant is eveneens een klodder aangebakken roodbakkende klei te zien.

1637 4 Twee passende fragmenten van een kan in Siegburg steengoed op een bodem met uitgeknepen 
standring en bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op beide fragmenten zijn aangebakken 
klodders roodbakkende klei te zien.

1637 5 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1637 6 Een ijzerhoudende brok, vermoedelijk een ijzerslak.



fea nr spo beschrijving fig
1639 1 624 Twee wandfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1640 1 624 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica, met bodem met ziel en versierd met een vogel 
in kobaltblauw. Van een versiering in luster is niets te zien. Het stuk past aan 904.1.

41

1640 2 624 Wand- en bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1 cm.

1651 1 631 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenzijde versierd met een aantal zeer 
slecht zichtbare parallelle lusterbanden. Aan de buitenkant zijn enkel cirkels in luster te veronderstellen.

1651 2 631 Wandfragment van handgevormd aardewerk.

1651 3 631 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 28 mm. Gewicht: 18 g. 65

1651 4 631 Stukje zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.

1651 5 631 Kledinghaak gegoten in een koperlegering in de vorm van een in vier kwartieren verdeeld cirkel met 
centrale knop en maaswerk. Lengte van de haak: 39,7 mm.

1654 1 633 Muntspeld in tin/lood met onleesbaar omschrift. De speld is geïnspireerd op de Engelse of Vlaamse 
nobel en vertoont een vertikaal geplaatste draagspeld. Diameter: 28 mm. Onbekende variant van HP 
afb. 802-805.



fea nr spo beschrijving f ifl
1654 2 663 Dobbelsteentje (zijde: 7,4 tot 7,6 mm). De één staat tegenover de twee. 288

1654 3 633 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 24 mm. Gewicht: 9,5 g. 65

1654 4 633 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 31,8 g.

1654 5 633 Mondharp in ijzer.

1659 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

1659 2 Gekromde baksteen met op de buitenste lange zijde aan één kant 5 voor het bakken aangebrachte V- 
vormige inkepingen.

14

1659 3 Helft van een onversierd benen mesheft met drie konische perforaties. Aan het uiteinde is een uitholling 
aangebracht. Lengte: 89 mm, breedte: 17-23 mm.

291

1659 4 Ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 101 mm, diameter van het been: 4-5 mm. 154

1659 5 Fragment van een stuk van vier Vlaamse mijten in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Schone in 
de periode 1489-1491.



fea nr spo beschrijving fif?
1659 6 Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in 1700. Gewicht: 3,65 g, doormeter: 24,5 mm.

1659 7 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 37,1 g.

1659 8 Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

1659 9 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk 
oranjebruin gevlamd en bedekt met zoutglazuur.

1659 10 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,6-4,7 cm.

1659 11 Imitatie in biljoen van een dubbele Vlaamse mijt geslagen onder Karel V in de periode 1506-1555.

1659 12 Rekenpenning van het type Kroon in koper geslagen in de 15de eeuw. Gewicht: 2,91 g, diameter: 27 
mm.

1659 13 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 108 mm, diameter van het been: 5-6 mm.

1659 14 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 101 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
1661 1 635 Fragment van een insigne in tin/lood met 1 bewaard bevestigingsoog. Centraal staat een behaard 

mannengelaat. Diameter: 32 mm. Onbekend type.

1662 1 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift 
aangebracht. Het betreft vermoedelijk de letters N en A van 'plena'. De overgebleven ruimte tussen de 
letters op de vlag is ingevuld met stippen en lijnen in roodbruine luster. Op de onderkant van het bord 
zijn gearceerde concentrische banden in roodbruine luster aangebracht. Randdiameter: 24 cm.

25

1662 2 619 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met uitstaande bladparen. 29

1662 3 619 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe uitstaande bladparen. Op het stuk 
is ook de roodbruine lusterversiering goed bewaard zowel op de binnen- als buitenzijde.

29

1662 4 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe kronen.

39

1662 5 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe kronen.

39

1662 6 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe kronen. 39

1662 7 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe kronen. 39

1662 8 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe kronen. Aan de onderkant is vaag nog een gestileerd perejil-motief in luster herkenbaar. 
Randdiameter: 24,6 cm.

39



fea nr spo beschrijving «9
1662 9 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kronen. 

Op de rand is na de bakking een perforatie aangebracht (diam.: 3 mm.).
39

1662 10 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe kronen. De versiering 
in luster is zowel aan de binnen- als buitenkant nog gedeeltelijk zichtbaar. Aan de binnenkant van het 
bord is een acacia-blad herkenbaar.

39

1662 11 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band en 
afzomende koperrode lusterstrepen. Op de onderkant van het bord zijn twee concentrische banden in 
koperrode luster te zien.

1662 12 619 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica enkel met een vaag spoor van een 
koperrode lusterband op de onderkant. Randdiameter: 38 cm.

1662 13 619 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en zonder sporen van 
versiering.

1662 14 619 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1662 15 619 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met koperrode lusterbanden.

1662 16 619 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met bloem- en 
bladmotieven in koperrode luster en in kobaltblauw.

48

1662 17 619 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met een kobaltblauw 
heggerankmotief. Van luster en glazuur is niets te merken.

37
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fea nr spo beschrijving fig
1662 18 619 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen 

van luster zijn op dit stuk niet te zien. Randdiameter: 16 cm.

1662 19 619 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en motieven 
in koperrode luster. Aan de buitenkant betreft het enkel banden en arceringen in luster.

1662 20 619 Fragment Valenciaanse majolica met resten van kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit 
stuk niet te zien.

1662 21 619 Randfragment van een diep bord met vlag in majolica in een geelbeige hard baksel verschraald met 
kwartskorrels en rode gesteentefragmenten tot 2 mm diameter.

1662 22 619 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met kobaltblauwe motieven. 
Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1662 23 619 Zittend Christusbeeldje in een klinkend hard en fijn, wit baksel met in elke hand een bol met kruis. 
Onderaan, centraal in de sokkel, bevindt zich een cylindrische opening van 5 mm doormeter. Deze reikt 
bijna tot aan de hals van het beeldje.

107

1662 24 619 Bodemfragment van een potje in een oranjeroos hard baksel met een mica-achtige verschraling. Het 
potje is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met een vaalgroen (lood?)glazuur. Zowel de voet 
als de wand vertonen sporen van een sterke sleet.

104

1662 25 619 Wandfragment van een potje in een oranjeroos hard baksel met een mica-achtige verschraling. Het 
potje is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met een vaalgroen (lood?)glazuur.

104

1662 26 619 Knikker in een beigebruin fijn baksel. Diameter: 24-28 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1662 27 619 Beschadigde knikker in een rozebruin fijn baksel. Diameter: 20 mm.

1662 28 619 Helft van een speelschijf vervaardigd uit een wandfragment van een recipiënt in een bruinbeige hard 
baksel met oranjerode kern. Diameter: 7 tot 8 cm.

13

1662 29 619 Basisfragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Enkel de tweeledige donker 
geglazuurde baard is herkenbaar.

1662 30 619 Fragment van het oor van een anthropomorf fluitje in een oranje-bruin hard baksel bedekt met wit slib 
en groen loodglazuur.

1662 31 619 Fragment van de neus van een anthropomorf fluitje in een beigebruin hard baksel bedekt met wit slib 
en groen loodglazuur.

1662 32 619 Wandfragment met oor van een anthropomorf fluitje in een bleekbeige hard baksel.

1662 33 619 Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de mond zijn 
uitgevoerd in wit slib.

99

1662 34 619 Platte, benen ring met aan beide zijden 4 ingekraste, concentrische groeven. Eén van deze is voorzien 
van een doorlopende reeks ingekraste putjes. Diameter: 25,8 mm.

174

1662 35 619 Afgesleten koot met een 10-tal korte (6 mm) ingekraste streepjes op de bolle zijde.



fea nr spo beschrijving fig
1662 36 619 Afgesleten koot met op de bolle zijde een aantal ingekraste streepjes. Deze zijn op twee verschillende 

momenten aangebracht. Het betreft 2 rijen schuin geplaatste streepjes die overkrast worden door een 
derde rij streepjes.

1662 37 619 Sterk afgesleten koot. Het proximaal gedeelte is sterk bijgewerkt zodat de koot niet meer kan blijven 
staan op dit uiteinde.

1662 38 619 Afgesleten koot met 4 parallelle op de bolle zijde ingekraste streepjes van 4 tot 6 mm lengte.

1662 39 619 Lange (13,3 cm) koot met een perforatie (diam.: 5 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaai 
uiteinde is het bot volledig doorboord (diam.: 5 mm).

1662 40 619 Lange (12,1 cm) koot met een perforatie (diam.: 5 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaai 
uiteinde is het bot volledig doorboord (diam.: 4-6 mm).

1662 41 619 Lange (13,3 cm) koot met een perforatie (diam.: 6 mm) in het proximaal deel van het bot. Nabij het 
distaai uiteinde is het bot eveneens aan één zijde geperforeerd (diam.: 4-6 mm).

1662 42 619 Lange (11,8 cm) koot met een perforatie (diam.: 6-7 mm) in het proximaal deel van het bot. Nabij het 
distaai uiteinde is het bot aan één zijde konisch geperforeerd.

1662 43 619 Bikkel met een centrale perforatie (diam.: 7-8 mm).

1662 44 619 Konische kaarsenhouder in een koperlegering met fragment van schacht. Zowel de kaarsenhouder als 
de schacht zijn geribbeld. In de kaarsenhouder zijn twee rechthoekige (12,3 bij 9,7 mm) openingen 
aangebracht. Bewaarde lengte: 72 mm.

167



fea nr spo beschrijving fig
1662 45 619 Bodemfragment van een beker in geverfd aardewerk. Witte klei met donkerbruine deklaag. 2de eeuw.

1662 46 619 Randfragment met gietsneb van een wrijfschaal in zeepwaar. 2de eeuw.

1662 47 619 Fragment van een benen nietbril met aan beide zijden drie concentrische groeven. In deze groeven zijn 
aan beide zijden resten van een rode kleurstof aanwezig. Breedte van het montuur: 4,5-5 mm.

179

1662 48 619 Fragment van een braadspitlager in een geelbeige tot bruinrood volledig groen geglazuurd baksel. De 
versieringen bestaan uit ingeritste lijnen, mespuntindrukken en driehoeken in Kerbschnitt-techniek. De 
voorzijde vertoont een ruw gemodeleerd gezicht.

22

1662 49 619 Twee passende fragmenten van een pot in een geelbeige baksel. De rand is onversierd. Het recipiënt 
was voorzien van laaggeplaatste handvatten.

23

1662 50 619 Bruine, ondoorschijnende glazen kraal. Diameter: 12 mm, hoogte: 10 mm,, diameter van de perforatie: 4 
mm.

1662 51 619 Fragment van een drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. De bodem van het komvormig 
gedeelte is aan de binnenkant bedekt met een dikke laag loodglazuur. Loodglazuur is ook aangebracht 
op één kant van de steel.

1662 52 619 Benen naald of priem met ovale dwarsdoorsnede. Lengte: 110 mm. Aan het ongepunte uiteinde is een 
doorboring aangebracht (diameter: 3,5 mm).

293

1662 53 619 Fragment van een benen boetnaald. Bewaarde lengte: 101,7 mm; breedte: 14,7 mm. één zijde staat vol 
met min of meer evenwijdige krassen, de andere zijde is volledig glad.

250



fea nr spo beschrijving fig
1662 54 619 Rond loden snorrebot met twee centrale perforaties. Diameter: 35-36 mm.

1662 55 619 Kraantje in een koperlegering met handgreep in de vorm van een gestileerd haantje. Het kraantje is 
volledig vol gegoten. Afmetingen: hoogte: 55 mm, hoogte zonder de handgreep: 23 mm, diameter van 
de opening: 5 mm.

148

1662 56 619 Fragment van een tap in een koperlegering met de mond in de vorm van een gestileerde dierenkop. De 
buis die de kraan moet huisvesten is achthoekig in doorsnede. Afmetingen: bewaarde lengte: 110 mm.

163

1662 57 619 Loden netverzwaring. Breedte:, gewicht: 31,7 g.

1662 58 619 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Aalst onder Lodewijk van Nevers. Gewicht: 0,40 g, doormeter: 16,5- 
18 mm.

1662 59 619 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. 
Gewicht: 0,45 g, doormeter: 16,5 mm.

1662 60 619 Loden netverzwaring. Breedte: 47 mm, gewicht: 39,2 g.

1662 61 619 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 22,5 g.

1662 62 619 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 39,1 g.



fea nr spo beschrijving fig
1662 63 619 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 50,8 g.

1662 64 619 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 33,0 g.

1662 65 619 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 9,4 g.

1662 66 619 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 19,5 g.

1662 67 619 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 15,8 g.

1662 68 269 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 18,6 g.

1662 69 619 Helft van een rond loden snorrebot met gekartelde omtrek. Twee centrale perforaties zijn aanwijsbaar. 
Diameter: 43 mm.

1662 70 619 Ongeglazuurd fragment van het bodemschaaltje met ziel van een olielamp in een oranjebruin zandig 
baksel.

79

1662 71 619 Vensterglasfragment met beschildering. De kleur van het glas kan niet meer worden bepaald.



fea nr spo beschrijving fi0
1662 72 619 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot licht afgeplat draagvlak.

1662 73 619 Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur 
met talrijke groene vlekken.

63

1662 74 619 Tuitfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met 
talrijke groene vlekken.

63

1662 75 619 Wandfragment van een recipiënt in rozig wit aardewerk bedekt met een homogeen geel loodglazuur.

1662 76 619 Randfragment van een recipiënt in rozig wit aardewerk met aanzet van bandvormig oor en bedekt met 
homogeen geel loodglazuur.

51

1662 77 619 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met enkele 
vlekken geel loodglazuur met groene spikkels aan de binnenkant van het recipiënt.

1662 78 619 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen 
van geelgroen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.

1662 79 619 Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur 
aan de buitenzijde.

1662 80 619 Bandvormig oorfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene stippen.



fea nr spo beschrijving fig
1662 81 619 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 

loodglazuur met groene vlekken.

1662 82 619 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

1662 83 619 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
looglazuur met groene vlekken.

1662 84 619 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1662 85 619 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op 
de wand is een klein aangebakken roodbakkend stukje klei te zien.

1662 86 619 Bodemfragment van een kan in Siegburg steengoed met uitgeknepen standring en bedekt met geel 
loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 745.8.

1662 87 619 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1662 88 619 Fragment van een kan in Siegburg steengoed met ribbel en bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.

1662 89 619 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.



fea nr spo beschrijving fig
1662 90 619 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1662 91 619 Bodemfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met spatten geelgroen loodglazuur aan de 
onderkant. Het stuk past aan 902.42.

1662 92 619 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant. 
Het stuk past aan 902.42.

1662 93 619 Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur. Het 
stuk past aan 1256.9.

1662 94 619 Negentien fragmenten waarvan 18 minstens aan één ander gevonden fragment passen van een 
recipiënt in een fijn beigewit baksel zonder opvallende verschraling. Het stuk met bol- of peervormige 
buik en cilindrische hals is op de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene en een 
aantal bruine stippen. Op de schouder zijn drie parallelle groeven aangebracht. Het betreft vermoedelijk 
een product uit Langerwehe. De stukken vertonen ook een verregaande sleet.

51

1662 95 619 Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem en naar boven afgeschuinde 
rand. De bovenkant is gedeeltelijk bedekt met oranjebruin loodglazuur. Diameter: 6,6 cm. Het stuk 
vertoont geen sporen van beroeting.

1662 96 619 Fragment van een tazza in rood aardewerk op holle voet. De bovenkant is bedekt met een witte sliblaag 
die bedekt is met groen glazuur. In deze sliblaag is een figuratief motief (een vogel?) uitgespaard 
waarrond blijkbaar gotische letters staan opgesteld die eveneens in a sgraffiato-techniek zijn 
uitgespaard.

78

1662 97 619 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd 
en bedekt met glazuur.

1662 98 619 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd.



fea nr spo beschrijving fig
1662 99 619 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1662 100 619 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is bruin gevlamd en 
bedekt met glazuur. Het stuk past aan 902.45.

1662 101 619 Twee passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Randdiameter: 7,6 cm. 58

1662 102 619 Wandfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed. De buitenkant van het stuk is 
lichtbruin gevlamd.

1662 103 619 Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.

1662 104 619 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1465. 
Gewicht: 0,60 g, diameter: 15 mm.

1662 105 619 Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees uit de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,69 g, 
diameter: 17 mm.

1662 106 619 Munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Gewicht: 0,61 g, diameter: 19 mm.

1662 107 619 Dubbele mijt in biljoen. Gewicht: 0,59 g, diameter: 17 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1662 108 619

I
Fragment van een mijt in biljoen uit de 15de eeuw.

1662 109 619 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 4,63 g, diameter: 27,5 mm.

1662 110 619 In mekaar gevlochten koperdraad met lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. 
Bewaarde lengte: 34 mm.

1662 111 619 Fragment van een niet getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. 
Afmetingen: lengte: 49 mm, grootste breedte van het plaatje: 5,5 cm..

1662 112 619 Dubbel D-vormige gesp in tin/lood. Lengte: 24,8 mm, breedte: 20,5 mm.

1662 113 619 Opengereten loden kolfslof. Lengte: 79 mm, gewicht: 146 g.

1662 114 619 Bolvormig benen kraaltje. Afmetingen: hoogte: 6 mm, diameter: 5,7 mm.

1662 115 619 Lepelboortje in ijzer. Lengte: +/-10,5 cm.

1662 116 619 Twee fragmenten van een benen mesheft versierd met 6 uitsteeksels op het heftuiteinde en voorzien 
van drie perforaties. Bij het heftuiteinde zijn aan beide kanten ook twee concentrische cirkels rond een 
puntje gekrast. Afmetingen: lengte: 76,4 mm, grootste breedte: 15,2 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1662 117 619 Volledig bewaard mesheft in been voorzien van een kapje in een koperlegering. Nabij het heftuiteinde 

is een perforatie van ongeveer 5 mm diameter verstevigd met een buisje in een koperlegering. Deze 
hefthelften zijn met drie pinnetjes in een koperlegering bevestigd aan de plaatvormige angel. Het 
mesheft is volledig evenwijdig en vertoont geen versiering. Afmetingen: lengte: 72 mm, breedte: 15 mm.

1662 118 619 Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 19 mm, breedte: 22,7 mm.

1662 119 619 D-vormige gesp in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 24 mm, breedte: 35 mm.

1662 120 619 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 121 mm, diameter van het been: 5 mm.

1662 121 619 Tuitfragment in een bruinrood baksel met donkerbruin loodglazuur.

1663 1 619 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag, versierd met een een 
bleekblauw geworden heggerankmotief. Luster of glazuur is niet vast te stellen op het stuk.

36

1663 2 619 Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en stippen en lijnen in koperrode 
luster.

48

1663 3 619 Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op een standring en mogelijkerwijze 
versierd met in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

1663 4 619 Wandfragment van een mortarium met aan de binnenzijde grove kwartskorrels die door de wand 
breken.



fea nr spo beschrijving fig
1663 5 619 Randfragment van een handgevormde pot met eenvoudig recht opstaande rand en versierd met 

vingertopindrukken zowel op de schouder als op de rand. De verschraling bestaat o.a. uit plantaardige 
resten.

108

1663 6 619 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1663 7 619 Fragment van een klein buisvormig object in rood aardewerk bedekt met bruinrood loodglazuur aan de 
buitenkant. Nabij een puntig uiteinde zijn twee uitstulpingen herkenbaar. Deze bevinden zich op de 
plaats van de perforaties bij de grotere exemplaren. Diameter van het buisvormig gedeelte: 2,8 cm.

1663 8 619 Fragment van een effen benen heft met een tongvormig uiteinde waarover een kapje in een 
koperlegering is gebracht. Grootste breedte van het heft: 11 mm.

1663 9 619 Lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 11,5 cm. Breedte van het lepelvormig gedeelte: 7 mm.

1663 10 619 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 43 mm.

1663 11 619 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 120 mm.

1664 1 127 Baksteen met een trapeziumvormige dwarsdoorsnede. 15

1668 1 127 Ijzeren knijpschaar met lusvormige greep en twee spits toelopende bladen met licht gebogen rug. De 
greep is vierkant tot rechthoekig in doorsnede. Lengte: 182 mm.

148



fea nr spo beschrijving fig
1668 2 127 Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. De beugel is niet plat, maar maakt een hoek. 

Afmetingen: lengte: 38,3 mm, breedte: 27,4 mm.

1669 1 127 Munt in biljoen. Gewicht: 0,56 g, diameter: 19 mm.

1669 2 127 Licht beschadigde penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een heilige met staf en 
hamer en aan de andere zijde een aantal gotische letters afgeboord met een omschrift eveneens in 
gotische letters. De heilige is vermoedelijk sint-Elooi. Afmetingen: diameter: 20,5 mm.

175

1671 1 637 Gefacetteerd fragment van het uiteinde van een hoorn in een fijn wit baksel. Nabij dit uiteinde bevindt 
zich de aanzet van het oortje. De buitenkant is volledig bedekt met geel glazuur met groene vlekken.

1674 1 638 Bodemfragment van een tweedelige beker in groen glas. 141

1676 1 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak.

1676 2 Fragment van een haakvormig ijzeren voorwerp, vermoedelijk een knoek. Bewaarde lengte: 14,5 cm.

1676 3 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 121 mm.

1676 4 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 101 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1678 1 640 Voet en steel van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Zowel op de binnen- 

als buitenkant zijn sporen van loodglazuur aanwezig. De steel is haast tot op het bodemvlak centraal 
uitgehold.

78

1692 1 646 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1694 1 648 Kookpot in rood aardewerk op drie massieve pootjes, met in doorsnede afgeplatte oren, naar buiten 
staande hals en zwak ontwikkelde dekselgeul, herbruikt als aspot. Loodglazuur is enkel aangebracht op 
de binnenkant van de bodem en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de oren. De 
buitenkant is intens beroet. De binnenkant is gedeeltelijk afgeschilferd. Randdiameter: 16 cm, grootste 
diameter: 19,4 cm, hoogte zonder de pootjes: 17,8 cm.

67

1694 2 648 Vlaamse leeuwegroot (compagnon) in zilver geslagen van 1346 tot 1373 te Brugge, Gent of Mechelen 
onder Lodewijk van Male. Gewicht: 1,89 g, doormeter: 27 mm.

1696 1 650 Acht passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie drie- tot vierledige standvinnen met 
een in doorsnede driehoekige rand, insnoering op de overgang van de buik naar de hals en twee 
vertikaal geplaatste boven de rand getrokken rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht aan de 
binnenkant beneden de hals. Vooral de wanden en de oren zijn zwaar beroet. Randdiameter: 29 cm, 
hoogte zonder de oren: 11,4 cm.

86

1696 2 650 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Lengte: 113 mm, diameter van het been: 5-6 mm.

1696 3 650 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 99 mm.

1696 4 650 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 47 mm.

1698 1 652 Fragment van een 2,7 mm dikke, rechthoekige ivoren kam in een combinatie van fijne en grove tanden. 
Op de breedte van 17 grove tanden komen aan de andere zijde 33 fijne tanden voor. Breedte: 5,7 cm, 
bewaarde lengte: 5,4 cm.

179
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1698 2 652 IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 54 mm, diameter van het been: 2.5 mm. 153

1698 3 652 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Gent van 1375 tot 1379 onder Lodewijk van Male. Gewicht: 
0,60 g, doormeten 19,5 mm.

1698 4 652 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. 
Gewicht: 0,33, doormeten 15,5-17,5 mm.

1698 5 652 Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of imitatie ervan uit de 1ste helft van de 
15de eeuw.

1698 6 652 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 
1404-1434. Gewicht: 1,00 g, diameter: 20 mm.

1698 7 652 Schrijfstift in ijzer met driehoekige kop. Afmetingen: lengte: 9,9 cm, maximale breedte van de kop: 11 
mm.

144

1698 8 652 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 48 mm.

1698 9 652 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 25 mm.

1698 10 652 Fragment van een loden netverzwaring.
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1698 11 652 Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een vierkante doorsnede. Bewaarde 

lengte: 92 mm.

1698 12 652 Ovale ijzeren ring met dwarse perforatie. Afmetingen: 32 bij 35 mm. 301

1698 13 652 Fragment van een haakvormig ijzeren voorwerp met een afgeplat rechthoekige doorsnede, 
vermoedelijk een knoek. Grootste bewaarde afmeting: 14,2 cm.

1701 1 653 Helft van een rechthoekig dubbelbakje in rood aardewerk met rand versierd in een soort draperiedecor, 
uitgeknepen standvinnen en knobbelvormig (?) handvat. De inhoud van het enige volledig bewaarde 
bakje bedraagt ongeveer 190 cl.

23

1702 1 654 Fragment van een door een tussenschot in twee (?) verdeeld bakje in een geelbeige baksel. In de 
bovenzijde van het tussenschot zijn twee gaatjes aangebracht.

23

1702 2 654 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 17,1 g.

1702 3 654 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 41 mm.

1702 4 654 Fragment van een braadslede in een hard oranjebeige baksel. Aan de binnenzijde is het recipiënt 
bedekt met een donkerbruingroen loodglazuur. Dit glazuur loopt aan de zijde met de sporen van 
beroeting bijna 2 cm door over de rand. Bovenop de rand is aan weerszijden van de gietsneb een rij 
van ovale indrukken aangebracht. De gietsneb aan het puntig uiteinde is enkel aan de binnenzijde 
zichtbaar. Vermoedelijk Scarborough.

103

1704 1 655 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
0,86 g, doormeter: 19 mm.
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1708 1 655 Vijf ringvormige kraaltjes in glas vastgekit in een stukje textiel. Diameter van de kraaltjes: 5,2 mm, 

hoogte: 2,4 mm, diameter perforatie: 2,4 mm.

1708 2 655 Verschillende stukken linnen vervaardigd in vlas of hennep. Afmetingen van de grootste stukken: 4,2 bij 
3,8; 6 bij 2 en 2,2 bij 1,2 cm.

1708 3 655 Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met bandvormig oor en 
eenvoudig rechtopstaande cilindrische hals en rand. Randdiameter: 4,5 cm, grootste diameter: 7,7 cm, 
hoogte: 11,6 cm.

59

1709 1 656 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.

1709 2 656 Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed met bandvormig oor en bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenkant. Het loodglazuur loopt eventjes over de rand op de binnenkant. De hals 
is gekenmerkt door een aantal duidelijke draairingen. Tegen het oor kleeft een klodder roodbakkende 
klei. Randddiameter: 4 cm.

57

1709 3 656 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant. Op de buitenkant is een aangebakken roodbakkende klodder klei aanwezig.

1715 1 658 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van 
geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.

1717 1 659 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Terminus post quem: 1390.

1720 1 659 Kruik in grijs aardewerk op 6 tweeledige standvinnen, met cilindrische hals, rechtopstaande rand met 
ribbel aan de buitenzijde en rolrond oor. Een gat in de wand is gedicht met een loodplug. Afmetingen: 
hoogte: 28,7 cm, grootste diameter: 25,8 cm, randdiameter: 9,6 cm.

71
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1720 2 659 Vijf passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk op vier twee- tot drieledige standvinnen.

1723 1 659 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen van 72 tot 74,5 cm lengte die samen worden 
gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. De 
grootste diameter van deze ton bedraagt 60 cm en de kleinste 52 cm. Inhoud bij benadering: 148 liter. 
Het uitzonderlijk groot bomgat van 27-28 cm bij 18 cm loopt door over drie duigen. In de nabijheid van 
het bomgat komen twee merken voor w.o. een 4 in spiegelbeeld. Kapdatum van de boom: 1420-1440.

1728 1 662 Drie fragmenten waarvan er 2 aan mekaar passen van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe 
met bolvormige buik, bandvormig oor en bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.

1728 2 662 Twee randfragmenten van een kannetje met licht trechtervormige hals in lichtgrijs steengoed. De 
buitenkanten zijn oranje gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.

1728 3 662 Acht passende fragmenten van een beker in Siegburg op gelobde standring.

1729 1 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand dat 
zowel langs de binnen- als buitenkant met koperrode luster is versierd. Aan de buitenkant betreft het 
concentrische banden waartussen op één plaats een arcering is aangebracht. Aan de binnenkant 
betreft het een modern aandoende versiering.

43

1729 2 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met blauwe uitstaande 
bladparen.

27

1729 3 Fragment van een insigne in tin/lood van Leonardus van Dudzele met boek, boeien en een letter D aan 
weerszijden van zijn hoofd. Het fragment behoort tot een zeer dichte variant van een gekend 
Leonardus-insigne (HP afb. 275).

1729 4 Reliekkruisje in een koperlegering samengesteld uit twee op elkaar geplaatste met een scharnier 
verbonden kruisjes. Dikte: 5 mm. Eén kruisje is plat en dekt het andere dat uitgehold is af. In de oxidatie 
lijkt een crucifix weerspiegeld dat met klinknageltjes op de kruisarmen was bevestigd. Het onderste 
gedeelte van de staande kruisbalk is afgebroken. Het onderste kruisje is afgebroken juist onder de 
dwarsbalk. In de bovenste driepas zijn drie letters aangeduid voor INRI.
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1729 5 Vierlobbige sierspeld in tin/lood met draagspeld. Diameter: 17-18 mm.

1729 6 Speelschijf vervaardigd uit de platte bodem van een recipiënt in een hard grijs baksel. Diameter: 93-99 
mm.

13

1729 7 Rechthoekig snorrebot in lood met twee centrale perforaties en afgesneden hoeken. Afmetingen: 27 bij 
33 mm.

1729 8 Fragment van een mondharp in koper of een koperlegering. 165

1729 9 Poot van een schotelkandelaar in een koperlegering. De poot is aan de zichtbare zijde getrapt 
uitgewerkt. Hoogte: 33 mm.

169

1729 10 Licht konische kaarsenhouder (diam.: 23 tot 19 mm, binnendiam.: 18 mm) in een koperlegering met 
twee rechthoekige (17 bij 12 mm) en twee ronde (diam.: 3 mm) openingen. Hoogte: 48 mm.

1729 11 Rudimentair kruisje (?) in tin/lood. Afmetingen: 38 bij 33 mm.

1729 12 Fragment van een loden kolfslof.

1729 13 Loden gewicht in de vorm van een afgeknotte kegel. Diameter aan de basis: 29-31 mm, diameter 
bovenaan: 26-27 mm. Gewicht: 106.9 g.

160
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1729 14 Zilveren 'Blanc a la couronne' geslagen te Bourges onder Karel VII (1422-1461). Gewicht: 2,61 g.

1729 15 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild, geslagen onder Charles V (1364-1380). Gewicht: 1.88 
g, diameter: 24 mm.

1729 16 Vlaamse groot in zilver geslagen te Gent van 1368 tot 1370 onder Lodewijk van Male. Gewicht: 1,79 g, 
doormeter: 25,5 mm.

1729 17 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,66 g, doormeter: 15-18 mm.

1729 18 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
0,91 g, doormeter: 19,5 mm.

1729 19 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,70 g, 
doormeter: 18,5 mm.

1729 20 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent o fte  Brugge onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. 
Gewicht: 0,42 g, doormeter: 18 mm.

1729 21 Brabantse mijt in biljoen geslagen te Mechelen onder Filips de Goede in de periode 1458-1459. 
Gewicht: 0,86 g, doormeter: 17 mm.

1729 22 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karei de Stoute in de periode 1467-1474. 
Gewicht: 0,59 g, doormeter: 20 mm.
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1729 23 Brabantse 1/2 groot in zilver geslagen te Antwerpen onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. 

Gewicht: 0,72 g, doormeter: 19 mm.

1729 24 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1505-1506. 
Gewicht: 0,80 g, doormeter: 18,5 mm.

1729 25 Brabantse korte in koper geslagen te Antwerpen onder Karel V in 1547. Gewicht: 1,84 g, doormeter: 
18,5 mm.

1729 26 Brabantse of Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen of Brugge onder Karel V in de 
periode 1522-1535. Gewicht: 0,74 g.

1729 27 Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,70 g, doormeter: 15- 
17 mm.

1729 28 Korte in koper geslagen onder Filips II in de periode 1557-1560. Gewicht: 1,39 g, doormeter: 17 mm.

1729 29 Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in de periode 1691-1694. Gewicht: 3,48 g, 
doormeter: 24,5 mm.

1729 30 Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in 1692. Gewicht: 3,60 g, doormeter: 24,3 mm.

1729 31 Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in 1696. Gewicht: 3,73 g, doormeter: 24,5 mm.
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1729 32 Dubbel oord in koper geslagen te Luxemburg of Brussel onder Maria Theresia. Gewicht: 4,98 g, 

doormeter: 27 mm.

1729 33 Oord in koper geslagen te Brussel onder Jozef II in 1782. Gewicht: 3,28 g, doormeter: 20,7 mm.

1729 34 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 
1,04 g, doormeter: 20 mm.

1729 35 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 
0,72 g, doormeter: 21 mm.

1729 36 Maaslandse oord in koper geslagen te Stavelot onder Ferdinand van Beieren in de periode 1612-1650. 
Gewicht: 4,07 g, doormeter: 23 mm.

1729 37 Franse 'blanc è la couronne’ in zilver geslagen te Bourges onder Karel VII in 1456. Gewicht: 2,61 g, 
doormeter: 25 mm.

1729 38 Italiaanse munt in zilver geslagen te Bologna in de periode 1360-1428 van Innocentius VI tot Martinus 
V. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 17,5 mm.

1729 39 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 
1404-1434. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 19 mm.

1729 40 Fragment van een twee-armige kandelaar met een licht konische (diameter: 24 tot 20 mm, 
binnendiameter: 14 mm) kaarsenhouder (hoogte: 23 mm) zonder bodem in een gegoten koperlegering. 
De arm is druppelvormig in doorsnede en is horizontaal onderaan de kaarsenhouder bevestigd.
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1729 41 Licht konische (diameter: 24 tot 19 mm, binnendiameter: 19 mm) kaarsenhouder in een gegoten 

koperlegering. Hoogte: 48 mm. Onderaan de schacht bevindt zich nog een fragment van de arm.

1729 42 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 23,7 g.

1729 43 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 14,0 g.

1729 44 Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 14,1 g.

1729 45 Fragment van een loden netverzwaring.

1729 46 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 39,8 g.

1729 47 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 17,2 g.

1729 48 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 64,9 g.

1729 49 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 11,8 g.
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1729 50 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 26,5 g.

1729 51 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 15,8 g.

1729 52 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 30,9 g.

1729 53 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 20,4 g.

1729 54 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 26,7 g.

1729 55 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 27,0 g.

1729 56 Fragment van een loden netverzwaring.

1729 57 Fragment van een loden netverzwaring.

1729 58 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 28,6 g.
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1729 59 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 37,6 g.

1729 60 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 15,5 g.

1729 61 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 14,5 g.

1729 62 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 55,3 g.

1729 63 Loden netverzwaring. Breedte: 22 mm, gewicht: 10,9 g.

1729 64 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 24,6 g.

1729 65 Loden netverzwaring. Breedte: 47 mm, gewicht: 34,3 g.

1729 66 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 35 mm.

1729 67 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 15,8 g.
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1729 68 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 39,7 g.

1729 69 Loden netverzwaring. Breedte: 45 mm, gewicht: 34,0 g.

1729 70 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 17,0 g.

1729 71 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,6 g.

1729 72 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 15,7 g.

1729 73 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 34,2 g.

1729 74 Loden netverzwaring. Breedte: 23 mm, gewicht: 8,6 g.

1729 75 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 29,7 g.

1729 76 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 15,9 g.
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1729 77 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 11,0 g.

1729 78 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 20,4 g.

1729 79 Loden netverzwaring. Breedte: 23 mm, gewicht: 19,3 g.

1729 80 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 12,7 g.

1729 81 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 10,4 g.

1729 82 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 30,4 g.

1729 83 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 19,7 g.

1729 84 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 18,2 g.

1729 85 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,2 g.
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1729 86 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 17,1 g.

1729 87 Ovale, afgeronde fijne kalkareniet met een licht konische perforatie. Een tweede perforatie bleef 
onafgewerkt. Visnetverzwaring ?

9

1729 88 Perfect bolvormige knikker (?) in een beigegrijze natuursteen. Diameter: 15 mm.

1729 89 Perfect bolvormige knikker (?) in grijsbeige natuursteen. Diameter: 14 mm.

1729 90 Grote helft van een drinkschaal in Siegburg steengoed met een nop en met drie tot vier ribbeltjes aan 
de buitenkant van de rand. Het stuk past aan 162.29 en 331.4. Grootste diameter: 18,2 cm, diameter 
voet: 52-54 mm, hoogte: 6,3 cm.

56

1729 91 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers vanaf 1337. Gewicht: 0,46 g, diameter: 16 
mm.

1729 92 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,95 g, diameter: 18 mm.

1729 93 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,10 g, diameter: 18 mm.

1729 94 Naamse mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem I in de periode 1337-1391. Gewicht: 0,56 g, 
diameter: 17-19 mm.
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1729 95 Mijt in biljoen vermoedelijk geslagen te Gruitrode onder Ivan van Cortenbach in de periode 1430-1440. 

Gewicht: 0,81 g, diameter: 16 mm.

1729 96 Imitatie van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees uit de 1ste helft van de 15de eeuw. 
Gewicht: 1,01 g, diameter: 18 mm.

1729 97 Munt in koper van het type oord uit de 17de eeuw. Gewicht: 2,06 g, diameter: 25 mm.

1729 98 Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een imitatie ervan uit Limburg uit de 
1ste helft van de 15de eeuw.

1729 99 Mijt in biljoen uit de 15de eeuw. Gewicht: 0,49 g, diameter: 13-17 mm.

1729 100 Mijt in biljoen. Gewicht: 0,58 g, diameter: 16 mm.

1729 101 IHS-penning in koper uit de 15de eeuw. Gewicht: 2,13 g, diameter: 26 mm.

1729 102 IHS-penning in koper met gat. Gewicht: 3,17 g, diameter: 25 mm.

1729 103 Loden licht konisch gewicht. De kanten zijn eveneens licht afgevlakt zodat het stuk bovenaan min of 
meer zeshoekig is. De onderkant is effen en voorzien van een centraal geplaatst ingeslagen (?) putje. 
Afmetingen: Diameter onderaan: 34-35 mm, diameter bovenaan: 28,5 mm, hoogte: 31,6 mm, gewicht: 
240 g.
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1729 104 Loden schijfvormig gewicht. Afmetingen: Diameter: 18,1 mm., dikte: 6,7 mm, gewicht: 11,6 g.

1729 105 Ronde schijf van een pinlood met twee pinnen. Op het lood is binnen een parelrand een lelie 
herkenbaar. Diameter: 18-19 mm.

1729 106 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Diameter: 14-14,5 mm.

1729 107 Pinlood met één centrale perforatie. Op één schijf is een letter H omgeven door een parelrand. De 
andere schijf is totaal onherkenbaar. Diameter: 20 mm.

1729 108 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een krans 
van radiaal opgestelde streepjes een wapenschild, klok of bijenkorf afgebeeld. Diameter: 17 mm.

1729 109 Pinlood met één centrale perforatie. De schijf met de perforatie is totaal onleesbaar en op de schijf met 
de pin staat een wapenschild met een lelie afgebeeld waarboven in gotische letters 'lille' kan worden 
gelezen. Diameter: 23-24 mm.

1729 110 Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie en pin. Op de beide schijven is een wiel of een 
molenrad of iets gelijkaardigs afgebeeld. Diameter: 14-15 mm.

1729 111 Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie en pin. Op de schijf met de pin is binnen een cirkel 
een lelie en een sterretje aangebracht, terwijl de schijf met de perforatie volledig effen is. Diameter: 13- 
14 mm.

1729 112 Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de pinnen is een naar links 
klimmende leeuw afgebeeld. Diameter: 17-18 mm.
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1729 113 Dicht geknepen pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is binnen een parelrand 

een wapenschild afgebeeld. Het wapenschild bezit twee schuine balken en enkele hangende streepjes. 
Op de schijf met de pinnen wordt een kruis gemaakt met een ketting met in elk kwartier een vuurijzer. 
Op dezelfde schijf lijkt het getal 7711 ingekrast. Diameter: 25-26 mm.

1729 114 Ronde schijf van een pinlood (?) met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie is een 
dambordmotief met centrale bolletjes aangebracht. Diameter: 31-32 mm.

1729 115 Pijplood met aan de éne zijde een ingestempelde sleutel en aan de andere zijde een kruis met in twee 
kwartieren een onherkenbare symboliek.

1729 116 Konische verzwaring in lood met centrale perforatie. Lijnverzwaring ? Afmetingen: hoogte: 14 mm, 
diameter aan de basis: 15-16 mm, diameter van de centrale perforatie: 6-7 mm, gewicht: 10,5 g.

1729 117 Eikelvormig bedeltje in een koperlegering. Het kapje van de eikel is versierd met een fijne arcering. 
Afmetingen: lengte: 25 mm, maximale diameter: 15 mm.

1729 118 Slordig afgewerkt, langwerpig eikelvormig bedeltje in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 27 mm, 
maximale diameter: 8 mm.

1729 119 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op 3 cm onder de 
bovenkant van de rand en licht verdikte rand. Afmetingen: randdiameter: +/- 32 cm, wanddikte: 2-3 mm.

1729 120 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en in doorsnede 
driehoekige, aan de buitenkant ontwikkelde rand. Wanddikte: 3,6-4 mm.

1729 121 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met een licht uitstaande hals, ribbel op 2 cm van 
de bovenkant van de rand en in doorsnede ronde rand. Wanddikte: 2,4 mm.



fea nr spo beschrijving fi9
1729 122 Ringvormige vingerhoed in een koperlegering met vier horizontale rijen putjes en twee groeven, één 

nabij de basis en één nabij de top. Op het stuk is geen soldeernaad te zien. Afmetingen: hoogte: 9 mm, 
diameter onderaan: 15,3 mm.

1730 1 663 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen die worden samen gehouden door 7 hoepels. De 
kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton bedraagt 
61 cm, de kleinste 49 cm. Inhoud bij benadering: 143 liter. 4 duigen van deze ton zijn voorzien van een 
ingewikkeld patroon van ingekerfde lijnen. Deze zijn gesitueerd in de nabijheid van het rechthoekig 
bomgat (8 cm bij 9 cm). Terminus post quem: 1441.

1731 1 663 Kan met gelobde standring, cilindrische hals, eenvoudige rechtopstaande rand en bandvormig oor in 
Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Afmetingen: hoogte: 26,7 cm, grootste diameter: 15,8 cm, 
randdiameter: 6,8 cm.

59

1731 2 663 Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Hoogte van het driepootje: 50- 
52 mm.

1731 3 663 Kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met naar buiten staande hals, in doorsnede 
driehoekige rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem en op de binnenkant van de hals en rand in de zones tussen de twee oren. De buitenkant is 
intens beroet. Randdiameter: 17 cm, grootste diameter: 21,4 cm, hoogte: 18 cm.

83

1742 1 Drie fragmenten van diepblauw vensterglas.

1742 2 Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/-17-18 cm.

1743 1 Twee passende fragmenten van een rechthoekig stuk groen vensterglas met restanten van een rode 
beschildering. Breedte: 46 mm, lengte: minstens 86 mm, dikte: 2,9 mm.

1743 2 Fragment van een driehoekig stuk groen vensterglas. Dikte: 3 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1743 3 Fragment van een driehoekig stuk glas met restanten van een rode beschildering o.a. met een schild. 

Dikte: 2 mm.

1743 4 Twee fragmenten van rechthoekige stukken groen vensterglas met restanten van een rode 
beschildering. Op één ervan is duidelijk een hand te zien. Dikte van het glas: 2-2,3 mm.

1743 5 Zeven fragmenten van groen vensterglas met restanten van een rode beschildering. Dikte: 1,8-3 mm.

1743 6 Fragmenten van groen vensterglas.

1743 7 Fragmenten van roodbruin vensterglas.

1744 1 Fragmenten van groen doorschijnend vensterglas met rode beschildering. Dikte: 1,8-2,5 mm.

1744 2 Fragment van een zuiltje of halfzuiltje in grijze fossielhoudende kalkzandsteen. Doorsnede: 6,2 cm, 
bewaarde hoogte: +/- 7 cm.

1747 1 Twee stukken loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,8 mm.

1747 2 IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 110 mm, diameter van het been: 4-5 mm. 154



fea nr spo beschrijving fig
1747 3 Fragment van een rechthoekig stukje groen doorschijnend vensterglas. Breedte: 31 mm, lengte: 

minstens 47 mm, dikte: 2,5 mm.

1747 4 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,62 
g, doormeten 16,5 mm.

1747 5 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 
0,79 g, doormeten 15,5-17,5 mm.

1747 6 Twee fragmenten van blauw vensterglas.

1747 7 Achttien fragmenten van groen vensterglas.

1747 8 Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.

1747 9 Wandfragment van een cuppa in wit glas.

1747 10 Fragmenten van groen vensterglas met beschildering.

1747 11 Fragment van blauw vensterglas.



fea nr spo beschrijving fig
1747 12 Fragment van kleurloos vensterglas.

1747 13 Glasfragment waarvan de kleur niet te bepalen is.

1747 14 Glasfragment waarvan de kleur niet te bepalen is, maar met restanten van beschildering.

1747 15 Fragment van blauw vensterglas met beschildering.

1747 16 Twee fragmenten in groen vensterglas met beschildering.

1747 17 Zwaar aangetast vensterglasfragment waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden en met sporen 
van beschildering.

1747 18 Fragment van roodbruin vensterglas.

1747 19 Zestien fragmenten van lichtgeel tot kleurloos vensterglas.

1747 20 Tien fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.



fea nr spo beschrijving f ifl
1747 21 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 42 mm.

1748 1 Randfragment van een kannetje met schenklip, versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 
Versiering in luster is zowel aangebracht aan de buitenkant als aan de binnenkant.

38

1748 2 Baksteen met weggesneden hoek rakend aan een asymmetrische en V-vormige inkeping. 17

1748 3 Stukjes groen vensterglas.

1748 4 Fragment van groen vensterglas met beschildering.

1748 5 Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.

1748 6 Twee fragmenten, een wand- en een randfragment, van een maigelein in groen glas.

1748 7 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 71 mm.

1756 1 Klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel. Hoogte: 76 
mm, grootste diameter: 53-54 mm.

64



fea nr spo beschrijving fig
1757 1 Sterk beschadigd fragment van een sikkel in ijzer.

1770 1 681 Gedeeltelijk bewaarde ton in eik (Quercus sp.) met wissen in es (Fraxinus excelsior L.). Kapdatum van 
de boom: 1429-1439.

1771 1 681 Twee fragmenten van lichtgrijs vensterglas.

1772 1 681 Kopspeld in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 36 mm, diameter van het kopje: 2,8 mm.

1773 1 681 Fragmenten van kleurloos vensterglas.

1773 2 Fragment van lichtgeel vensterglas.

1775 1 681 Fragmenten lichtgrijsgroen vensterglas.

1779 1 Gegoten schrijfstift met trapeziumvormige spatel (breedte: 10 mm) en in vier delen gesplitste schacht. 
De schacht is rondomrond voorzien met korte, schuine streepjes. Lengte: 75,5 mm. Koper of 
koperlegering.

170

1789 1 685 Fragment van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.



fea nr spo beschrijving fig
1789 2 685 Loden netverzwaring. Breedte: 54 mm, gewicht: 30,2 g.

1789 3 685 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 18,7 g.

1789 4 685 Vier passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op drie Zes- tot zevenledige standvinnen. 
Op de bovenkant is in wit slib een vogel aangebracht die staat opgesteld binnen een floraal motief. 
Enkel de vogel is in a sgraffiato-techniek voorzien van een scherpe aflijning en wat interne verdelingen. 
Bij dit proces is de poot van de vogel wel uit het oog verloren. Het geheel is vervolgens bedekt met 
loodglazuur dat ter hoogte van de aangebrachte versiering groen is.

80

1794 1 686 Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.

1795 1 686 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1795 2 686 Vlaamse groot in zilver geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478-1480. 
Gewicht: 0,92 g, doormeter: 23 mm.

1795 3 686 Groot fragment van een aan de binnenzijde geglazuurd lampschaaltje met onder het schaaltje een 
gedeelte van de centrale stam. Het baksel is bruingrijs en zandig.

79

1795 4 686 Drie fragmenten van groen vensterglas.

1795 5 686 Fragment van een beker in groen glas.



fea nr spo beschrijving fig
1795 6 686 Verschillende stukken linnen vervaardigd uit vlas. Het grootste stuk meet 4 bij 2 cm.

1795 7 686 Tas in rood aardewerk met vlakke gedraaide bodem, één rolrond oor en een licht verdikte uitstaande 
rand. Roetsporen komen op de bodem haast niet voor. Op de binnenkant van de bodem is een vlek 
loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 8,9 cm, grootste diameter: 12,2 cm.

78

1798 1 688 Dertien passende fragmenten van een kom of braadpan in rood aardewerk met driehoekige naar buiten 
staande, inwaarts afgeschuinde rand en drie- tot vierledige standvinnen en zonder gietsneb, steel of 
oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De bodem en wanden zijn 
intens beroet. Randdiameter: 30 cm, hoogte: 10,4 cm.

86

1802 1 Dertien fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met een naar buiten staande, inwaarts 
afgeschuinde rand en een holle, cilindrische steel. Er is enkel loodglazuur aangebracht op de 
binnenkant van de bodem. De bodem is lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° tot de 
gietsneb. Randdiameter: 28 cm.

92

1808 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

1808 2 Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met 
kobaltblauwe motieven en motieven in koperrode luster. Deze laatste zijn enkel te zien aan de 
onderkant.

1809 1 Zwaar aangetast fragment van vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.

1810 1 692 Wandfragment van een gezichtskruik in een lichtgrijs homogeen baksel bedekt met een doorschijnend 
zoutglazuur met bruin gespikkelde zones. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.

53

1813 1 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk is aan de buitenkant 
plaatselijk oranjebruin gevlamd en bedekt met glazuur.



fea nr spo beschrijving fig
1816 1 Randfragment van een kannetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand, 

bandvormig oor, ribbel op de overgang van buik naar hals en versierd met banden in kobaltblauw en in 
luster waartussen nog andere lusterversiering is aangebracht. Het oor was volledig bedekt met luster.

47

1817 1 Fragment van een loden netverzwaring.

1817 2 Fragment van blauw glas. Vermoedelijk intrusief.

1819 1 Wandfragment van een dikwandig (dikte: 10-13 mm) recipiënt verschraald met gevariëerd 
gesteentemateriaal van ongeveer 1 mm diameter. De binnenkant is bedekt met een donkergroen 
loodglazuur. De buitenkant is oranjeroos en de kern grijs.

1819 2 Randfragment van een kan in Siegbrug met korte konische hals, een bandvormig oor en een nop op de 
schouder. Het stuk past aan 919.20.

56

1820 1 Helft van een zoömorf aquamaniletje in wit aardewerk bedekt met bleek geelgroen loodglazuur met 
groene en bruine stippen. De oren zijn allebei omgeslagen, de giettuit is ingewerkt in de snuit, de borst 
is versierd met een reeks ingedrukte ronde putjes evenals het bandvormige oor.

1822 1 696 Fragment van een ijzeren vishaak. Zowel de punt als het uiteinde zijn afgebroken. Bewaarde lengte: +/- 
11 cm.

1825 1 698 Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 41-48 mm. Gewicht: +/-125 g.

1826 1 Volledig vervormde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. De schijf met de perforatie is 
volledig onleesbaar.



fea nr spo beschrijving fig
1827 1 699 Zeer glad gepolijst (door gebruik?), buisvormig benen heft. Beide uiteinden zijn vlak gezet en aan één 

uiteinde bevindt zich een bandvormige van rode kleurstof doordrongen zone. Lengte: 69 mm, maximale 
diameter: 15,5 mm.

179

1828 1 Vlaamse groot (kromstaart) in zilver geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
1,64 g, doormeter: 26 mm.

1829 1 700 Fragment van een insigne uit Aardenburg (?) in tin/lood met oogjes en bevestigingslipjes.

1829 2 700 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 27,0 g.

1830 1 701 Kan in Rijnlands steengoed op gelobde standring met twee bandvormige oren en een in doorsnede min 
of meer driehoekige rand tengevolge van de aanwezigheid van een ribbel aan de buitenzijde. 
Afmetingen: hoogte: 19 cm, grootste diameter: 11,5 cm, randdiameter: 3,4 cm.

62

1831 1 702 Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een aambeeld (?) en aan de andere zijde deze 
van een kort leliekruis. Aan het stuk is te zien dat het werd gegoten samen met een reeks andere en 
dat het naderhand werd losgeknipt uit dit geheel. Afmetingen: Dikte: 1,4 mm, diameter: 13,5 mm, 
gewicht: 1,6 g.

175

1831 2 702 Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van wiel of rad en aan de andere zijde een herkruist 
kruis. Aan het stuk is te zien dat het werd gegoten samen met een reeks andere stukken en dat het 
naderhand werd losgeknipt uit dit geheel. Afmetingen: Diameter: 14 mm, gewicht: 1,9 g.

175

1831 3 702 Gedrongen lepelboor in ijzer. Lengte: 10,5 cm, breedte van het lepelvormig gedeelte: 17 mm.

1831 4 702 Fragment van een ijzeren hengsel met een gemeenschappelijke pin voor beide armen. Bewaarde 
lengte: 101 mm, grootste breedte: 34-35 mm. In de bewaarde arm zijn twee nagelgaten aanwezig.



fea nr spo beschrijving fig
1833 1 703 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 93 mm.

1841 1 708 Glasfragment.

1845 1 709 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) vermoedelijk afkomstig uit Zuid-België. Terminus post 
quem: 1364.

1846 1 709 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standring, cilindrische hals, bandvormig oor 
en eenvoudig rechtopstaande niet geprofileerde rand. In de wand is een klein gaatje. Afmetingen: 
hoogte: 27,2 cm, grootste diameter: 18 cm, diameter ter hoogte van de rand: 7,6 cm. Het zwaartepunt 
ligt bij deze kan hoger dan bij de gemiddelde kan in Rijnlands steengoed aangetroffen te Walravenside.

59

1846 2 709 Kruik in grijs aardewerk op vier drieledige standvinnen en met rolrond oor, cilindrische hals en licht naar 
binnen staande bovenaan afgeronde rand. Hoogte: 26 cm; grootste diameter: 24 cm.

72

1849 1 712 Twee passende fragmenten van een vierlobbig kommetje in rood aardewerk met vertikaal geplaatst 
rolrond oor. De binnenkant is volledig bedekt met een witte sliblaag die achteraf bedekt is met groen 
loodglazuur. Dit laatste loopt een stuk over de rand.

90

1850 1 712 Helft van een eierdopvormige beker in rood aardewerk op standvoet met vlakke bodem. Enkele de 
binnenkant is haast volledig bedekt met bruin loodglazuur.

78

1850 2 712 Bolvormig kookpotje in rood aardewerk op drie tweeledige standvinnen, met rolrond oor, naar buiten 
staande hals en eenvoudig verdikte rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. Het potje is aan de buitenkant intens beroet. Afmetingen: randdiameter: 12,4 cm, grootste 
diameter: 15 cm, hoogte: 11,7 cm.

82

1854 1 Steelfragment van een fluitje in een oranje-rood hard baksel.



fea nr spo beschrijving fig
1854 2 Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de 

mond zijn uitgevoerd in wit slib.
99

1856 1 714 Kookpot in rood aardewerk met rolrond oor, op vijf drieledige standvinnen, met naar buiten staande 
hals, dekselgeul en vermoedelijk slechts één rond oor, herbruikt als aspot. De onderkant is intens 
beroet en aan de binnenkant van de bodem is loodglazuur aangebracht. Randdiameter: 16 cm, grootste 
diameter: 29 cm, hoogte: 26,4 cm.

67

1857 1 715 Halsfragment van een fles. 141

1858 1 715 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft min of meer een rechthoekige 
doorsnede (2,4 bij 3,5 cm), op één smalle zijde een diep uitgeschuurde gleuf en een bewaarde lengte 
van 9,6 cm.

1859 1 715 Randfragment van een dunwandig recipiënt in een koperlegering met een licht uitstaande hals en licht 
verdikte rand. Randdiameter: +/-16 cm, wanddikte: 0,9 mm.

1862 1 717 Sterk afgesleten fragment van de sokkel van een beeldje in een zacht bruinbeige baksel met 
donkergrijze kern.

1862 2 717 Sterk afgesleten fragment van de sokkel van een beeldje in een zacht bruinbeige baksel met 
donkergrijze kern.

1862 3 717 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1862 4 717 Volledig bewaard ijzeren dolklemmet met driehoekige doorsnede en versmalde angel die op het 
uiteinde is omgeplooid. Totale lengte: +/- 31 cm, dikte van het lemmet bij de overgang naar de angel: 1 
cm, breedte van het lemmet op de overgang naar de angel: +/- 2 cm.



fea nr spo beschrijving fig
1863 1 Lotharingsch kruis in tin/lood met onduidelijk opschrift op de voet. De bewaarde kruisbalken eindigen in 

een vierlobbig ornament. Tussen de dwarsbalken is een reliekvenster afgebeeld. Lengte: 53 mm, 
breedte: 35 mm.

1863 2 Zeszijdig klokje in tin/lood. Diameter van de klokopening: 11-12 mm.

1863 3 Platgedrukt zeszijdig klokje in tin/lood. Dit exemplaar gelijkt zeer sterk op 1863.2.

1863 4 Onregelmatig gevormde kader van een insigne in tin/lood met een dubbele parelrand aan de voorzijde. 
Hoogte/breedte: 58 mm.

1863 5 Afgerond vierkant tot onregelmatig snorrebot in lood met twee centrale perforaties. Zijde: 24 mm.

1863 6 Fragment van een kaarsenhouder van een twee-armige (?) kandelaar in een koperlegering. In de 
kaarsenhouder bevindt zich juist boven de bodem een rechthoekige opening (14 bij 9 mm). Hoogte: 44 
mm. De arm is onderaan de kaarsenhouder bevestigd waardoor deze daar ook dicht is.

167

1863 7 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 16,8 g.

1863 8 Loden netverzwaring. Breedte: 21 mm, gewicht: 27,4 g.

1863 9 Loden netverzwaring. Breedte: 46 mm, gewicht: 21,8 g.



fea nr spo beschrijving fig
1863 10 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,12 g, diameter: 26 mm.

1863 11 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de bewaarde schijf is een wapenschild 
met een naar links klimmende leeuw herkenbaar. Diameter: 26-27 mm.

1863 12 Schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelrand een 
wapenschild met een lelie aangebracht. Boven het wapenschild staat 'lille'. Diameter: 23-24 mm.

1869 1 696 Fragment van een beker in groen glas.

1870 1 696 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met een bodem met ziel en versierd met een 
kobaltblauwe band die mogelijkerwijze een schild voorstelt. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

45

1870 2 696 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

1870 3 696 Negen passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen en met 
verdikte licht opstaande rand. De volledige bovenkant is bedekt met een witte sliblaag die vervolgens 
geelgroen is geglazuurd. Randdiameter: 23 cm.

80

1870 4 696 Vier fragmenten van een beker in groen glas.

1873 1 696 Sterk gesleten fragment Terra sigillata, Oost-Gallië, Drag 18/31, tweede helft 2de eeuw/begin 3de eeuw.



fea nr spo beschrijving fi9
1875 1 696 Wandfragment van een beker in groen glas.

1877 1 696 Randfragment van een bord. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. De vrijgebleven 
ruimte is verder opgevuld met een binnen een cirkel opgestelde lelie in roodbruine luster. Het opschrift 
is ook omlijnd met roodbruine luster.

25

1877 2 696 Fragment van een lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 8,1 cm.

1878 1 696 Wandfragment van een beker in groen glas.

1881 1 696 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. 27

1881 2 696 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1888 1 721 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 18 duigen die samen worden 
gehouden door 8 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 4 cm van de duiguiteinden. Grootste en 
kleinste diameter van de ton: 67 en 64 cm. Buiten het door de kroosgroeven afgebakende tonvolume 
zijn bij 4 duigen in het totaal 11 perforaties vastgesteld. Terminus post quem: 1424.

1891 1 721 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 op 36 cm lengte afgekapte duigen 
die worden samen gehouden door 3 hoepels. Grootste en kleinste diameter van de ton: 61 en 49 cm. 
Een geometrisch merk loopt door over twee duigen. Kapdatum van de boom: 1413-1423.

220

1893 1 721 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 72.5 tot 73.5 cm lengte die worden samen 
gehouden door 5 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Grootste en 
kleinste diameter van de ton: 61 en 49 cm. Inhoud bij benadering: 145 liter. Eén van de duigen vertoont 
een rechthoekig bomgat (8 bij 7,5 cm) en drie ingekerfde merken. Kapdatum van de boom: 1418-1438.

221



fea nr spo beschrijving fig
1894 1 721 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een 

kobaltblauw heggerankmotief. De goedbewaarde versiering in luster is goudkleurig.
37

1894 2 721 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven zowel 
in kobaltblauw als in bruine luster. Op de buitenkant zijn enkel motieven in luster te zien

48

1894 3 721 Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.

1895 1 721 Speelbord met 25 vlakjes in tin/lood en voorzien van bevestigingslipjes. Oorspronkelijk vermoedelijk 
met hangoog. Zijde: 22-23 mm. Kleinere uitvoering van HP afb. 1005.

160

1895 2 721 Archeologisch volledig fragment van Maigelbecher in groen glas.

1895 3 721 Twee niet hechtbare wandfragmenten van een beker in groen glas.

1895 4 721 Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.

1895 5 721 Vijf fragmenten van een beker in groen glas met abrupt afknikkend profiel.

1895 6 721 Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas. 140
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1895 7 721 Voetfragment van een beker in groen glas met abrupt afknikkend ribbelpatroon. 140

1895 8 721 Twee kopspelden in een koperlegering. Afmetingen: lengtes: 32 en 34,5 mm, diameters van de kopjes: 
2,2-2,3 mm.

1895 9 721 Fragment van een ijzeren dolklemmet met driehoekige doorsnede. Bewaarde lengte: +/-10,5 cm.

1895 10 721 Dubbel ovale gesp met middenstijl en verbrede zijkanten in een koperlegering. Het bijbehorend beslag 
is aan de zichtbare kant versierd met de in een puntjeskader opgestelde letters AVE. Afmetingen van 
de gesp: lengte: 25,5 mm, breedte: 30 mm.

1895 11 721 In één stuk vervaardigd riembeslag in een koperlegering. Het uit een plaatje gevormde beslag is aan de 
zichtbare zijde versierd met een binnen een rechthoekig kader geplaatste tekst. Afmetingen: lengte: 28 
mm, breedte: 23 mm.

1900 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1900 2 Sierspeld in tin/lood in de vorm van een zesbladig bloemetje en met gietnaad en draagspeld. Het 
bloemetje bestaat uit twee rijen bloemblaadjes. Diameter: 16-17 mm. Zeer gelijkend op HP afb. 828.

1900 3 Sierspeld in tin/lood met hangoog en draagspeld. Diameter: 14 mm.

1900 4 Perfect bolvormige knikker (?) in een witbeige natuursteen. Eén van de zijden vertoont een plat vlak. 
Diameter: 15 mm.
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1900 5 Steelfragment van een fluitje in een bruinrood hard baksel. Het steeltje is gedeeltelijk met wit slib 

bedekt.

1900 6 Randfragment van een kommetje in een hard rozerood baksel en met bandvormig verdikte rand. Het 
fragment is aan de buitenzijde bedekt met een blinkend oranjebruin loodglazuur en aan de binnenzijde 
met een dik tinglazuur met paarse en blauwgroene geometrische versieringen. Randdiameter: 12 cm.

52

1900 7 Fragment van een st.-jakobsschelp. In het oor van de schelp is één doorboring bewaard.

1900 8 Sierspeld in tin/lood met hangoog en horizontaal gesitueerde gietnaad en draagspeld. Diameter: 15 
mm, lengte: 23 mm.

1900 9 Schelpvormig object in een gegoten koperlegering. Deze schelp (?) heeft slechts één oor. Dit oor is 
voorzien van 3 gaten (diameter: 2,8 mm). Twee grotere gaten (diameter: 3,8 mm) bevinden zich aan de 
andere kant van de schelp. Grootste afmeting: 71 mm.

170

1900 10 Loodstrip voor glas-in-lood.

1900 11 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,7 mm.

1900 12 Beschadigd fragment van een ringvormige kaarsenhouder in een koperlegering met twee benen die op 
een pin eindigen. De bovenrand van de ring is voorzien van twee groeven.

169

1900 13 Gegoten schrijfstift met trapeziumvormige spatel (breedte: 8,3 mm) en rechthoekige door groeven in 3 
delen gesplitste schacht. Lengte: 81 mm. Koperlegering.
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1900 14 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 4 groeven. Diameter: 26,5 mm. Gewicht: 15,0 g. 65

1900 15 Scheepjespenning in messing geslagen te Nürnberg in de 15de eeuw. Gewicht: 2,04 g, diameter: 29 
mm.

1900 16 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,84 g, 
doormeten 18 mm.

1900 17 Brabantse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen onder Karel V in de periode 1521-1536. 
Gewicht: 0,92 g.

1900 18 Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Filips II in 1586. Gewicht: 4,93 g, doormeter: 25 mm.

1900 19 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 37,1 g.

1900 20 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 14,1 g.

1900 21 Loden netverzwaring. Breedte: 22 mm, gewicht: 17,9 g.

1900 22 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 14,0 g.
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1900 23 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 26,9 g.

1900 24 Loden netverzwaring. Breedte: 49 mm, gewicht: 36,4 g.

1900 25 Loden netverzwaring. Breedte: 21 mm, gewicht: 19,1 g.

1900 26 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,0 g.

1900 27 Fragment van een loden netverzwaring.

1900 28 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 33 mm.

1900 29 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 25,3 g.

1900 30 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 9,0 g.

1900 31 Drie fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.
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1900 32 Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.

1900 33 Loden netverzwaring. Breedte: 45 mm, gewicht: 49,8 g.

1900 34 Perfect bolvormige knikker (?) (diameter: 14 mm) in bruinbeige natuursteen.

1900 35 Tonvormige verzwaring in lood met centrale perforatie. Lijnverzwaring ? Hoogte: 16 mm, diameter: 14 
mm, diameter perforatie: 7-8 mm, gewicht: 13,7 g.

151

1900 36 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

1900 37 Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.

1900 38 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Twee gladde vlakken geven aan dat deze wetsteen 
in doorsnede rechthoekig of vierkant was. Bewaarde lengte: 9,5 cm.

1900 39 Mijt in biljoen uit de 15de eeuw. Gewicht: 0,43 g, diameter: 15 mm.

1900 40 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met een vertikale, licht verdikte rand. Wanddikte: 
1,4-1,6 mm.
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1900 41 Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 20 mm, breedte: 16,3 mm.

1900 42 Fragment van een ijzeren dolklemmet met driehoekige en ruitvormige doorsnede. De versmalde angel 
is volledig opgekruld. Nabij de angel is de doorsnede van het lemmet over een afstand van ongeveer 4 
cm driehoekig. Lengte van het lemmet zonder de angel: +/-17 cm.

158

1900 43 Volledig vervormde ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 115 mm, diameter van 
het been: 7 mm.

1900 44 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 41 mm.

1901 1 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1901 2 Fragmentair insigne in tin/lood met als opschrift: 'lombardie' m.a.w. Lombardsijde. Breedte: 39 mm.

1901 3 Sierspeld in tin/lood met gietnaad en draagspeld. Diameter: 16-17 mm.

1901 4 Helft van een ronde leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 48 mm.

1901 5 Fragment van een loden kolfslof. Rondom de schachtopening is een kleine richel aanwezig.
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1901 6 Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 46-47 mm. Gewicht: +/-120 g.

1901 7 Kanonkogel in silex. Diameter: 79-86 mm.Gewicht: +/- 680 g.

1901 8 Fragment van een rode baksteen met in één van de zijkanten voor het bakken uitgekrast geometrisch 
motief.

20

1901 9 Gele baksteen met een in één van de platte vlakken voor het bakken uitgekraste schets van drie bogen 
met pijl die naar eenzelfde door twee parallelle V's aangeduid doel schieten.

20

1901 10 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Schone in 1490 (?). Gewicht: 0,58 g.

1901 11 Brabantse of Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen of Brugge onder Karel V in de 
periode 1522-1535. Gewicht: 0,59 g, doormeter: 18 mm.

1901 12 Vlaamse of Maaslandse mijt in biljoen geslagen in Vlaanderen of Gerdingen onder Filips de Goede of 
Johanna van Merwede in de periode 1434-1467.

1901 13 Loden netverzwaring. Breedte: 30, gewicht: 15,3 g.

1901 14 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 18,0 g.
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1901 15 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 36 mm.

1901 16 Loden netverzwaring. Breedte: 33, gewicht: 18,1 g.

1901 17 Vier fragmenten van een dikwandige (dikte: 11-13 mm) pot (diameter: 27 cm) met een vooral naar 
buiten staande afgeplatte rand. Het baksel is roosbruin en grof verschraald met kwarts en tot 4 mm 
grote rode inclusies. De binnenzijde is bedekt met een bruin loodglazuur dat op sommige plaatsen tot 
bovenop de rand doorloopt. De buitenkant is ongelijkmatig bedekt met een beige sliblaag.

52

1901 18 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een netwerkpatroon met centrale 
stippen in bruine luster. Op de onderkant van het stuk zijn drie concentrische lijnen in bruine luster te 
zien.

44

1901 19 Tuitfragment van een zuigflesje (?) in rood aardewerk bedekt met loodglazuur.

1901 20 Fragment van een loden netverzwaring.

1901 21 Rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen in de 15de eeuw te Nürnberg. Gewicht: 
1,37 g, diameter: 23,5 mm.

1901 22 In één stuk vervaardigd riembeslag in een koperlegering. Het uit een plaatje gevormde beslag is aan 
beide zijden versierd met ingekraste geometrische motieven. Afmetingen: lengte: 37,5 mm, breedte: 
21,5 mm.

1901 23 Baksteen met nabij de hoek een in drie niveaus voor het bakken uitgesneden gleuf. 18
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1902 1 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 22,5 g.

1902 2 Loden netverzwaring. Breedte: 20 mm, gewicht: 6,2 g.

1903 1 Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met 2 onderling verbonden 
kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1903 2 Twee loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,6 mm.

1903 3 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
1,00 g, doormeten 21,5 mm.

1903 4 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478- 
1482. Gewicht: 0,83 g, doormeten 18 mm.

1903 5 Brabantse oord in koper geslagen te Maastricht onder Filips II in 1586. Gewicht: 4,90 g, doormeter: 26 
mm.

1903 6 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 15,1 g.

1903 7 Twee passende fragmenten van lichtgeel vensterglas.
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1903 8 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en met aan de binnenkant 

resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

1903 9 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1903 10 Wandfragment in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is gevlamd. Het 
betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.

1903 11 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild en twee doorgeslagen gaten. Gewicht: 3,78 g, 
diameter: 26 mm.

1903 12 Sikkel in ijzer met versmalde angel. Op het einde is deze angel omgeplooid. De punt van het 
sikkellemmet is afgebroken. Totale bewaarde lengte: +/- 24 cm.

1903 13 Sterk beschadigd fragment van een sikkelblad.

1903 14 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 52 mm.

1903 15 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: +/-13 cm.

1904 1 725 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 8,7 g.
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1906 1 726 Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een bleekgrijs 

baksel.

1906 2 726 Wandfragment van een beker in groen glas.

1906 3 726 Voet van een beker in kleurloos glas. 141

1906 4 726 Vijf ijzerhoudende brokken, vermoedelijk ijzerslakken.

1907 1 727 Fragment van een ruiterspoor in ijzer. Beide beugelarmen eindigen in twee ogen. Lengte van de 
beugelarmen: +/-10 cm.

1909 1 728 Wandfragment van een dikwandig, buisvormig object in rood aardewerk dat aan de buitenkant bedekt 
is met bruingroen loodglazuur. Langs de binnenkant zijn prominente draairingen aanwezig. Wanddikte: 
8-9 mm.

1912 1 731 Vlaams 1/2 vuurijzer in zilver geslagen onder Filips de Schone in de periode 1489-1490. Gewicht: 1,25 
g, doormeter: 22 mm.

1916 1 732 Fragment van een bezem bewaard en geconserveerd met de originele wikkel. Bewaarde lengte: 14 cm, 
diameter ter hoogte van de wikkel: 6-7 cm.

275

1916 2 732 Stukje groen vensterglas.
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1919 1 732 Van deze baksteen werden twee zijden zowel aan de onder- als bovenkant van de baksteen vanaf drie 

cm van de rand van de steen ongeveer onder een hoek van 30° afgeschuind. De schuine vlakken lijken 
bedekt met een met een borstel opgesmeerde rode deklaag.

16

1921 1 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,8 mm.

1921 2 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

1921 3 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 85 mm.

1922 1 Anthropomorf fluitje met tweeledige baard in een beigebruin hard baksel. Op het hoofd is een naar voor 
geplooid buisvormig uitsteeksel aanwezig. De ogen en de mond zijn in wit slib. De baard en de schijf 
op het uitsteeksel zijn geelgroen geglazuurd.

100

1922 2 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur 
zowel aan de binnen- als buitenkant.

1923 1 Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. 
Gewicht: 0,72 g, doormeter: 19 mm.

1924 1 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

1924 2 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen 
van luster zijn op dit stuk niet te zien. Randdiameter: 31 cm.
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1926 1 Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op standring en versierd met een in 

kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.
50

1926 2 Spinschijfje (diam.: 45-47 mm) vervaardigd uit een wandfragment van een recipiënt in handgevormd 
aardewerk in prehistorische traditie. Gewicht: 19,2 g. Diameter van de perforatie: 8 mm.

108

1926 3 Twee passende fragmenten van een boekslot met haak in koper of een koperlegering. De zichtbare 
zijde is versierd met ingegroefde lijnen en arceringen. Het driehoekig gedeelte is door een scharniertje 
verbonden met het versierde gedeelte (lengte: 25,5 mm).

170

1926 4 Loden schijfvormig gewicht. Diameter: 22-23, dikte: 7 mm, gewicht: 27.4 g. Aan één zijde is een schild 
en een letter A (?) ingestempeld.

160

1926 5 Voet- en stamfragment van meerdelige beker in groen glas. 141

1926 6 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel heeft een 
rozige kern en bevat een aantal rode inclusies kleiner dan 1 mm doormeter.

1926 7 Randfragment van een gladwandige kruik of kruikamfoor in een witbeige baksel met grijze kern.

1926 8 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

1926 9 Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.
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1926 10 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk 

oranjebruin gevlamd. Het stuk past aan 1953.1.

1926 11 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,4 cm.

1926 12 Twee passende fragmenten van een wetsteen in een groengrijze zandsteen met een natuurlijke 
morfologie en met op twee plaatsen kleine uitgesleten groeven. Afmetingen bij benadering: 10 bij 2,5- 
3,5 cm.

6

1926 13 Zegelmatrijs in een koperlegering met rond stempelvlak en een centraal geplaatst zeszijdig handvat 
met circulaire perforatie bovenaan. Afmetingen: diameter: 22,4 mm, hoogte: 29 mm, dikte: 3 mm. 
Centraal op het stempelvlak is een paard afgebeeld en het omschrift kan worden gelezen als 
's.houdin.f.willem.vaelwaerts': het zegel van houdin zoon van willem vaelwaerts.

1926 14 Afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: Diameter: 42 mm, dikte: 4,7 mm.

1926 15 Sikkel in ijzer met licht gebogen blad. Bewaarde lengte van het sikkelblad: +/-18 cm. 149

1926 16 Fragmenten van een mondharp in ijzer.

1926 17 Fragment van een ijzeren scharnierschaar. Het scharnierend element is voorzien van onderdelen in 
een koperlegering. Bewaarde lengte: 11,5 cm.

1928 1 Fragment lichtgeel vensterglas.



fea nr spo beschrijving fig
1928 2 Bodemfragment van een maigelein in groen glas.

1928 3 Fragment van een ijzeren hengsel met een gemeenschappelijke pin voor beide armen. De bewaarde 
arm is rechthoekig en voorzien van drie nagelgaten. Lengte van de rechthoekige arm: 142 mm, 
breedte: 29 mm. De ontbrekende arm staat met zijn lengteas haaks op de bewaarde arm.

144

1929 1 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,87 g, doormeter: 15-17,5 mm.

1933 1 Fragment Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. Op de binnenkant van het 
fragment zijn vage sporen van luster te zien.

29

1933 2 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen blauwe cirkels en cirkels in luster 
opgestelde blauwe schijven en stippen en lusterstippen.

33

1933 3 Kruisje in tin/lood met een perforatie bovenaan. De kruisbalken eindigen in een fleur de lis. Aan de 
voorkant is de gekruisigde Christus afgebeeld, aan de achterzijde de gekroonde Maria met kind. 
Hoogte: 39 mm, breedte: 35 mm.

1933 4 Verweerd fragment van een aan de binnenzijde geglazuurd lampschaaltje met onderaan een gedeelte 
van de centrale stam. Het baksel is oranjerood en zandig.

1933 5 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 68 mm.

1937 1 738 Drie fragmenten waaronder een randfragment van een beker in groen glas.
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1937 2 738 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

1937 3 738 Uit één stuk vervaardigd benen heft met rechthoekige doorsnede en op het heftuiteinde o.a. versierd 
met perforaties was bestemd voor een mes met versmalde angel. Afmetingen: bewaarde lengte: 66 
mm, grootste breedte: 13 mm.

291

1940 1 741 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk 
oranjebruin gevlamd.

1942 1 742 Baksteen met centraal op een van de brede vlakken, een uitgespaarde gleuf. Verder is één van de 
korte zijden na het bakken onder een hoek van 45° schuin gezet.

18

1942 2 742 Goed bewaard ruiterspoor in ijzer met een achttandig rad, in doorsnede ronde schacht en een 
eenvoudig rechte beugel. Op beide uiteinden zijn de metalen haakvormige riembevestigingen nog 
bewaard. Beide beugelarmen eindigen in twee ogen. Op de beugelarm met het scharnier is in het 
bovenste oog de spoorgesp nog aanwezig. Lengte van de schacht: 6,5 cm, lengte van de beugel: 7,5 
cm.

147

1945 1 743 Vervormde sikkel in ijzer. Lengte van het sikkelblad: +/- 23 cm. 150

1945 2 743 Vervormde sikkel in ijzer. Lengte van het sikkelblad: +/- 36 cm. 150

1946 1 Rudimentair afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 66-68 mm.

1946 2 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,01 g, doormeter: 17 mm.
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1946 3 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Eén vlak is vlak en vertoont een 

serie kleine putjes en de andere zijde is zeer onregelmatig en vertoont een onregelmatig geheel van 
verdiepingen. Dikte: 3,6-3,8 cm.

1946 4 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 62 mm, diameter van het been: 3 mm.

1946 5 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 44 mm.

1948 1 744 Kanonkogel in zandsteen met afgeplat stuk. Diameter: 106-107 mm. Gewicht: +/- 1525 g.

1948 2 744 Wandfragment van een beker in geverfd aardewerk (techniek B) met sporen van zandbestrooiing. Witte 
klei met een zwartgrijze deklaag.

1948 3 744 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. De onderkant is volledig 
overdekt met putjes en op de bovenkant zijn nabij de rand wat langwerpige sporen van bekapping 
aanwezig. Diameter: +/- 51 cm, dikte: 3,5-4,5 cm.

1949 1 Onversierd kruisje in tin/lood met bovenaan een inkerving. Hoogte: 44 mm, breedte: 38 mm.

1949 2 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,62 g, diameter: 17 
mm.

1949 3 Pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie is een wapenschild met een naar 
links klimmende leeuw aangebracht. Op de schijf met de pin is binnen een parelrand een wapenschild 
met een kroon afgebeeld. Diameter: 19-20 mm.
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1950 1 Fragment van een wetsteen in een donkergrijs fijn gesteente. Bewaarde lengte: 10 cm.

1950 2 Drie fragmenten van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.

1950 3 Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 26,8 mm, breedte: 20 mm.

1952 1 Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen staande haken. De speld 
is vier maal getorst. Bewaarde lengte: 43,5 mm.

1953 1 720 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is geel- tot oranjebruin 
gevlamd. Het stuk past aan 1926.10.

1954 1 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 35,6 g.

1954 2 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een 
metaalachtige glans. Het baksel is een beetje beige en bevat een aantal rode inclusies kleiner dan 0,5 
mm doormeter.

1954 3 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

1954 4 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.
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1954 5 Bodemfragment van een kan in Siegburg op gelobde standring. 56

1954 6 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 51 mm.

1955 1 720 Loden netverzwaring. Breedte:, gewicht: 34.3 g.

1956 1 Fragment van een loden netverzwaring.

1956 2 Fragment van een loden netverzwaring.

1956 3 Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14,5-15 mm.

1959 1 Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel.

1959 2 Fragment van een meerdelige fagon-beker in kleurloos glas met drie witte en één blauwe ingewalste 
draad.

1960 1 745 Vlaamse groot in zilver geslagen te Brugge onder Karei de Stoute in de periode 1467-1474. Gewicht: 
1,26 g, doormeter: 24 mm.



fea nr spo beschrijving fig
1960 2 745 Drie stukjes blauw vensterglas.

1960 3 745 Fragment van groen vensterglas.

1961 1 Halve stuiver in biljoen geslagen te Dortmund onder Friedrich III in de periode 1451-1493. Gewicht: 
1,52 g, doormeter: 22 mm.

1962 1 743 Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.

1964 1 Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel.

1965 1 Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 20 mm, breedte: 14 mm.

1969 1 746 Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en met een 
bleekgrijs baksel.

1969 2 746 Basisfragment van een fluitje (?) in een oranje-rood hard baksel.

1969 3 746 Aan beide zijden gegolfde plank met drie ovale perforaties. Afmetingen: bewaarde lengte: 126 cm, 
breedte: 17 cm, dikte: 3,2 cm.



fea nr spo beschrijving fig
1969 4 746 Fragment van een ijzeren knijpschaar.

1970 1 746 Kanonbal in gietijzer. Diameter: 47-48 mm, gewicht. Aan één zijde is de kanonbal licht afgeplat 
(diameter: 45 mm). Precies op die plaats bevindt zich ook een ovale (18 bij 21 mm) zone die centraal 
ongeveer 2 mm diep is. Gewicht: 380 g.

1970 2 746 Stukje groen vensterglas.

1971 1 747 Twee niet hechtbare bodemfragmenten van een maigelein, Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker 
in groen glas.

1971 2 747 Fragment van groen vensterglas.

1973 1 749 Stuk groen vensterglas.

1973 2 749 Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande 
rand, centraal geplaatst massief cilindervormig handvat met centrale vingerindruk. Diameter: 6,5 cm. 
Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch sporen van beroeting

91

1975 1 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,47 g, doormeter: 16 mm.

1975 2 Lepelboor in ijzer. Lengte: 14,2 cm.



fea nr spo beschrijving fig
1976 1 751 Fragment van een munt in biljoen.

1977 1 Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder 
sporen van versiering.

1977 2 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met vlag, opstaande rand en versierd met 
kobaltblauwe motieven en een lijntje in roodbruine luster.

1977 3 Loden snorrebot met twee grote centrale perforaties (diam.: 6-8 mm) en een fijn gekartelde omtrek. 
Diameter: 39-41 mm.

177

1977 4 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 15,6 g.

1977 5 Fragment van een loden netverzwaring.

1977 6 Eenvoudig rechtop staand randje van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met 
donkergroen loodglazuur aan de buitenkant.

1977 7 Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed.

1979 1 Fragment van een Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees.



fea nr spo beschrijving fifl
1985 1 Fragment van een beeldje (?) in een zacht bruinbeige baksel.

1985 2 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

1987 1 Wandfragment van geverfd aardewerk (techniek B) met sporen van zandbestrooiing. Witte klei met een 
zwartgrijze deklaag.

1987 2 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. 
Gewicht: 0,60 g, diameter: 17 mm.

1991 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

1991 2 Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk 
niet te zien.

1992 1 Aan beide zijden beschadigd spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 25 
mm.

65

1993 1 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
1,24 g, doormeter: 19 mm.

1994 1 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven in 
koperrode luster en in kobaltblauw.

48



fea nr spo beschrijving fig
1994 2 Uit twee helften opgebouwd belletje in koper of een koperlegering. Diameter: 15-16 mm. 166

1994 3 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en een onderaan 
afgevlakte poot. Hoogte van het driepootje: 80 mm. Het pootje is aan de buitenkant voorzien van een 
kleine met de vinger aangebrachte verdieping.

1994 4 Twee passende wandfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is 
gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.

1994 5 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 91 mm, diameter van het been: 4 mm.

1995 1 759 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Home in de periode 1456-1464. 
Gewicht: 0,58 g, doormeter: 15-16 mm.

1996 1 Dobbelsteentje (zijde: 5,8 tot 6,5 mm). De één staat tegenover de twee. 288

2000 1 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,63 g, diameter: 19 mm.

2002 1 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, vermoedelijk versierd met 
een kobaltblauw heggerankmotief. Op de binnenkant van de bodem zijn vage sporen van luster 
aanwezig.

37

2002 2 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 27 mm. Gewicht: 14,9 g. 65



fea nr spo beschrijving fig
2002 3 Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke 

groene vlekken.

2002 4 Twee passende fragmenten, een randfragment en een halsfragment van een slanke kan in Siegburg 
steengoed zowel aan de buiten- als binnenkant bedekt met groen loodglazuur. De binnenkant is niet 
volledig met glazuur bedekt. De hals vertoont een aantal duidelijke draairingen.

2002 5 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 46 mm.

2008 1 Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is 
twee maal getorst. Bewaarde lengte: 39 mm.

2011 1 Bretoense 'doublé' in biljoen geslagen te Nantes onder Jean V in de periode 1399-1442. Gewicht: 0,47 
g, doormeten 23,5 mm.

2013 1 765 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,91 g, 
doormeter: 16,5-18 mm.

2016 1 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

2016 2 Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 47 mm, dikte: 5 mm.

2016 3 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 95 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2017 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 

kobaltblauwe kronen.
39

2017 2 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. 
Gewicht: 0,40 g, doormeter: 17 mm.

2017 3 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 12,8 g.

2017 4 Fragment van een loden netverzwaring.

2017 5 Fragment van een loden netverzwaring.

2018 1 Nagenoeg vierkant snorrebot in lood met twee centrale perforaties. Afmetingen: 27 bij 28 mm.

2018 2 Twee-armige kandelaar in een koperlegering met aangegoten licht konische (diam.: 20 tot 17 mm) 
kaarsenhouders zonder bodem. Binnendiameter van de kaarsenhouders bovenaan: 14,5 tot 15 mm. 
Beide armen met centrale rib zijn aan een licht konische ring gegoten.

168

2018 3 Fragment van een klein ampulletje (diam.: 29-30 mm) in tin/lood. Op één kant zijn nog twee 
concentrische cirkels en de aanzet van een schild te zien. Het voetje bestaat aan de voorzijde uit drie 
lobben, terwijl de achterzijde ervan recht is.

2018 4 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 19,5 g.



fea nr spo beschrijving fig
2018 5 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 11,5 g.

2018 6 Konische verzwaring in lood met centrale perforatie. Lijnverzwaring ? Hoogte: 16 mm, diameter aan de 
basis: 18-19 mm, diameter van de centrale perforatie aan de basis: 9 mm, diameter van de centrale 
perforatie nabij de top: 7 mm, gewicht: 21,1 g.

151

2018 7 Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14,5-14,8 mm.

2019 1 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met uitstaande bladparen. 
Van de luster blijven enkel vage stippen over.

29

2019 2 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 36,9 g.

2019 3 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 34,6 g.

2019 4 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 21,6 g.

2019 5 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 21,9 g.

2019 6 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 12,9 g.



fea nr spo beschrijving fig
2019 7 Fragment van een loden netverzwaring.

2019 8 Twee passende fragmenten van een kannetje in lichtgrijs steengoed dat op de buitenzijde plaatselijk 
oranjebruin gevlamd is. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.

2019 9 Ronde schijf met lip van een pinlood met één centrale perforatie. Diameter: 23 mm.

2019 10 Loden afgeknot kegelvormig gewicht met hangoog. De onderkant is licht concaaf en voorzien van een 
centrale verdieping. Afmetingen: hoogte: 40 mm, maximale diameter onderaan: 25 mm, gewicht: 118,5
g-

180

2020 1 Sierspeld in tin/lood met draagspeld. Diameter: 17 mm.

2020 2 Sierspeld in tin/lood met draagspeld en aanhechting. Diameter: 14-15 mm.

2020 3 Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen, neus en 
mond zijn uitgevoerd in wit slib.

99

2020 4 Wandfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een beige hard baksel. Het oog is uitgevoerd in wit 
slib.

2020 5 Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Diameter: 37-39 mm. 177



fea nr spo beschrijving fig
2020 6 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 15,9 g.

2020 7 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 17,8 g.

2020 8 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 25,1 g.

2020 9 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 12,4 g.

2020 10 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 12,6 g.

2020 11 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 10,8 g.

2020 12 Fragment van een loden netverzwaring.

2020 13 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 66,3 g.

2020 14 Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. De bovenrand, geaccentueerd door een dubbele kraag, is 
gekarteld en rondomrond versierd met gearceerde zones in de vorm van een driehoek met een holle 
basis. De voorzijde is versierd met een slingerend plantaardig (?) motief opgesteld binnen een 
langwerpige zone met arcering. Aan de achterkant zijn twee perforaties aangebracht.

173



fea nr spo beschrijving fig
2020 15 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en zonder 

sporen van glazuur.

2020 16 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

2020 17 Fragment van een konisch deksel in rood aardewerk met centrale knobbel. Het stuk vertoont geen 
sporen van glazuur noch van beroeting.

91

2020 18 Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een imitatie uit de 1ste helft van de 15de eeuw. 
Gewicht: 0,78 g, diameter: 15 mm.

2020 19 Ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en haak of oog in één stuk. Afmetingen: 
bewaarde lengte: 51 mm.

2025 1 Drie passende fragmenten Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

2025 2 In doorsnede wigvormige toetssteen (?) in een zeer fijn paarsgrijs gesteente. Op één uiteinde is een 
konische perforatie aanwezig. De steen voelt zeer glad aan nabij het dunne uiteinde. Lengte: 8,1 cm, 
breedte: 24-26, dikte: 2-11 mm.

5

2027 1 Opengewerkt rond insigne in tin/lood met een kroon. Diameter: 34 mm.

2027 2 Min of meer rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties. Diameter: 29-34 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2027 3 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,83 g, doormeter: 17 mm.

2027 4 Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 17,3 g.

2027 5 Fragment van een loden netverzwaring.

2027 6 Fragment van een loden netverzwaring.

2027 7 Fragment van een loden netverzwaring.

2027 8 Fragment van een loden netverzwaring.

2027 9 Fragment van een loden netverzwaring.

2027 10 Fragment van een loden netverzwaring.

2028 1 768 Vishaak in ijzer met palet. De zone van de punt en de eventuele weerhaak is beschadigd. Afmetingen: 
lengte: 46 mm, diameter van het been: 2,3 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2028 2 768 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Het uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 45 mm.

2028 3 768 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 44 mm.

2030 1 Sterk beschadigd fragment van een grote dubbelhak in een beigegeel baksel met rode inclusies.

2031 1 Bakstenen gewicht in de vorm van een gelijkbenige driehoek met nabij de scherpe hoek een na het 
bakken aangebrachte perforatie. De perforatie kwam tot stand door vanop beide zijden een uitholling te 
maken. Hoogte: 29 cm, breedte: 27 cm, gewicht: 4820 g.

9

2034 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door mekaar 
gevlochten banden. De ruimte die tussen de banden overblijft is opgevuld met motieven in roodbruine 
luster. Op de onderzijde is enkel een vaag spoor van een concentrische band in koperrode luster 
zichtbaar.

41

2041 1 602 Wandfragment van een recipiënt in handgevormd aardewerk in prehistorische traditie.

2042 1 776 Gele baksteen in de vorm van een gelijkbenige driehoek. 14

2042 2 776 Baksteen waarvan één van de lange zijden licht gebogen is. 15

2044 1 Fragment van een Lotharingisch kruis met hangoog in tin/lood. De kruisbalken eindigen in de vorm van 
vierlobbige ornamenten. Tussen de dwarsbalken is een reliekvenster afgebeeld. Bewaarde lengte: 57 
mm.



fea nr spo beschrijving fig
2044 2 Vogelinsigne in tin/lood met een gietnaad en draagspeld. Lengte van de vogel: 78 mm. Onbekend type.

2044 3 Sierspeld in tin/lood in de vorm van een zesbladig bloemetje en met een gietnaad en draagspeld. 
Diameter: 15-16 mm. Variant van HP afb. 841-842.

2044 4 Fragment van een insigne in tin/lood van Adrianus van Geraardsbergen in harnas met in de linkerhand 
aanbeeld en hamer. Bewaarde hoogte: 38 mm. Het insigne sluit zeer nauw aan bij HP afb. 4.

2044 5 Voet van een kruis in tin/lood. Breedte van de voet: 17 mm.

2044 6 Fragment van een insigne in tin/lood.

2044 7 Zes onderdelen van de kader van een insigne in tin/lood.

2044 8 Fragment van een insigne in tin/lood gewijd aan Vincentius van Beselare. Het opschrift luidt: 'sente 
vinsencii van belselare'. Breedte: 35 mm. Onbekend type.

2044 9 Fragment van een loden netverzwaring.

2044 10 Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Diameter: 39-41 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
2044 11 Fragment van een ampul (diam.: 44-45 mm) in tin/lood. De ampul is op de achterzijde plat geslagen en 

de bovenkant is gezien de talrijke snijsporen losgesneden en afgebroken. Aan de voorzijde is de ampul 
versierd met twee concentrische cirkels met een centraal puntje. Het voetje bestaat aan de voorzijde uit 
drie lobben, terwijl het aan de achterzijde recht is.

2048 1 780 Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met ringvormige voet en versierd 
met uitstaande bladparen. De versiering met uistaande bladparen is zowel uitgevoerd in kobaltblauw 
als in luster. Het bord is op de spiegel bezaaid met een aantal putjes die tot in het baksel reiken.

31

2048 2 780 Toetssteen (?) met een rechthoekige doorsnede in een zeer fijn, zwart gesteente met vage 
aanduidingen van een strafificatie. Op één uiteinde is een cilindrische perforatie (doormeter: 7,3 mm) 
aangebracht. Bewaarde lengte: 111,6 mm. Breedte: 30,5 tot 34 mm. De beide zijkanten voelen zeer 
glad aan, terwijl de vlakke kanten merkelijk ruwer zijn.

5

2048 3 780 Fragment van een vermoedelijk Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Born onder Jan van 
Salm in de periode 1389-1400.

2049 1 781 Afgesleten koot met een 10-tal slordig ingekerfde min of meer evenwijdige korte (5-8 mm) streepjes op 
de bolle zijde.

286

2050 1 781 Fragmenten van een Lotharingisch kruis in tin/lood. Bewaarde lengte: 61-62 mm.

2052 1 781 Fragment van de bodemplaat van een ton, diameter: 30-31 cm. 203

2053 1 781 Wandfragment van een Maigelbecher in groen glas.

2056 1 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met kobaltblauwe schijven, 
stippen en ovale vlekken en lusterstippen opgesteld binnen cirkels in kobaltblauw en luster. Op de 
bodem zijn enkel twee concentrische cirkels in roodbruine luster aanwezig.

33



fea nr spo beschrijving fig
2056 2 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen blauwe cirkels en 

lustercirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn concentrische lusterbanden 
aangebracht waarvan één gearceerd is.

33

2056 3 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met sporen- en kruisarceringsbanden in 
luster. Op de onderkant zijn wat stippen en lijnen en vermoedelijk een gestileerd peregil-motief te zien 
in luster.

40

2056 4 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met 
door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

2056 5 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven zowel 
in kobaltblauw als in luster. Randdiameter: 25 cm.

48

2056 6 Twee passende randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe 
bloem- en bladmotieven. Van luster is op dit stuk niets te zien. Randdiameter: 23 cm.

48

2056 7 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.

2056 8 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met binnen cirkels opgestelde 
bloem- en bladmotieven in luster. Op de onderkant zijn in luster twee concentrische cirkels aangebracht 
die radiaal in segementen zijn verdeeld.

33

2056 9 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met sgrafitto gebladerte. In 
kobaltblauw is een klimopblad en een klimoprank zichtbaar en in luster zijn diverse bloemmotieven 
aangebracht. De onderkant is in luster versierd met gestileerde perejil-motieven tegen een achtergrond 
van stippen.

34

2056 10 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door mekaar 
gevlochten blauwe banden. Van een versiering in luster is niets te zien.

41



fea nr spo beschrijving fig
2056 11 Rechthoekig insigne (41 bij 38 mm) met de voorstelling van een gekroond paar bij een boom in tin/lood. 

Variant van HP afb. 604-606. De mannelijke figuur staat in tegenstelling tot de gekende exemplaren 
aan de rechterkant van de boom.

2056 12 Knikker in een bruinbeige fijn baksel. Diameter: 24-26 mm.

2056 13 Vleugelfragment van een fluitje in de vorm van een in een duikvlucht dalende vogel in een roodbruin tot 
grijs hard baksel. De vleugel is bedekt met wit slib waarin de individuele veren diep zijn ingekrast.

101

2056 14 Loden kolfslof bewaard met een fragment van de steel. Op de vlakke zijde van de kolfslof staan heel 
wat krassen overwegend in twee richtingen. De steel is in verhouding tot het gewicht van de kolfslof 
nogal licht.

178

2056 15 Ovaal, loden snorrebot met twee centrale perforaties en scherpe, gekartelde omtrek. Diameter: 23-28 
mm.

2056 16 Miniatuur krukje in tin/lood op drie poten en versierd met kruisarcering. 173

2056 17 Houten speelschijf met gekartelde omtrek. Diameter: 39 mm. Aan beide zijden bevindt zich centraal een 
richel van ongeveer 1 cm doormeter. Binnenin is deze richel kegelvormig uitgediept.

181

2056 18 Aan de twee uiteinden aangepunt stokje met een centrale inkeping: tiepel (?). Lengte: 16,2 cm, 
doormeter: tot 3 cm.

178

2056 19 Een dubbele arm in een koperlegering voor de bevestiging van kaarsenhouders. Op het einde is elke 
arm geperforeerd (diam.: 8 mm). De twee armen met een ruitvormige doorsnede zijn aan een ring 
(binnendiam.: 12,5 mm) gegoten die vermoedelijk over een centrale schacht past.

168



fea nr spo beschrijving fig
2056 20 Licht konische kaarsenhouder in een koperlegering (diam.: 21 tot 18 mm, binnendiam.: 16,5 mm) 

zonder gaten en met zwak uitgesproken parallelle groeven. Hoogte: 47 mm. Onderaan de schacht 
bevindt zich het afgebroken uiteinde van een arm.

2056 21 Helft van een spinschijfje in hout. Diameter: +/- 6 cm. Op de licht afgeronde zijde zijn een ganse reeks 
evenwijdige krassen aanwezig.

184

2056 22 Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperlegering. Lengte: 32 mm. 160

2056 23 Gordelsluiting in een koperlegering met gordelbeslag, U-vormige beugel en ruitvormige haak in één 
stuk. Lengte: 77 mm.

161

2056 24 Houten boetnaald. Aan de éne zijde is ze versierd met drie door mekaar verstrengelde in het hout 
gekerfde vissen. Aan de andere kant is een stervormig eigendomsmerk (?) aangebracht. Lengte: 17 
cm, breedte: tot 2 cm.

248

2056 25 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 28,2 g.

2056 26 Loden netverzwaring. Breedte: 24 mm, gewicht: 30,9 g.

2056 27 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 35,4 g.

2056 28 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 26,8 g.



fea nr spo beschrijving fi9
2056 29 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 20,2 g.

2056 30 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 17,4 g.

2056 31 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 13,3 g.

2056 32 Loden netverzwaring. Breedte: 22 mm, gewicht: 5,7 g.

2056 33 Fragment van een loden netverzwaring.

2056 34 Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 10,1 cm; breedte: 1,2-1,8 cm. Aan de ene zijde is op 
deze boetnaald schematisch een vulva afgebeeld en aan de andere zijde is een laddervormig 
eigendomsmerk aangebracht.

248

2056 35 Fragment van een onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 6,2 cm; breedte: 1,8 cm. 248

2056 36 Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 11,5 cm; breedte: 1,3-1,5 cm. Centraal bevindt zich 
een druppelvormige perforatie en een ingekerfde dwarse streep.

248

2056 37 Fragment van een houten boetnaald met fragmentair bewaard ingekerfd eigendomsmerk. Bewaarde 
lengte: 4 cm; breedte: 1,5 cm.

248
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2056 38 Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 16,1 cm; breedte: 1,5-2 cm. Op één zijde bevindt 

zich een ingekerfd eigendomsmerk.
248

2056 39 Beschadigde, onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 14,2 cm; breedte: 1,7 cm. 248

2056 40 Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 11,1 cm; breedte: 1,3-1,7 cm. Aan één zijde is een 
laddervormig merk ingekerfd.

248

2056 41 Met een groefje versierd houten steeluiteinde van een lepel. 186

2056 42 Houten mesheft aan één zijde voorzien van een rudimentair ingekerfd kruis. De twee houten hefthelften 
zijn met drie klinknageltjes aan de plaatvormige ijzeren angel bevestigd. Aan het uiteinde is het heft 
breder en dikker. Lengte: 8,5 cm; breedte: 1,8 tot 3 cm; dikte: 1,4 tot 2,6 cm.

194

2056 43 Onversierd houten mesheft dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Het heft 
is aan het uiteinde enkel wat breder. Lengte: 9 cm; breedte: 1,7 tot 2,5 cm en dikte: 1,8 tot 2 cm.

194

2056 44 Onversierd houten mesheft dat met vier klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Het heft 
is aan het uiteinde breder. Lengte: 10,7 cm, breedte: 1,2 tot 2 cm en dikte: 1,2 cm.

194

2056 45 Houten mesheft dat met 13 klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Op één helft is een 
'Z-vormig' motief ingekerfd. Het heftuiteinde is breder en waar het heft overgaat naar het lemmet is het 
sterk verdund. Lengte: 8,2 cm; breedte: 0,9 tot 2 cm en dikte: 0,4 tot 1 cm.

194

2056 46 Fragment van een houten mesheft dat minstens met drie klinknageltes aan de plaatvormige angel is 
bevestigd. Aan het uiteinde is het lemmet breder (2 cm).

194
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2056 47 Fragment van een rechthoekige, dubbele houten kam met een combinatie van een fijne en een grove 

tanding. Op de breedte van 10 grove tanden komen aan de andere zijde 26 fijne tanden voor. Breedte: 
8,1cm, bewaarde lengte: 4,4 cm, dikte: 7 mm.

258

2056 48 Gedraaid cilindrisch houten doosje met een in verhouding dikke bodem (1 cm) en dunne wanden. 
Diameter: 2,3 cm, hoogte: 3 cm.

199

2056 49 Fragment van een gedraaid cilindrisch doosje in hout. De 1,1 cm dikke bodem is versierd met 
rondomlopend groefje. Diameter: 2,7 cm, bewaarde hoogte: 3,3 cm.

199

2056 50 Wand- en twee bodemfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2056 51 Drie fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.

2056 52 Fragment van een gedraaid kommetje in els (Alnus gl./inc.). Diameter: 17 cm, hoogte: 6,1 cm. Het 
kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met rechte wanden en een aan de buitenzijde naar 
binnen afgeschuinde rand. Aan de binnenkant is het bodemvlak beklemtoond door een groefje. Het 
kommetje is pas getekend na vriesdrogen.

188

2056 53 Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen voor het conserveren: breedte van de 
hiel: 5,6 cm, dikte: 8-9 mm, afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 4,9 cm, dikte: 7-8 mm.

280

2056 54 Twee fragmenten van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen voor het conserveren: breedte 
van de hiel: 5,0 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,9 cm, dikte: 8-14 mm; afmetingen na het 
conserveren: breedte van de hiel: 4,1 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,3 cm, dikte: 10 
mm. De zool is nog gedeeltelijk bekleed met een lederen zool met een ingestempeld motief van twee 
maal drie rijen cirkeltjes.

280

2056 55 Resten van een bezem in struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil). Lengte van de bewaarde takjes: 22-23 
cm.
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2056 56 Houten tapje. Diameter: 19-20 mm; lengte: 55 mm. Op de bovenkant van het tapje bevindt zich een 

centraal putje.
202

2056 57 Houten tapje. Diameter: 18 mm; lengte: 50 mm.

2056 58 Langwerpig stuk hout met uitgezaagde rechte hoek waardoor het gesteeld lijkt. Afmetingen: lengte: 
20,3 cm, breedte: 5-5,4 cm, dikte: 2-3,3 cm.

274

2056 59 Fragment van een steelvormig houten voorwerp met ovale doorsnede. Bewaarde lengte: 6,7 cm. 274

2056 60 Zorgvuldig aangepunte tak met schors. Lengte: 17,5 cm, diameter nabij het niet aangepunte uiteinde: 
17-19 mm.

2056 61 Fragment van een houten stok met een min of meer vierkante doorsnede en een aantal ingekerfde 
strepen nabij het uiteinde. Lengte: 11,5 cm.

183

2056 62 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met enkele 
vlekken geel loodglazuur.

2056 63 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met vlakke bodem en sporen van 
geelgroen loodglazuur met groene vlekken aan de buitenkant.

2056 64 Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenzijde.
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2056 65 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

2056 66 Randfragment van een recipiënt met gelobde rand in een hard gebakken, fijn wit baksel. Enkel de 
buiten- en bovenkant van de rand is bedekt met donkergroen loodglazuur.

51

2056 67 Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met vlakke tot licht convexe bodem, naar boven 
afgeschuinde rand en centraal geplaatst cilindervormig massief handvat dat bovenaan schijfvormig 
verbreedt. Diameter: 5,7 cm. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch van beroeting.

91

2056 68 Twee keien in silex bedekt met gangen van Serpulidae.

2056 69 Fragment van een munt in biljoen.

2056 70 Fragment van een mijt in biljoen.

2056 71 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 1,72 g, diameter: 28 mm.

2056 72 Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 4,34 g, diameter: 27 mm.

2056 73 Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is naast een 
parelrand en wat krullen o.a. een hand te zien. Diameter: 23-24 mm.
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2056 74 Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De 

speld is minstens drie maal getorst. Bewaarde lengte: 37 mm.

2056 75 Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14-14,6 mm.

2056 76 Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 19 mm, breedte: 15,5 mm.

2056 77 Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperlegering en met bijbehorend beslag. 
Afmetingen: lengte: 36,5 mm, breedte: 25,6 mm.

2057 1 Loden netverzwaring. Breedte: 23 mm, gewicht: 11,5 g.

2057 2 Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of Filips de Goede of een Limburgse imitatie geslagen in 
de eerste helft van de 15de eeuw, vermoedelijk voor 1434.

2059 1 782 Beschadigd exemplaar van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen 
haken. De speld is vier maal getorst. Bewaarde lengte: 47 mm.

2061 1 783 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 21,9 g.

2063 1 783 Twee helften van een benen mesheft met drie kleine perforaties. Het uiteinde is versierd met twee v- 
vormige inkepingen en twee concentrische cirkels met centrale perforatie. De uitgegroefde cirkels zijn 
rood geverfd. Lengte: 62 mm, breedte: 7-13,5 mm.

292
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2067 1 788 Fragment van een insigne in tin/lood met de afbeelding van een pelikaan die zijn jongen voedt, symbool 

voor Christus. Bewaarde hoogte: 21 mm.

2067 2 788 Bodemfragment van een veldfles in een wit baksel met roze kern en bedekt met groen loodglazuur. Het 
baksel bevat rode inclusies tot 1 mm doormeter.

2068 1 788 Vijf stukken touw (diameter: 12 mm) vervaardigd in een houtachtige vezel. De lengtes van de stukken: 
42, 40, 22, 14 en 12 cm.

2068 2 788 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

2068 3 788 Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Jan III in de periode 1418-1429. Gewicht: 
0,46 g, diameter: 18 mm.

2071 1 791 Drie fragmenten van een boot met minstens 4 falussen in tin/lood. Breedte van bootje: 17 mm. Variant 
van HP afb. 643-644.

2071 2 791 Buste-insigne zonder opschrift in tin/lood met vertikale draagspeld en gietnaad. Diameter: 17 mm. De 
ring is tussen twee parelranden voorzien van evenwijdige streepjes. Onbekende variant.

2071 3 791 Houten aangepunte pen. Lengte: 10,3 cm, diameter nabij het uiteinde: 6-7 mm. 198

2071 4 791 Houten aangepunte pen. Lengte: 9,8 cm, diameter nabij het uiteinde: 6,5-7 mm. 198
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2072 1 792 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 72-73 cm lengte. In één duig is een 

rechthoekig bomgat (9 bij 8 cm) aangebracht. Op deze duig en op een andere is een merk 
aangebracht. Grootste en kleinste diameter van de ton: 62 en 51 cm. Inhoud bij benadering: 153 liter. 
Kapdatum van de boom: 1412-1422.

222

2073 1 792 Acht fragmenten van een touw (gezamelijke lengte: 1,7 m, doormeter: 1-1,5 cm). 284

2073 2 792 Helft van een gedraaid houten kommetje. Diameter: 17,5 cm, hoogte: 6,8 cm. Het kommetje heeft een 
rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde naar binnen 
afgeschuinde rand. Op één plaats is het profiel van de bodem verschillend doordat een deel van het 
profiel niet aanwezig is zodat de wand zonder knik tot de bodem doorloopt. De overgang naar de 
bodem is beklemtoond met een groefje.

188

2073 3 792 Twee stukken schapevacht. Afmetingen: 13 bij 6 cm en 5,5 bij 5 cm.

2075 1 792 Aan twee zijden afgevlakte houten bol met cilindrische doorboring (diameter: 3-3,4 cm). Diameter van 
de bol: 8,5 cm, hoogte van de bol: 7 cm.

257

2077 1 792 Twee delen van een bodemplaat in eik (Quercus sp.)(diameter: 50-51 cm) van een ton. Het stuk is 
voorzien van een ingewikkeld patroon van ingekerfde lijnen.

2080 1 795 Fragment van een loden netverzwaring.

2080 2 795 Resten van een bezem in struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil).

2080 3 795 Een aantal stukken touw (diameter: 11 mm) vervaardigd in een houtachtige vezel. Lengte van de twee 
langste stukken: 16 en 10 cm.
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2080 4 Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter van de beugel: 21-22 mm.

2080 5 795 Grote ronde gesp met middenstijl in een koperlegering. De beugel is rondomrond voorzien van 
oneffenheden. Diameter van de beugel: 75-77 mm.

2081 1 795 Mijt waarvan enkel de afdruk is bewaard.

2082 1 783 Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

2083 1 796 Sierspeld in tin/lood in de vorm van een bloem met vier bloemblaadjes en met gietnaad en draagspeld. 
Maximale afmeting: 18-19 mm. Onbekende variant.

2084 1 761 Afgesleten koot met op de bolle zijde drie rijen parallelle streepjes. Twee rijen van 10 streepjes en één 
van 8 streepjes.

2085 1 761 Fragment van een insigne in tin/lood gewijd aan Maria van Amersfoort. Bewaarde hoogte: 39 mm. Het 
pelgrimsteken sluit zeer dicht aan bij HP afb. 436 maar vertoont toch enkele verschillen zodat het 
duidelijk een bijkomende variant vertegenwoordigt. Het insigne is niet ouder dan 1444.

2087 1 797 Sleutelplaat in tin/lood. De voorkant is versierd met raster en bolletjes. Op de twee bovenhoeken is een 
'fleur de lis' geplaatst. Aan de onderkant zijn de hoekversieringen, vermoedelijk ook een 'fleur de lis', 
afgebroken. Het vierkantig gedeelte heeft een zijde van 20-21 mm. Onbekend type.

2087 2 797 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 25,8 g.
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2088 1 797 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met vlakke bodem en sporen van geel 

loodglazuur met groene vlekken op de buitenkant.

2089 1 798 Randfragment van een tinnen bord met licht verdikte rand. Randdiameter: 17-18 cm.

2090 1 799 Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met uitstaande hals en aan de buitenkant ontwikkelde 
halfronde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de oren. Aan de buitenkant is deze 
kookpot intens beroet. Randdiameter: 14,4 cm, grootste diameter: 17,6 cm, hoogte: 17,7 cm.

83

2094 1 780 Fragment van een miniatuurbordje in tin/lood (diam.: 42 mm) met 4 zichtbare perforaties. De vlag van 
het bord is alternerend versierd met hangende gearceerde driehoeken en omcirkelde stippen. In het 
bord wisselen staande driehoeken af met gestapelde stippen.

166

2095 1 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 10,6 g.

2097 1 Mondharp in koper of een koperlegering. Lengte: 60 mm, breedte van de beugel: 29 mm. Van het 
centrale trilijzer is enkel de aanzet bewaard.

165

2100 1 797 Fragment van een heft met centrale perforatie (diameter: 0,8 cm) voor het vatten van een angel. 
Afmetingen: 4,4 cm, diameter: 3-3,6 cm. Aan het uiteinde is het heft wat dikker.

196

2110 1 806 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en een schuine 
onderaan vlakke poot. Dit fragment vertoont aan de binnenkant van de bewaarde poot sporen van 
sleet. Hoogte van de driepikkel: 79-80 mm.

2111 1 Wandfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag, versierd met sporen- en kruisarceringsbanden 
in luster. Op de onderkant zijn wat stippen en lijnen in luster te zien.

40
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2115 1 785 Fragment van een rudimentair bakje in een geelbeige baksel. Het is vervaardigd door een baksteen 

van 6 cm dikte ongeveer voor de helft van de dikte uit te halen. Ondanks de hoge slijtagegraad lijken 
de hoeken intentioneel afgerond.

23

2116 1 766 Fragmenten van een mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of fragmenten van een 
Limburgse imitatie uit de 1ste helft van de 15de eeuw.

2117 1 766 Acht passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met licht lensvormige bodem en naar 
buiten staande wand en niet verdikte rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. De onderkant van de bodem vertoont lichte sporen van beroeting. Randdiameter: +/- 22,5 cm.

93

2119 1 766 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Kapdatum van de boom: 1426-1436.

2123 1 799 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 11 duigen. Grootste en kleinste diameter van de ton: 46 en 
42 cm. Kapdatum van de boom: 1404-1414.

2124 1 799 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen van 75-76 cm lengte. De kroosgroeven bevinden 
zich op 5 tot 5,5 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 51 cm. 
Inhoud bij benadering: 155 liter. Eén duig is voorzien van een rechthoekig bomgat (10 cm bij ?) en een 
merk dat doorloopt op de aanpalende duig. Terminus post quem: 1398.

223

2125 1 799 Baksteen waarin met een beitel (?) een gleuf is gekapt. 18

2125 2 799 Fragment van een rechthoekige, dubbele houten kam met een combinatie van een fijne en een grove 
tanding. Op de breedte van 16 grove tanden komen aan de andere zijde 58 fijne tanden voor. Breedte: 
10 cm, bewaarde lengte: 7,4 cm. Het middenstuk is op de bewaarde helft versierd met 19 ovale 
doorboringen die elk voorzien zijn van 6 uitsteeksels. Het vermoedelijke midden van de kam is 
geaccentueerd door een circulaire verdieping. Twee gedeeltelijk bewaarde ovale doorboringen aan de 
andere zijde van de circulaire verdieping laten vermoeden dat de kam symmetrisch was versierd.

258

2125 3 799 Fragment van een onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 10 cm; breedte: 1,3-1,8 cm. 248
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2125 4 799 Fragment van een boetnaald in esdoorn (Acer sp.). Bewaarde lengte: 4,5 cm; breedte: 2,1 cm. 248

2125 5 799 Door vuur aangetast fragment van een houten schop/scheplepel die in één stuk en parallel met de 
groei-as van het hout uit een stuk hout is gekerfd. Bewaarde lengte: 36 cm, grootste breedte van het 
blad: 16,1 cm, bewaarde lengte van het blad: 17,5 cm, diameter van de steel: 4 bij 5,4 cm.

185

2125 6 799 Ronde houten stok met twee ringvormige verdikkingen die een handvat materialiseren en een 
penvormig uiteinde. Afmetingen: lengte: 36,5 cm, grootste diameter: 2,8 cm.

297

2125 7 799 Stuk hout met twee afgeronde zijden, vermoedelijk een fragment van een booromslag. Afmetingen: 
lengte: 17 cm, dikte: 11-13 mm.

297

2125 8 799 Vierkant bomgatplankje. Afmetingen: zijde: 7,9 bij 8,2 cm, dikte: 15-22 mm.

2125 9 799 Vierkant bomgatplankje. Afmetingen: zijde: 7,2 bij 7,8 cm, dikte: 20 mm.

2125 10 799 Duig van een emmer (?). De kroosgroef bevindt zich op 2 cm van het smalste duiguiteinde, terwijl het 
breedste duiguiteinde voorzien is van een kim. Aan de buitenkant zijn mogelijkerwijze indrukken te zien 
van een band. Afmetingen: lengte: 34 cm, breedte: 8,4-10,3 cm, dikte: 1 cm.

202

2125 11 799 Fragment van een duig van een emmertje (?). Aan het breedste uiteinde van de duig is een kim 
aangebracht. Afmetingen: bewaarde lengte: 22,4 cm, breedte: 6-6,2 cm, dikte: 8 mm.

202

2125 12 799 Verschillende stukjes linnen.
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2125 13 799 Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter van de beugel: 38,5 mm.

2125 14 799 Twee passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk op vier twee- tot drieledige standvinnen, 
rolrond oor, trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde naar binnen staande rand. Grootste 
diameter: 18,7 cm, hoogte: 22,7 cm.

69

2126 1 799 Duig van een ton in eik (Quercus sp.) die achter de duig met het bomgat van ton 2124.1 was geplaatst. 
Kapdatum van de boom: 1407-1417.

2133 1 810 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 71-73 cm lengte. De kroosgroeven bevinden 
zich op 4,5-5 cm van de duiguiteinden. Op drie duigen zijn merken ingekerfd w.o. op deze met het 
rechthoekig (10 bij 9 cm) bomgat. Het bomgat was afgedicht met een rechthoekig plankje (2134.1). 
Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 140 liter. Kapdatum van 
de boom: 1401-1421.

2134 1 810 Rechthoekig (18,5 bij 16,5 cm) plankje dat met twee nagels boven het bomgat van ton 2133.1 was 
genageld.

2138 1 745 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Terminus post quem: 1429.

2140 1 745 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 11 duigen van 74-75 cm lengte die worden samengehouden 
door 3 hoepels. Op één van de duigen is een Griekse 'i' als merk aangebracht. De grootste en kleinste 
diameter van de ton: 52 en 44 cm. Inhoud bij benadering: 112 liter. Kapdatum van de boom: 1442-1452.

224

2142 1 745 Twee fragmenten van duigen van een ton in eik (Quercus sp.) die in de bodemvulling van tonput 
spoornr. 745 zijn aangetroffen. Kapdatum van de boom: 1466-1476.

2142 2 745 Glad afgewerkte rechte stok. De stok heeft over het grootste deel van de lengte een vlakke kant 
waardoor de doorsnede van dit gedeelte halfrond in doorsnede is. Het uiteinde, vermoedelijk de plaats 
om de stok vast te nemen, is bijgesneden en is meer rond in doorsnede. Afmetingen: lengte: 45,2 cm, 
doorsnede in de zone met de vlakke kant: 16 bij 15 mm, diameter van het uiteinde: 14,5-15 mm.

183
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2145 1 812 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen bij mekaar gehouden door 5 hoepels. Op de duig 

met het vierkant bomgat (7,5 cm zijde) is een onduidelijk merk gekerfd. Grootste en kleinste diameter 
van de ton: 59 en 49 cm. Terminus post quem: 1398.

225

2149 1 813 Insigne in tin/lood met de voorstelling van een wildeman met schild en knots binnen een poortgebouw. 
Afmetingen: 39 bij 33 mm. Onbekend type.

2150 1 Ster met 4 koningskronen in tin/lood. Op de achterzijde bevinden zich een duidelijke gietnaad en een 
draagspeld. Op de punten van de ster tussen de kronen zijn dezelfde drie bollen als op de 4 kronen 
aanwezig. Diameter: 51-53 mm. Variant van HP afb. 877.

2150 2 Ringvormige sierspeld in tin/lood met gietnaad en draagspeld. De omtrek is zowel aan de binnenkant 
als de buitenkant van de ring voorzien van uitsteeksels. Diameter van de ring: 13-14 mm.

2152 1 814 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 21,2 g.

2153 1 797 Sierspeld in tin/lood in de vorm van een blaasbalg met gietnaad en draagspeld. Lengte: 29 mm. Variant 
van HP afb. 821.

2154 1 785 Aangepunt stuk hout. Afmetingen: bewaarde lengte: 21,5 cm, doorsnede: 2,2 bij 2,4 cm.

2158 1 815 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2160 1 Kader van een rechthoekig (21 bij 26 mm) hangertje in tin/lood met hangoog. De onderkant is volledig 
open. Totale dikte van het hangertje: 9,5 mm.
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2162 1 Symmetrisch recipiënt in tin/lood met de bodem halverwege de voet en de rand. In de bodem zijn aan 

de veronderstelde onderkant twee onduidelijke merken ongeveer voor de helft ingestempeld. Het 
betreft vermoedelijk een zoutvatje.

145

2163 1 Afgerond rechthoekig snorrebot in lood met twee centrale perforaties. Afmetingen: 16 bij 22 mm.

2170 1 822 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 cm van de 
duiguiteinden. Eén duig is voorzien van een rechthoekig bomgat (7,5 bij 7 cm) en een onduidelijk merk. 
Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 49 cm. Kapdatum van de boom: 1413-1433.

226

2197 1 Fragment van een plaketje in een zacht wit baksel. Op het fragment zijn drie sterren en twee slierten, 
mogelijkerwijze zonnestralen, te zien binnen een omcirkelde zone.

2198 1 845 Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica vermoedelijk versierd met een in 
kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

2200 1 767 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen van 72-73 cm lengte. In één van de duigen is een 
rechthoekig bomgat (7,5 bij 8 cm) aangebracht. Een andere duig heeft een kruisvormig merk. De 
grootste en kleinste diameter van de ton: 54 en 43 cm. Inhoud bij benadering: 111 liter. Terminus post 
quem: 1366.

227

2201 1 767 Fragment van een bodemplaat van een ton. Afmetingen: diameter: 30 cm, dikte: 17 mm.

2204 1 767 Archeologisch quasi-volledig fragment van een kannetje in rood aardewerk op een standring van negen 
ééndelige standvinnen, een cilindrische hals en licht naar binnen staande rand. Afmetingen: hoogte: 
14,5 cm, randdiameter: 9,4 cm en maximale diameter: 12,5 cm. Van een oor is geen spoor en op één 
plaats op de schouder is een vlek loodglazuur aanwezig.

89

2209 1 In één stuk gegoten ring zonder ringkast in tin/lood en versierd met een reeks kruisjes. Buitendiameter: 
22-24 mm.
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2210 1 Gegoten schrijfstift met rechthoekige spatel (breedte: 8,5 mm) en een door groeven in 4 delen 

gesplitste schacht. Koper of koperlegering. Lengte: 76 mm.

2213 1 847 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen van 76 cm lengte. De kroosgroeven bevinden zich 
op 6 cm van de duiguiteinden. Op één duig bevindt zich een ingekrast merk aan de binnenkant van de 
duig maar buiten het door de kroosgroeven afgebakende tonvolume. Grootste en kleinste diameter van 
de ton: 51 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 123 liter. Kapdatum van de boom: 1412-1422.

228

2214 1 847 Vier stukken touw vervaardigd in een houtachtige vezel. Lengte van de stukken: 34, 19, 16 en 10 cm;

2216 1 847 Randfragment van een diep bord met vlag in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door 
mekaar gevlochten banden. De overgebleven ruimte tussen de gevlochten banden is opgevuld met 
lijnen en stippen in bruine luster. Op de onderkant van het recipiënt zijn enkel sporen van concentrische 
banden in bruine luster te zien.

41

2216 2 847 Houten fluit met minstens twee circulaire openingen. Lengte: 7,8 cm, diameter: 1,8 cm. 181

2216 3 847 Houten maatstok. Lengte: 45,6 cm. De stok is over een lengte van 36,7 cm verdeeld in 15 eenheden 
van 2 tot 3 cm breedte.Elke 5de eenheid is met een dubbel streepje aangeduid. De eenheden zijn op 
hun beurt nog eens onderverdeeld in 5 subeenheden.

183

2216 4 847 Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 6,2 cm; breedte: 1-1,1 cm. De boetnaald is centraal 
geperforeerd en aan één zijde is een ingebrand druppelvormig spoor te merken.

248

2216 5 847 Een rond een houten stokje van 13,2 cm lengte gedraaid met teer of pek doordrenkt stuk schapevacht 
(?)•

198

2216 6 847 Aan beide uiteinden min of meer aangepunt houten latje met aan weerszijden een reeks v-vormige 
inkepingen. Afmetingen: lengte: 11,5 cm, breedte: 11-12 mm, dikte: 4 mm.

282
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2216 7 847 Kopspeld in een koperlegering.

2217 1 847 Hangoogje van een kruisje in tin/lood.

2217 2 847 Fragment van een boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 6,6 cm; breedte: 1,9 cm. 248

2221 1 854 Klokvormige voet van een kandelaar in een koperlegering. Bovenaan kraagt de voet licht uit. Diameter 
van de voet bovenaan: 89 mm en onderaan: 107 mm. De centrale perforatie voor de schacht van een 
kandelaar heeft een diameter van 13-14 mm.

166

2221 2 854 Cilinder in zwarte of grauwe els (Alnus glutinosa/incana) met cilindrische doorboring (diameter: 3,6-4 
cm). Hoogte van de cilinder: 8,6 cm, diameter: 8,5 cm. In de doorboring bevindt zich een stok uit wilg 
(Salix sp.) met een doormeter van 2,5 tot 2,7 cm.

257

2221 3 854 Elf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met een ronde aan de buitenzijde 
ontwikkelde rand, een volle steel met opwaarts geplooide randen die een effect bekomen van een soort 
draperie-decor en een gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht aan de binnenkant. De overgang 
tussen wand en bodem is abrupt. De bodem is lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° ten 
opzichte van de gietsneb. Vooral de wanden zijn zwaar beroet. Randdiameter: 32 cm.

2222 1 855 Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen 
loodglazuur met talrijke groene vlekken.

2225 1 856 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen. Eén van de duigen is voorzien van een 
rechthoekig bomgat (8 bij 7 cm) en een andere van een ingekerfde Romeinse 9. Grootste en kleinste 
diameter van de ton: 55 en 48 cm. Terminus post quem: 1397.

229

2227 1 856 Houttrip of houten tripklomp in wilg (Salix sp.) of populier (Populus sp.). In de zijkanten zijn een ganse 
reeks nageltjes aanwezig evenals in de verdikkingen aan de onderzijde. Deze laatste komen aan de 
bovenzijde door het hout. Lengte: 22,8 cm, breedte: 9,4 cm, hoogte: 4,4-5,1 cm.

278
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2231 1 858 Baksteen met twee schuin uitgesneden halfronde uitsparingen. 17

2241 1 864 Fragment van een balkje met een lip. In de lip zijn 4 nagelgaten aanwezig. Afmetingen: lengte: 16,3 cm, 
breedte: 5,2 cm, dikte: 5,4-5,6 cm.

2241 2 864 Langwerpig plankje met minstens 4 perforaties (diameter: 8-10 mm). Afmetingen: bewaarde lengte: 
37,2 cm, breedte: 4,5-4,6 cm, dikte: 14-16 mm.

2243 1 864 Gedeeltelijk bewaarde ton in eik (Quercus). Eén van de duigen bezit een rechthoekig bomgat (9 bij 7,5 
cm).

2247 1 Fragment groen glas, vermoedelijk van een kroonglas.

2267 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen 
van luster zijn op dit stuk niet te zien.

2267 2 Bandvormig oorfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica. Op dit stuk zijn geen sporen van 
versiering te zien.

2267 3 Perfect bolvormige knikker (?) in bruingrijze natuursteen. Diameter: 17 mm.

2267 4 Sterk afgesloten, onregelmatig speelschijf vervaardigd uit een fragment van een dakpan in roodbruin 
hard baksel. Diameter: 45-50 mm.

13
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2267 5 Licht konische (diam.: 24 tot 21 mm, binnendiam.: 18 mm) kaarsenhouder in een koperlegering, met 

twee vierkante openingen (zijde: 13 en 14,5 mm) en twee ronde gaatjes (diam.: 3,4 mm). Hoogte: 53 
mm. Een uiteinde van één van de armen bevindt zich onderaan de schacht.

2267 6 Baksteen met een tot 8 cm brede, sterk uitgesleten gleuf. 18

2267 7 Poot van een kandelaar of wijwatervat in een koperlegering. De poot is sierlijk uitgewerkt in de vorm 
van een zittende leeuw. Op het breukvlak tonen resten van soldeersel dat men getracht heeft de 
gebroken poot te herstellen.

169

2267 8 Klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel. Hoogte: 77,5 
mm, grootste diameter: 50-51 mm. Eén oor is voor of tijdens het glazuren afgebroken vermits de 
breukvlakken ook geglazuurd zijn.

64

2267 9 Rudimentair afgeronde speelschijf vervaardigd uit een tegel of een dakpan. Diameter: 31,5-35,5 mm. 13

2267 10 Rudimentair afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 46-49 mm.

2267 11 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aangekitte bitumineuze substantie.

2267 12 Helft van een schuimspaan in een koperlegering. Diameter: 10 cm. Aan de schuimspaan was 
vermoedelijk een ijzeren steel gerivetteerd. Deze schuimspaan had oorspronkelijk vermoedelijk iets 
meer dan 10 perforaties.

162

2267 13 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
0,42 g, doormeten 19 mm.
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2267 14 Brabantse (?) dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1458-1459. Gewicht: 

0,83 g, doormeter: 18-19,5 mm.

2267 15 Vlaamse 1/4 groot in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. 
Gewicht: 0,60 g, doormeter: 17 mm.

2267 16 Brabantse korte in koper geslagen te Antwerpen onder Filips II in de periode 1571-1578. Gewicht: 1,74 
g, doormeter: 19 mm.

2267 17 Luikse oord in koper geslagen te Luik onder Jan-Lodewijk van Elderen in 1692. Gewicht: 3,13 g.

2267 18 Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 8,9 g.

2267 19 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 32,3 g.

2267 20 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 15,7 g.

2267 21 Loden netverzwaring. Breedte: 19 mm, gewicht: 11,0 g.

2267 22 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 12,3 g.
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2267 23 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 23,6 g.

2267 24 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 20 mm.

2267 25 Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 32 mm.

2267 26 Fragment van een buikfries van een kan in steengoed uit Raeren in een homogeen donkergrijs baksel 
en bedekt met een bruin zoutglazuur. Het betreft een fragment van de 'verkondiging aan de herders' 
(Kohneman 1982, 222).

2267 27 Randfragment van een maigelein in groen glas.

2267 28 Aan één zijde afgerond, min of meer vierkant houten plankje. In de zijkanten zijn 7 kleine nageltjes 
aanwezig. Afmetingen: zijde: 9 bij 9,4 cm, dikte: 0,9-1 cm.

274

2267 29 Fragment van een vuurstolp (?) in rood aardewerk. Het stuk is voorzien van 8 perforaties van ongeveer 
5 mm diameter. Het stuk is niet beroet aan de binnenkant en gedeeltelijk bedekt met groenbruin tot 
oranjebruin loodglazuur.

76

2267 30 Vier randfragmenten waarvan er drie aan mekaar passen, een wandfragment en een bodemfragment 
van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. Het bovenste gedeelte van de buitenkant is plaatselijk 
bleekbruin tot oranjebruin gevlamd.

2267 31 Zeven passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,2 cm.
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2267 32 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,3-5,4 cm.

2267 33 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2267 34 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Één vlak vertoont een patroon 
van 1,2 tot 1,4 cm brede groeven die slechts 2-3 mm diep zijn en het andere vlak is onregelmatig en 
vertoont komvormige verdiepingen. Dikte: ongeveer 3 cm.

2

2267 35 Blok beigegrijze zandsteen met op twee vlakken uitgesleten lineaire zones. Afmetingen bij benadering: 
9 bij 7 bij 6,5 cm.

2267 36 Wetsteen in een beigegrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie en een zeer glad geslepen zone 
op één plaats. Afmetingen bij benadering: 13,5 bij 0-3,5 cm.

7

2267 37 Kraal in blauw glas. Diameter: 9 mm, hoogte: 7,6 mm, diameter van de perforatie: 3,7 mm.

2267 38 Fragment van een Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Diameter: 17 mm.

2267 39 Munt in biljoen. Gewicht: 0,34 g, diameter: 14,5 mm.

2267 40 Rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen in de 15de eeuw te Nürnberg. Gewicht: 
1,95 g, diameter: 24 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
2267 41 Fragment van een rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen te Nürnberg in de 15de 

eeuw.

2267 42 15de-eeuwse rekenpenning in koper. Gewicht: 1,93 g, diameter: 26-30 mm.

2267 43 Wandfragment van een recipiënt in een koperlegering. Wanddikte: 3,5 mm.

2267 44 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met een in doorsnede ronde rand. Wanddikte: 2 
mm.

2267 45 Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 31 mm, dikte: 2,8 mm.

2267 46 Ovale gesp met versierde buitenkant in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 18 mm, breedte: 35 mm.

2267 47 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1-5,2 cm.

2267 48 Randfragment in Siegburg steengoed van een konische beker (?) met inwaarts staande rand. Nabij de 
rand is een applique aangebracht die een heilige met mijter en staf voorstelt.

58

2267 49 Sterk aangetaste ringvormige vingerhoed in een koperlegering. Afmetingen: hoogte: 8 mm, diameter 
onderaan: 19,5 mm.
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2270 1

CO0000 Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. Op de buitenzijde bevinden zich 
enkele spatjes geel tot groen glazuur.

2271 1 884 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 106 mm.

2272 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vage sporen van luster.

2272 2 Schelpvormig oorfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering. 42

2272 3 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en 
versierd met motieven in kobaltblauw en in luster.

2272 4 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en aan de binnenkant 
versierd met motieven in kobaltblauw en in bruine luster.

2272 5 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met florale motieven in kobaltblauw tegen 
een achtergrond van binnen cirkels opgestelde lusterstippen.

33

2272 6 Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven. 49

2272 7 Fragment van een Servaasinsigne uit Maastricht in tin/lood. Breedte: 26 mm. Het insigne is van het type 
HP afb. 347.
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2272 8 Rechthoekig insigne in tin/lood met hangoog gewijd aan Vincentius van Saragossa. De heilige staat 

afgebeeld als diaken. Het horizontale opschrift is niet echt leesbaar. Vertikaal staat iets als: 
'jacopenesse'. Lengte: 45,5 mm, breedte: 23,5 mm. Onbekend type.

2272 9 Kruisje in een koperlegering met een hangoog. Aan de éne zijde is een staande Maria met kind 
afgebeeld tussen twee vliegende engeltjes, aan de andere zijde de gekruisigde Christus. De uiteinden 
van het kruis zijn versierd met cartouches met een engelenkopje. Breedte: 39 mm.

2272 10 Min of meer rechthoekig object in tin/lood met stervormige verdeling binnenin. Afmetingen: 31 bij 25 
mm.

180

2272 11 Fragment van een insigne in tin/lood.

2272 12 Insigne in een koperlegering met een hangoog. Het betreft vermoedelijk een afbeelding van bisschop 
Blasius met wolkam en staf. Hoogte: 30,5 mm. Onbekend type.

2272 13 Fragment van het gekroond hoofd (?) van een beeldje met een platte achterkant en in een hard zandig 
bruinrood baksel.

2272 14 Fragment van de romp van een hol beeldje in een hard bruinrood zandig baksel. De persoon is gekleed 
in een sterk gedrapeerd gewaad.

2272 15 Helft van een rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties. Diameter: 30 mm.

2272 16 Basisfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een oranjerood hard baksel.
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2272 17 Loden speelschijfje (?), diam.: 13-14 mm, dikte: 3 mm. Op één zijde bevinden zich een reeks krassen. 160

2272 18 Lange (13,1 cm) koot met een perforatie (diam.: 4,5-6,5 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het 
distaai uiteinde is ook een perforatie (diam.: 4 mm) aangebracht.

2272 19 Afgesleten koot met op de bolle zijde een 6-tal slordig ingekraste streepjes.

2272 20 Mondharp in een koperlegering. Lengte: 49 mm, breedte van de beugel: 25 mm. Van het centrale 
trilijzer is enkel de aanzet bewaard.

165

2272 21 Licht konische kaarsenhouder in een koperlegering (diam.: 21,5 tot 18,5 mm, binnendiam.: 18 mm) met 
twee rechthoekige (15 bij 11 mm) en twee ronde (diam.: 2-3 mm) openingen. Hoogte: 52 mm.

2272 22 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,4 mm.

2272 23 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3 mm.

2272 24 Fragment van een licht konische kaarsenhouder in een koperlegering (diam.: 25,5 mm, binnendiam.: 
19,5 mm) met licht verdikte bovenrand en twee vierkantige of rechthoekige openingen. Ter hoogte van 
de aanzet van de openingen bevindt zich een kleine richel.

2272 25 Ringvormige kaarsenhouder in een koperlegering (diam.: 17-19 mm) met twee benen die op een 
scherpe punt eindigen. De bovenrand van de kaarsenhouder is voorzien van twee groeven. Deze 
ringvormige kaarsenhouder is bovenaan open en vermoedelijk uit een plaat vervaardigd.

169
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2272 26 Helft van een afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 62 mm.

2272 27 Leistenen schijf waarin aan één zijde tweemaal vijf parallelle lijnen zijn ingekrast. Fragment van een 
notenbalk?

12

2272 28 Brokstuk met zware afhakingen en intense klopsporen. Deze laatste zijn gezien het bijzonder vers 
karakter vermoedelijk van recente oorsprong. Dit brokstuk is vervaardigd uit zwartglanzende, 
fijnkorrelige en half-doorschijnende vuursteen met een gerolde, dunne kalkschors.

10

2272 29 Aan twee zijden versierd benen heft. Twee sets mooi evenwijdige lijnen snijden mekaar in een 
ruitvormig patroon. Aan beide zijden van het heft wordt de versierde zone afgesloten door twee 
evenwijdige lijntjes. Lengte: 78 mm. Aan één zijkant zijn drie X-en en drie evenwijdige streepjes 
aangebracht (33?). Een deel van de ijzeren angel is nog aanwezig.

293

2272 30 Vlaamse 1/2 groot in zilver geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. 
Gewicht: 0,76 g, doormeter: 16-19 mm.

2272 31 Brabantse korte in koper geslagen te Antwerpen onder Karel V in 1543. Gewicht: 1,41 g.

2272 32 Brabantse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen onder Karel V in de periode 1524-1529. 
Gewicht: 0,54 g, doormeter: 17 mm.

2272 33 Brabantse oord in koper geslagen te Maastricht onder Filips II in 1587. Gewicht: 4,14 g, doormeter: 26,5 
mm.

2272 34 Korte in koper geslagen onder Filips II in de periode 1557-1567. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 17 mm.
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2272 35 Korte in koper geslagen onder Filips II in de periode 1557-1567. Gewicht: 0,87 g, doormeter: 17-18,5 

mm.

2272 36 Brabantse oord in koper geslagen te Antwerpen onder Albrecht en Isabella in 1610. Gewicht: 2,82 g, 
doormeter: 23,5 mm.

2272 37 Brabantse oord in koper geslagen te 'sHertogenbosch onder Albrecht en Isabella in 1602? Gewicht: 
3,57 g, doormeter: 24,5 mm.

2272 38 Luikse oord in koper geslagen te Luik of Hasselt onder Maximiliaan-Hendrik van Beieren in de periode 
1650-1688. Gewicht: 2,74 g.

2272 39 Maaslandse oord in koper geslagen te Rekem onder Ferdinand van Aspremont-Lynden in de periode 
1636-1665. Gewicht: 3,34 g, doormeter: 23,5 mm.

2272 40 Mijt in biljoen geslagen in de 14de-15de eeuw. Doormeter: 17 mm.

2272 41 Vier fragmenten groen vensterglas.

2272 42 Fragment van vensterglas.

2272 43 Wandfragment van een beker in groen glas.
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2272 44 Fragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

2272 45 Bodemfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

2272 46 Drie fragmenten van een archeologisch volledige achtkantig Maigelbecher in groen glas.

2272 47 Wandfragment (dikte: 11-12 mm) van een olijfoliekruik in een hard, rozig baksel met een grove 
verschraling van zandkorrels en rode inclusies van 3-4 mm in diameter. De binnenzijde is bedekt met 
groen loodglazuur, de buitenzijde met een beige sliblaag. Vermoedelijk productiecentrum: Sevilla.

2272 48 Wandfragment van een Maigelbecher in groen glas.

2272 49 Fragment van Maigelbecher in groen glas.

2272 50 Mondstuk van een fluitje in fijn wit aardewerk bedekt met geel loodglazuur waarin talrijke groene 
vlekken voorkomen. Het mondstuk is ingesnoerd nabij het uiteinde en verdikt geleidelijk naar de wand 
van het fluitje toe.

2272 51 Tuitfragment van een recipiënt in Rijnlands steengoed in een beigeroze fijn baksel met een bruin 
gespikkeld zoutglazuur. Het fragment is trechtervormig, versierd met opgelegde pastilles en vertoont 
een aanzet van een handvat of een verbindingstuk met de wand. Het betreft mogelijkerwijze een 
tuitfragment van een aquamanile, van een grote tuitkan of van een veldfles.

62

2272 52 Fragment van een vuurstolp in rood aardewerk bedekt met oranjebruin loodglazuur aan de buitenkant. 
Het fragment is versierd met een aantal gebogen sliblijnen en vertoont sporen van 7 perforaties. Deze 
gaan schuin door de wand en hebben een diameter van ongeveer 2 mm. Het fragment vertoont geen 
sporen van beroeting aan de binnenkant.

76
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2272 53 Fragment van een tazza in rood aardewerk en op holle voet. De bovenkant van het stuk is bedekt met 

groen loodglazuur.

2272 54 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2272 55 Fragment van een wetsteen in een beigegrijs gesteente. De doorsnede is ongeveer vierkant (4,3-4,9 
cm) en op drie vlakken zijn groeven zichtbaar.

7

2272 56 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een nagenoeg vierkante 
doorsnede (2,6-2,7 cm zijde), een bewaarde lengte van 7,4 cm en een diep uitgeschuurde gleuf op één 
vlak.

2272 57 Fragment van een zeis- of zichtblad in ijzer. Op het uiteinde zijn de letters DC of DG binnen een 
rechthoekige kader aangebracht. De rug van het zeisblad is driehoekig in doorsnede, terwijl het lemmet 
zelf zeer dun is. Bewaarde lengte: 28,8 mm.

149

2272 58 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 78 mm.

2272 59 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 58 mm.

2272 60 Fragment van een haakvormig ijzeren voorwerp, vermoedelijk een knoek. Bewaarde lengte: 10,2 cm.

2272 61 Twee passende helften van een benen mesheft dat breder wordt naar het uiteinde toe. Het heft is 
voorzien van drie perforaties. Het oppervlak is bezaaid met kleine beschadigingen. In de beschadigde 
zones zijn systematisch metalen pinnetjes te zien. Afmetingen: lengte: 73 mm, grootste breedte: 13 mm.
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2272 62 Massieve opengewerkte heftbeëindiging in een koperlegering. Beide kanten zijn met gelijkaardige 

motieven versierd. Afmetingen: lengte: 29,4 mm, maximale breedte: 21 mm.

2272 63 Opengewerkt mesheft in een koperlegering. Wat overblijft van het houten heft is volledig door 
ijzeroxidaties vervangen. De heftbeëindiging is aan één kant met arceringen voorzien en aan de andere 
kant met een picturaal motief, vermoedelijk een menselijk personage. Afmetingen: lengte van het heft: 
87,5 mm, grootste breedte van het heft: 20 mm.

2272 64 Ring en helft van het mondstuk van een paardebit in ijzer. Buitendiameter van de ring: 62 mm. 300

2272 65 Ring met haak in ijzer. Diameter van de ring: 40-41 mm. 301

2272 66 Afgerond D-vormige gesp in ijzer zonder middenstijl. Afmetingen: lengte: 36-37 mm, breedte: 40 mm. 144

2272 67 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op 2,5-2,8 mm 
van de bovenkant van de rand en in doorsnede driehoekige, vooral aan de binnenkant ontwikkelde 
rand. Wanddikte: 3,8-4 mm.

2272 68 Koperen munt uit de 16de-17de eeuw. Gewicht: 4,91 g, diameter: 24,5 mm.

2272 69 Venuspenning in messing uit Nürnberg geslagen door Hans Schultes in de tweede helft van de 16de 
eeuw. Gewicht: 5,26 g, diameter: 32,5 mm.

2272 70 Venuspenning in messing met doorgeslagen gat. Gewicht: 3,35 g, diameter: 30 mm.
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2272 71 Fragment van een penning in messing vermoedelijk van het kapittel van Cambrai. Afmetingen: 

diameter: 19 mm.

2272 72 Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Binnen een parelrand staat een wapenschild 
afgebeeld met een ganse reeks kleine streepjes. Diameter: 22-25 mm.

2272 73 Fragmentair bewaard, plat en langwerpig aangepunt stukje bot. Afmetingen: Bewaarde lengte: 85 mm, 
grootste breedte: 13 mm, dikte: 1,7 mm. Het stuk voelt glad aan.

2274 1 Fragment groen glas.

2274 2 Fragment van een wetsteen in een grijsbeige zandsteen met een natuurlijke morfologie en met groeven 
op twee vlakken. Afmetingen bij benadering: 12 bij 2,5 bij 2,5 cm.

2275 1 886 Zeven fragmenten waarvan er zes aan mekaar passen van een kommetje versierd met sgraffito 
gebladerte. Het sgrafitto gebladerte bestaat uit klimopbladeren die zowel in roodbruine luster als in 
kobaltblauw zijn uitgevoerd. De klimopbladeren zijn verbonden met een kobaltblauwe rondomlopende 
stengel. Daarnaast zijn in luster ook diep ingesneden acaciabladeren en krullen aangebracht. Het 
kommetje is voorzien van een bodem met ziel en is op twee plaatsen geperforeerd. Aan de buitenzijde 
is het kommetje versierd met binnen cirkels opgestelde gestileerde 'perejil'-motieven tegen een 
achtergrond van lusterstippen.

34

2275 2 886 Drie passende fragmenten van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd 
met bloem- en bladmotieven in koperrode luster. Op de binnenkant van het recipiënt is ook een 
kobaltblauwe band aangebracht. Op de onderkant zijn enkel 2 concentrische lijnen in luster te 
herkennen.

48

2275 3 886 Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

2275 4 886 Fragment Valenciaanse majolica met sporen van lusterversiering.
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2275 5 886 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica en versierd met 2 concentrische kobaltblauwe 

banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

2275 6 886 3 passende fragmenten: een bodem- en 2 randfragmenten, van een bord in Isabela Polychroom met 
bodem met ziel en aan de binnenkant versierd met alternerende paarse en kobaltblauwe concentrische 
banden.

49

2275 7 886 Wandfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs 
baksel.

2275 8 886 Sleutel in ijzer met halfronde beugel en eenvoudige baard. Lengte: 96 mm. De steel is balkvormig 
(zijde: 5,5 bij 5,5 mm) tot boven de baard. Ter hoogte van de baard begint de steel te verdunnen.

147

2275 9 886 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
0,58 g, doormeter: 19 mm.

2275 10 886 Een bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

2275 11 886 Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.

2275 12 886 Wandfragment van een beker in groen glas.

2275 13 886 Een bodemfragment van een Maigelbecher of een schuin getorste ribbelbeker in groen glas.
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2275 14 886 Wandfragment van een beker in groen glas.

2275 15 886 Fragmentair bewaard onregelmatig gevormd knikkertje (diameter: 14-16 mm) in zwartbruin aardewerk.

2275 16 886 Wandfragment van een beker in groen glas.

2275 17 886 Wandfragment van een beker in groen glas.

2275 18 Twee glasnoppen in groen glas.

2275 19 886 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 126 mm, diameter van het been: 7 mm.

2275 20 886 Fragment van een ijzeren vishaak. De eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 46 mm, 
diameter van het been: 3 mm.

2275 21 886 Langwerpig ovaal vuurijzer. Lengte: 10,3 mm. 145

2275 22 886 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 50 mm.
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2276 1 Wandfragment met wapen in steengoed met zoutglazuur, vermoedelijk Bouffioulx. Het grijze baksel 

bevat een aantal grovere verschralingselementen. Op het wapen is een gedeelte van en helmteken en 
het jaartal 1601 zichtbaar.

55

2276 2 Drie passende fragmenten van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en met 
een bleekbeige baksel.

2276 3 Brabantse mijt in biljoen geslagen te Leuven onder Filips de Goede in de periode 1466-1467. Gewicht: 
0,63 g, doormeter: 17 mm.

TÏ12276 4 Wandfragment van meerdelige fagon-beker in kleurloos glas met vier witte en één blauwe ingewalste 
draad.

2277 1 887 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder aangeduide vlag en versierd met luster. 
Randdiameter: 22 cm. Het stuk past aan 2283.1.

45

2277 2 887 Driehoekig puntoor van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw 
hartvormig motief. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

43

2277 3 887 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe bladmotieven. Sporen 
van luster zijn op dit stuk niet te zien.

48

2277 4 887 Basis van een beeldje met voetstuk in een matig hard en fijn, wit baksel. Aan de voeten van de in een 
los gewaad geklede persoon zit een geknield schaap (?).

2277 5 887 Voetfragment van een kruisbeeld in een zacht, beige baksel. Enkel de twee boven mekaar genagelde 
voeten van Christus zijn herkenbaar. De basis van het kruis is hol, als het ware om op een pin 
bevestigd te worden.

106
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2277 6 887 Leisteenfragment met enkele ingekraste lijnen. 11

2277 7 887 Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,85 g.

2277 8 887 Wandfragment (dikte: 11-12 mm) van een olijfoliekruik in een hard, rozig baksel met een grove 
verschraling van zandkorrels en rode inclusies met een diameter tot 5 mm. De binnenzijde is bedekt 
met groen loodglazuur, de buitenzijde met een beige sliblaag. Vermoedelijk productiecentrum: Sevilla.

2277 9 887 Fragment van een voorwerp in gewei, vermoedelijk een splitshoorn. Het stuk is aan één uiteinde keurig 
afgezaagd. Bewaarde lengte: 66 mm, diameter ter hoogte van het afgezaagde uiteinde: 22-25 mm.

294

2277 10 887 Fragment van een rekenpenning van het type Kroon in messing geslagen in de 15de eeuw. Diameter: 
25 mm.

2277 11 Heftbeschermer in tin/lood.

2277 12 887 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 51 mm.

2277 13 887 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 50-51 mm.

2277 14 887 Priem in ijzer met houten heft en perforatie nabij het puntig uiteinde. Nabij het heft zijn aan één kant 
driehoekige putjes in de priem gekapt. Aan de andere kant is gerasterd. Lengte: 15,7 cm.

301
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2278 1 Randfragment in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe heggerankmotieven. Sporen van 

luster zijn niet aanwezig.
38

2278 2 Knikker in een beigebruin fijn baksel. Diameter: 15-18 mm.

2278 3 Kanonkogel in zandsteen met afgeplat stuk. Diameter: 105 mm. Gewicht: +/- 1450 g.

2278 4 Twee randfragmenten van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

2278 5 Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.

2278 6 Bodemfragment van een maigelein, Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

2278 7 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin gevlamd.

2278 8 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2278 9 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.
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2278 10 Randfragment van een beker in groen glas.

2279 1 Fragmentair bewaard mesje met rechthoekige, effen benen heften. Het mesje is voorzien van 
heftbeschermers en een kapje in een koperlegering. De benen hefthelften zijn met twee pinnetjes aan 
de angel bevestigd en nabij het heftuiteinde is een perforatie van ongeveer 3 mm diameter versterkt 
met een metalen buisje. Afmetingen van het heft: lengte: 60 mm, breedte: 12 mm.

2281 1 Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met een kobaltblauw 
heggerankmotief aangevuld met bruine luster.

37

2281 2 Vervormde, gegoten kogel in lood met duidelijke centrale gietnaad. Diameter: 14-17 mm. Aan de sterke 
vervorming is duidelijk af te leiden dat deze kogel gebruikt werd.

2283 1 Drie passende randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica zonder afgelijnde vlag en 
versierd met luster. Op de bovenkant zijn enkel een aantal lineaire zones herkenbaar en op de 
onderkant zijn concentrische lijnen te zien. Randdiameter: 22 cm. Dit stuk past aan 2277.1.

45

2283 2 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

2283 3 Loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4 mm.

2283 4 Stuk groen vensterglas.

2283 5 Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.



fea nr spo beschrijving fig
2283 6 Randfragment van een beker in groen glas.

2283 7 Drie fragmenten van lichtgeel vensterglas.

2283 8 Vier fragmenten, een bodem-, een oor- en 2 wandfragmenten, van een veldfles in wit aardewerk bedekt 
met groen loodglazuur. In het baksel bevinden zich enkele rode inclusies waarvan 1 van 2 mm 
doormeter. Het oorfragment past aan 2298.5.

2283 9 Wandfragment in een oranjerood homogeen baksel aan weerszijden bedekt met een witte deklaag (slib 
?, tinglazuur ?) waarin in a sgraffiato een versiering is aangebracht die vervolgens geel of groen is 
geglazuurd.

52

2283 10 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant van het fragment is 
lichtbruin gevlamd.

2283 11 Penning in tin/lood met aan één zijde een lelie en aan de andere zijde een kort kruis. Afmetingen: 
diameter: 18 mm, gewicht: 2,6 g.

2283 12 Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 35-36 mm, dikte: 3-3,3 mm.

2283 13 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Het haakvormig gedeelte is afgebroken. Lengte: 140 mm, 
diameter van het been: 5-5,9 mm.

2283 14 IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 47,5 mm, diameter van het been: 2,2 mm.
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2283 15 IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 50,5 mm, diameter van het been: 2,7 mm.

2283 16 Langgerekt ovale gesp zonder middenstijl in een koperlegering. De buitenste stijl is gegolfd en licht 
versierd, de binnenste baar is recht. Afmetingen: lengte: 24,4 mm, breedte: 70,5 mm.

2283 17 Knoop in been of ivoor opgebouwd uit twee door een koperhoudende draad samengevoegde delen. 
Het betreft een onderste schijfvormig gedeelte waarboven een vijfhoekig topje is geplaatst. Op de 
zijkanten van het vijfhoekig gedeelte zijn ringvormige versieringen met centrale perforatie aangebracht.

296

2283 18 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is de buitenkant 
gedeeltelijk bruin gevlamd.

2284 1 Stukje vensterglas.

2285 1 Randfragment van een gezichtskruik in een donkergrijs homogeen baksel bedekt met een bruin 
gespikkeld zoutglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.

53

2285 2 Randfragment van een bord in Isabela polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven. Op 
het fragment zijn na het bakken 4 perforaties aangebracht. Deze zijn van binnen naar buiten 
aangebracht.

49

2285 3 Kanonkogel in zandsteen met drie afgeplatte vlakjes. Diameter: 55-56 mm. Gewicht: +/- 210 g.

2285 4 Fragment van een 6,4 mm dikke, rechthoekige ivoren dubbelkam in een combinatie van fijne en grove 
tanden. Op de breedte van 11 grove tanden komen aan de andere zijde +/- 31 fijne tanden voor. De rij 
met fijne betanding is echter volledig afgebroken. Bewaarde lengte: 4,3 cm.

179
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2285 5 Fragment van een wetsteen in een fijn paarsgrijs gesteente. Het fragment met afgerond en versmald 

uiteinde heeft een gelijkmatig rechthoekige doorsnede. Bewaarde afmetingen: 5,5 bij 2,8 bij 1 cm.
7

2285 6 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 127 mm, diameter van het been: 5,5-7 mm. 300

2285 7 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 140 mm, diameter van de schacht: 4-6 
mm.

2285 8 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 77 mm.

2286 1 Bodemfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met 
sgraffito gebladerte aangebracht in kobaltblauw en roodbruine luster. Centraal op het stuk is een 
perforatie aangebracht die gevuld is met oxidatieresten van een draad (?) in een koperlegering.

34

2286 2 Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op 
dit stuk niet te zien.

2286 3 Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op 
dit stuk niet te zien.

2286 4 Drie sterk verweerde fragmenten van de onderkaak van een paard. De onderkant van het grootste stuk 
is geglad tengevolge van een gebruik als slede.

2286 5 Afgesleten koot met op de bolle zijde een 10-tal parallelle streepjes. Vier van deze zijn merkelijk dieper 
ingekrast. In het proximale uiteinde is een begin gemaakt van een perforatie.
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2286 6 Oorfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs 

baksel.

2286 7 Wandfragment (dikte: 6-7 mm) in een fijn rozig baksel verschraald met kwartskorrels, mica's en fijne 
rode inclusies (tot 1 mm diameter). De buitenzijde is bedekt met een beige sliblaag en vertoont 
vermoedelijk de aanzet van een oor.

2286 8 Randfragment van een beker in groen glas.

2286 9 Wandfragment van een beker in groen glas.

2286 10 Twee fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.

2286 11 Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.

2286 12 Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat een 
aantal rode inclusies van 0,5 mm doormeter.

2286 13 Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke bodem, iets groter wordende bovenkant en 
centraal cilindervormig (?) handvat. De bovenkant is gedeeeltelijk bedekt met roodbruin tot groenbruin 
loodglazuur. Het stuk vertoont op de bovenkant ook sterk uitgesproken draairingen.

91

2286 14 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5-5,3 cm.
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2286 15 Licht beschadigde sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/-18 cm.

2286 16 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 41 mm.

2286 17 Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 40 mm.

2289 1 889 Fragment van het hoofd en de hals van een Maria(?)beeldje in een hard rood zandig baksel. Op het 
stukken bevinden zich vermoedelijke talrijke minuskule resten van een witte deklaag.

2289 2 889 Randfragment van een beker in groen glas.

2291 1 Fragment van een boekslot met haak in koper of een koperlegering. Lengte: 33 mm, breedte: 15 mm.

2292 1 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4,4 mm.

2292 2 Baksteen die over de ganse korte zijde is afgerond. 16

2292 3 Fragment doorschijnend glas. Vermoedelijk intrusief.



fea nr spo beschrijving fif!
2292 4 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk lichtbruin 

gevlamd.

2292 5 Twee passende fragmenten van geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1 cm.

2292 6 Stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.

2292 7 Wandfragment van een recipiënt in een koperlegering. Wanddikte: 4,7 mm.

2292 8 Haakvormig object in ijzer met een rechthoekige doorsnede. Het betreft vermoedelijk een knoek. 151

2292 9 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. De eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 
102 mm, diameter van het been: 4,5 mm.

2296 1 Randfragment van een voorraadpot in grijs aardewerk met korte rechtopstaande rand. Op de schouder 
is een merk ingekrast.

75

2296 2 Zeven fragmenten waarvan er zes minstens aan één ander fragment passen van een versierde 
vuurstolp in rood aardewerk. Op de buitenkant is een versiering van slibboogjes en ronde zones 
aangebracht. Voor het bakken is door deze versiering een merk ingekrast.

76

2297 1 Kanonkogel in silex. Diameter: 60 mm. Gewicht: +/- 275 g.



fea nr spo beschrijving fig
2297 2 Twee-armige kandelaar in een koperlegering met aangegoten licht konische kaarsenhouders zonder 

bodem. Binnendiameter van de kaarsenhouders bovenaan: 16,5 tot 17 mm. Beide armen met centrale 
rib zijn aan een eveneens licht konische ring gegoten.

168

2297 3 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur zonder groeven. Diameter: 23-24 mm. Gewicht: 10,4 g. 65

2297 4 Klein (diameter: 10,6 cm) en ondiep (hoogte: 2,8 cm) schaaltje (olielampje ?) in rood aardewerk. De 
binnenkant en de onderkant van het standvlak zijn voorzien van loodglazuur. Tegenover het enkel aan 
de binnenzijde zichtbaar snebje is een kort steeltje aangezet.

79

2297 5 Fragmenten van een Maigelbecher in groen glas.

2297 6 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op ongeveer 2 cm 
onder de bovenkant van de rand en licht verdikte rand. Wanddikte: 3,4 cm.

2297 7 Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: 27-28 cm.

2298 1 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en met 
vage sporen van een versiering in luster aan de buitenkant.

42

2298 2 Helft van een haast perfect circulaire speelschijf vervaardigd uit een wandscherf van een recipiënt in 
een bruinbeige hard baksel. Diameter: 30 mm.

13

2298 3 Stukje groen vensterglas.
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2298 4 Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.

2298 5 Fragment van een bandvormig oor van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met 
een metaalachtige glans. Het stuk past aan 2283.8.

2298 6 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is de buitenkant 
gedeeltelijk bruin gevlamd en bedekt met glazuur. Randdiameter: 8 cm.

2299 1 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
0,68 g, doormeter: 19 mm.

2302 1 894 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,33 g, 
doormeter: 17 mm.

2303 1 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en 
versierd met binnen roodbruine lusterbanden opgestelde rijen spiralen waartussen stippen zijn 
aangebracht, eveneens in luster. Op de onderkant van het stuk zijn enkel 7 concentrische lijnen in 
koperrode luster te zien. Van de kobaltblauwe versiering blijft enkel een klein stipje over.

46

2303 2 Recht afgezaagd geweifragment. De punt is licht gepolijst. Bewaarde lengte: 130 mm. 294

2303 3 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

2303 4 Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.



fea nr spo beschrijving fig
2303 5 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

2303 6 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2305 1 Dobbelsteentje (zijde: 6,9 tot 7,2 mm). De één staat tegenover de twee. 288

2305 2 Baksteen met 7 op regelmatige afstanden geplaatste, uitgehakte, rechthoekige en schuin aflopende 
uitsparingen. Deze bevinden zich aan één kant van de steen en lopen door over drie zijden.

19

2305 3 Perfect kukusvormig dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee. 288

2305 4 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk 
oranjebruin gevlamd.

2305 5 Twee fragmenten van een ijzeren knijpschaar.

2306 1 896 Fragment van een baksteen met een onder een hoek van 30° weggesneden hoek. Ook de rest van 
deze korte zijde is onder de zelfde hoek afgeschuind.

15

2306 2 896 Baksteen waarvan minstens één korte zijde spits toeloopt. 16



fea nr spo beschrijving fig
2307 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 

Van de versiering in luster blijven enkel wat sporen over.
38

2307 2 Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 58-59 mm. Gewicht: +/- 225 g.

2307 3 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2308 1 Ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 53 mm, diameter van het been: 2 mm. 153

2310 1 Fragmentair bewaarde baksteen met een uitgehakte hoek van 5 bij 5 cm. 19

2310 2 Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 12,9 g.

2310 3 Stukje loodstrip voor glas-in-lood.

2310 4 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

2310 5 Bodemfragment van een schuin getorste beker in groen glas.



fea nr spo beschrijving fi9
2310 6 Fragment van een gesloten recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een kobaltblauwe band 

aan de buitenkant. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

2310 7 Twee randfragmenten en een wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de 
bovenste helft is de buitenkant roodbruin gevlamd. Randdiameter: 9,6 cm.

2310 8 Twee fragmenten, een rand- en een wandfragment, van een beker in groen glas.

2310 9 Fragment van een munt in biljoen.

2310 10 Limburgse imitatie in biljoen van een mijt van Jan zonder Vrees, eventueel geslagen te Brogel onder 
Jan II van Horne in de periode 1456-1464. Gewicht: 0,41 g, diameter: 16 mm.

2317 1 Langwerpige band in ijzer. Aan één uiteinde is het object afgebroken, aan het andere uiteinde is een 
handvat bewaard. Afmetingen: bewaarde lengte: +/-19,5 cm, breedte van het langwerpig gedeelte: 20- 
23 mm, dikte: 3,5-4 mm. Het langwerpig gedeelte is aan geen van beide zijden aangescherpt.

145

2317 2 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 42 mm, diameter van het been: 1 mm. 300

2318 1 Ronde oesterschelp met twee centrale perforaties.

2319 1 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4,3 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2319 2 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.

2319 3 Dobbelsteentje in been (zijde: 5,8 tot 6 mm). De één staat tegenover de twee. 288

2319 4 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

2319 5 Fragment van een wetsteen in een fijn groengrijs gesteente. De doorsnede van het stuk is nu 
driehoekig, maar was vermoedelijk voor het gebruik eerder vierkant. Op één plaats is een groef 
aanwezig en verschillende vlakken zijn duidelijk afgesleten. Bewaarde afmetingen: 13,8 bij 2,8-4,3 cm.

7

2319 6 Fragment van een Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde of Jan II van 
Horne in de periode 1420-1464.

2319 7 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 121 mm, diameter van het been: 6-7 mm. 300

2322 1 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 49 mm.

2335 1 Randfragment van een drinkschaaltje in Siegburg met één ribbeltje aan de buitenkant van de rand en 
met noppen. Het stuk past aan 2381.2 en 2348.134.

56

2341 1 Cuppa van een meerdelige beker op voet in groen glas.



fea nr spo beschrijving f'9
2341 2 Volledig bewaard hoefijzer met twee rijen van vier afgerond rechthoekige gaten. Beide uiteinden zijn 

omgeplooid. Grootste breedte: 13,1 cm, grootste afmeting: 13,3 cm.

2347 1 Afgesleten koot met op de bolle zijde vier rijen parallelle streepjes, van respectievelijk 7, 7,12 en 8 
streepjes.

2348 1 Fragment van een insigne van Maria met kind in tin/lood en met vertikale gietnaad.

2348 2 Fragment van een insigne in tin/lood gewijd aan Vincentius van Beselare. Bewaarde hoogte: 31 mm. 
Onbekend type.

2348 3 Fragment van een Lotharingisch kruis met hangoog in tin/lood. Bewaarde lengte: 39 mm. De uiteinden 
van het kruis eindigen in vierlobbige ornamenten. Tussen de dwarsbalken bevindt zich een 
reliekvenster.

2348 4 Fragment van een insigne in tin/lood met gotisch schrift. Bewaarde lengte: 40 mm.

2348 5 Insekt in tin/lood met gietnaad en draagspeld. Lengte: 19 mm. Onbekend type.

2348 6 Fragment van een sierspeld in tin/lood met gietnaad en draagspeld. Diameter: 15 mm. Identiek aan 
1900.3.

2348 7 Rechthoekig (89 bij 71 mm) kader van een insigne in tin/lood met talrijke bevestigingslipjes en twee 
ronde hangoogjes. Deze zijn versierd met drie symmetrisch geplaatste uitsteeksels samengesteld uit 
drie bolletjes.



fea nr spo beschrijving fig
2348 8 Fragment van een insigne in tin/lood in de vorm van een staande Maria met kind. Aan de binnenzijde is: 

'ihs maria' aangebracht. Bewaarde lengte: 32-33 mm.

2348 9 Rechthoekig (37 bij 32 mm) kader van een insigne in tin/lood. Van de vier bevestigingslipjes zijn er nog 
drie bewaard.

2348 10 Rond insigne in tin/lood met drie perforaties en gewijd aan het Cruys-bellaert uit Petite-Synthe (F.). 
Diameter: 34 mm. Onderaan bevindt zich als opschrift (s)inten. Het insigne is van het type HP afb. 95.

2348 11 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met sgraffito gebladerte uitgevoerd in kobaltblauw. 
Van de luster blijft enkel een vaag lijntje over.

34

2348 12 Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, versierd met een 
heggerankmotief. Zowel de versiering in kobaltblauw als deze in luster zijn onduidelijk. In het fragment 
is na het bakken een perforatie aangebracht.

37

2348 13 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens 2 
kobaltblauwe concentrische banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

2348 14 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met vlag, opstaande rand en versierd met een 
kobaltblauwe band nabij de rand. Van een versiering in luster is op dit stuk niets te zien.

2348 15 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven in 
kobaltblauw en in koperrode luster.

2348 16 Fragment Valenciaanse majolica met sporen van kobaltblauwe motieven en van motieven in bruine 
luster. Deze laatste zijn vooral te herkennen op de onderkant van het stuk.



fea nr spo beschrijving fig
2348 17 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 

versiering.

2348 18 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

2348 19 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vage sporen van een versiering in luster.

2348 20 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

2348 21 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met opstaande rand, zonder vlag en versierd 
met een kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

2348 22 Fragment Andaloesische majolica met knik in de wand en zonder sporen van versiering.

2348 23 Knikker in een grijsbeige fijn baksel. Diameter: 18-21 mm.

2348 24 Steelfragment van een fluitje in een grijs hard baksel met een bruin oppervlak.

2348 25 Rond, loden snorrebot met drie kleine, centrale perforaties. Diameter: 23-25 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2348 26 Onregelmatig gevormde knikker (diameter: 23-26 mm) in een bleekbeige zacht baksel.

2348 27 Wandfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een bruinrood baksel. Enkel de fragmenten van een 
eventuele baard laten toe dit stuk als anthropomorf fluitje te interpreteren.

2348 28 Bal in iep (Ulmus sp.). Diameter: +/- 90 mm. 178

2348 29 Onversierde en rudimentair vervaardigde speelschijf in eik (Quercus sp.). Diameter: 35 mm. 181

2348 30 Speelschijf in Noorse esdoorn (Acer type platanoides) voorzien van een groefje op de omtrek. 
Diameter: 35-36 mm.

181

2348 31 Fragment van de kader van een insigne in tin/lood.

2348 32 Fragment van een beeldje in een hard beige baksel met een grove zandige verschraling en met een 
rozebeige kern. Het betreft een dame met lange loshangende haren, ontblote hals en fijne taille.

2348 33 Vier loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.

2348 34 Terra sigillata. Licht afgesleten wandfragment van een Drag. 18/31, Midden-Gallië, 2de eeuw.



fea nr spo beschrijving f>g
2348 35 Sterk afgesleten bodemfragment van een kaarsenmakersbak in rood oxiderend gebakken aardewerk 

met loodglazuur.

2348 36 Twee passende fragmenten, een wand en een bodem, van een kaarsenmakersbak (?) in rood 
aardewerk. De buitenkant is met uitzondering van de bodem bedekt met een bruingroen glazuur. Aan 
de binnenkant is vooral de bodem geglazuurd.

2348 37 Twee helften van een benen mesheft met drie perforaties. Het uiteinde is versierd met twee 
concentrische cirkels rond een puntje en een aantal uitsteeksels. Door deze uitsteeksels lijkt het 
uiteinde op een spoor. Lengte: 68 mm, breedte: 8-18 mm.

292

2348 38 Fragment van de helft van een onversierd benen mesheft met drie perforaties. Bewaarde lengte: 54 
mm, breedte: 10-13 mm.

2348 39 Verweerd fragment van een gewei met een licht gepolijst puntig uiteinde. Bewaarde lengte: 126 mm. 295

2348 40 Twee passende fragmenten van het voetstuk van een beeldje in een hard wit baksel met zandige 
verschraling.

2348 41 Wandfragment van een recipiënt in rood aardewerk met loodglazuur waarop een zwarte bitumineuze 
substantie kleeft.

2348 42 Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met loodglazuur waarop aan de binnenkant een 
zwarte bitumineuze substantie kleeft.

2348 43 Rekenpenning in koper, geslagen onder Lodewijk van Male (1346-1384). Gewicht: 2,31 g, diameter: 23 
mm.



fea nr spo beschrijving fig
2348 44 Luikse munt in biljoen geslagen te Luik onder Jan van Beieren in de periode 1389-1418. Gewicht: 0,36

g.

2348 45 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1464. 
Gewicht: 0,32 g, doormeter: 15 mm.

2348 46 Fragment van een loden netverzwaring.

2348 47 Fragment van een loden netverzwaring.

2348 48 Fragment van een loden netverzwaring.

2348 49 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 29,7 g.

2348 50 Loden netverzwaring. Breedte: 22 mm, gewicht: 7,3 g.

2348 51 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 39,9 g.

2348 52 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 16,4 g.
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2348 53 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 26,9 g.

2348 54 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 26,7 g.

2348 55 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 15,4 g.

2348 56 Twee loden netverzwaringen rond mekaa gewikkeld. Breedte: 27 mm, gewicht: 13,3 g.

2348 57 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 23,1 g.

2348 58 Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 27,0 g.

2348 59 Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 24,1 g.

2348 60 Loden netverzwaring. Breedte: 17 mm, gewicht: 8,4 g.

2348 61 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 10,9 g.
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2348 62 Beschadigde onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 13,9 cm; breedte: 1,3-1,6 cm. 248

2348 63 Fragment van een onversierde boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 5,8 cm; breedte: 
1,4 cm.

248

2348 64 Fragment van een onversierde boetnaald in esdoorn (Acer sp.). Bewaarde lengte: 8,6 cm; breedte: 1,7 
cm.

248

2348 65 Fragment van een onversierde boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 5,7 cm. 248

2348 66 Fragmentair bewaarde boetnaald in esdoorn (Acer sp.). Bewaarde lengte: 13,2 cm, breedte: 1,6 cm. 
Deze boetnaald is aan beide zijden voorzien van ingebrande tekens.

248

2348 67 Fragment van een onversierde boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 8,8 cm, breedte: 
1,7 cm.

248

2348 68 Fragment van de helft van een geribbeld palmhouten (Buxus sempervirens) heft versierd met parallelle 
rijen metalen pinnetjes. Het heft was met minstens twee rivetten aan de plaatvormige angel bevestigd. 
Het gelobde uiteinde van het heft is duidelijk breder. Breedte: 1,3 tot 2,2 cm.

194

2348 69 Drie passende fragmenten van de bak van een lepel in perelaar of appelaar (Pomoideae, type 
pirus/malus).

186

2348 70 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 7 grove tanden komen aan de andere zijde 18 fijne 
tanden voor. Breedte: 6,5 cm, bewaarde lengte: 2,5 cm, dikte: 6,5 mm.

258
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2348 71 Glasnop in groen glas.

2348 72 Glasnop in groen glas.

2348 73 Glasnop in groen glas.

2348 74 Vier wandfragmenten van een beker in groen glas.

2348 75 Rechthoekig (6,9 bij 5,4 cm) bomgatplankje in eik (Quercus sp.). Dikte: 1-1,2 cm. 202

2348 76 Rechthoekig (9,6 bij 8,9 cm) bomgatplankje in wilg (Salix sp.). Dikte: 1,6-1,7 cm. 202

2348 77 Fragment in zwarte of grauwe els (Alnus gl./inc.) van een bodemplaat (?) van een ton.

2348 78 Fragment van een eiken (Quercus sp.) bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 60 cm.

2348 79 Fragment van een rudimentair vervaardigd spinstokje in fijnspar (Picea a.). Bewaarde lengte: 93 mm, 
maximale diameter: 17-19 mm.

184
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2348 80 Helft van een mesheft in buxus (Buxus sempervirens). Bewaarde lengte: 7,3 cm, grootste breedte: 2,6 

cm. Het heftuiteinde is gefacetteerd. Aan het andere uiteinde is het heft verbrand.
196

2348 81 Konisch heft van een mes (?) in wortelhout met centrale cilindrische perforatie (diameter: 9-10 mm). 
Bewaarde lengte: 8 cm, diameter: 36-37 mm.

196

2348 82 Fragment van het heft van een nierdolk. Het ijzeren lemmet was in doorsnede afgerond driehoekig, 
behalve ter hoogte van het heft waar de doorsnede ervan cirkelvormig werd. De vroegere 
aanwezigheid van een stootplaatje kan worden afgeleid uit twee nog bewaarde nagelgaatjes. Breedte 
ter hoogte van de nieren: 60 mm.

197

2348 83 Fragment van een deksel (?) in baksteenwaar. Het fragment is enkel alsdusdanig herkenbaar aan 2 
radiaalsgewijze opgestelde rijen mespuntindrukken. Het baksel is oranjerood.

22

2348 84 Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 17-18 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 3-3,5 
cm en diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde: 5-5,5 cm.

2348 85 Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 17 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-6,5 cm, 
diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde: 6-6,5 cm.

2348 86 Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 18 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 5,5-6 cm, 
breedte: 8-9 cm. De bezem is aan het uiteinde afgeplat door gebruik.

2348 87 Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 13 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 4-4,5 cm, 
diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde van de bezem: 5-6 cm.

2348 88 Randfragment van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 16 cm. De rand is aan de 
buitenzijde beklemtoond met een groefje en aan de buitenzijde licht inwaarts afgeschuind.

188
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2348 89 Randfragment van een gedraaid kommetje in els (Alnus gl./inc.). Diameter: 11,5 cm. Het kommetje 

heeft een ingesnoerd profiel en een zeer licht inwaarts afgeschuinde rand.
188

2348 90 Twee passende fragmenten van een trog in els (Alnus gl./inc.). Lengte: 61,5 cm, breedte: 28,5-29,8 cm, 
hoogte: 9,1 cm. De trog is vervaardigd uit een in de lengte uitgehold stuk stam. Op de onderkant is een 
rudimentair merk ingekrast. Drie paar perforaties tonen aan dat de trog ooit hersteld is geweest.

192

2348 91 Fragment van een hiel van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte 
van de hiel: 5,1 cm, dikte: 10-11 mm.

280

2348 92 Twee passende stukken groen glas, vermoedelijk van een kroonglas.

2348 93 Twee niet hechtbare bodemfragmenten van een beker in groen glas.

2348 94 Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 3,4-2,6 cm; dikte: 1,4 cm. 201

2348 95 Tapje in wilg (Salix sp.). Diameter: 18,5 mm; lengte: 47 mm.

2348 96 Tapje in wilg (Salix sp.). Diameter: 16 mm; lengte: 58 mm.

2348 97 Tap in wilg (Salix sp.). Het tapje is bovenaan ingesnoerd. Lengte: 44 mm; diameter: 13 mm. 202
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2348 98 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 64 mm; diameter: 12 mm.

2348 99 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 44 mm; diameter: 13 mm.

2348 100 Fragment van een houten teljoor met licht verdikte rand. Diameter: 17 cm. 145

2348 101 Vlotter (?) in schors met een centrale perforatie (diameter: 6-8 mm). Lengte: 58 mm; breedte: 36 mm; 
hoogte: 39 mm.

257

2348 102 Spijl in wilg (Salix sp.) met aan beide kanten een penvormig uiteinde. Volledige lengte: 17,5 cm; 
diameter: 2,2 cm.

282

2348 103 Fragment van een schijf in eik (Quercus sp.). Afmetingen: diameter: 55-63 mm, dikte: 24-28 mm.

2348 104 Langwerpig houten latje dat aan één uiteinde spievormig is afgewerkt. Afmetingen: lengte: 15,2 cm, 
breedte: 2,2 cm, dikte: 6-11 mm.

273

2348 105 Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 9,3 cm, diameter: 1,4-1,5 cm.

2348 106 Stokje in es (Fraxinus exc.) met inkeping nabij één uiteinde. Het andere uiteinde is aangetast door vuur. 
Afmetingen: lengte: 6,8 cm, breedte: 1,3 cm, dikte: 0,8 cm.
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2348 107 Fragment van een schijf (diameter: 7,3 cm) in es (Fraxinus exc.). Dikte: 1,4-1,8 cm.

2348 108 Dun latje in hout. Afmetingen: lengte: 9,2 cm, breedte: 2,2 cm, dikte: 3 mm.

2348 109 Stuk hout met ovale doorsnede. Het betreft vermoedelijk een fragment van een D-vormig handvat van 
een spade (determinatie Johan David). Aan één zijde bevindt zich de aanzet van één van de vertikale 
elementen van het handvat, de andere zijde is afgehakt of afgesneden. Bewaarde afmetingen: hoogte: 
44 mm, breedte: 41 mm.

144

2348 110 Stokje in taxus (Taxus b.). Lengte: 7,9 cm, diameter: 12-14 mm. 297

2348 111 Stokje in eik (Quercus sp.). Lengte: 5,4 cm, breedte: 18-20 mm, dikte: 11 mm. 297

2348 112 Rechthoekig plankje met een reeks aan beide zijden ingeklopte nagels. Het plankje is ter hoogte van 
één van de hoeken afgerond verdund. Afmetingen: lengte: 17,5-18,2 cm, breedte: 12-13 cm, dikte: 16- 
26 mm.

2348 113 Fragment van een houten plank met één afgeschuinde kant. Afmetingen: bewaarde lengte: 60 cm, 
breedte: 21,5, dikte: 1,6-2,6 cm.

2348 114 Fragment van een plank in eik (Quercus sp.). Afmetingen: bewaarde lengte: 61 cm, breedte: 24,5 cm, 
dikte: 2,8-3,5 cm.

2348 115 Drie stukjes wol. Afmetingen van het grootste stuk: 3 bij 2,8 cm.
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2348 116 Drie stukken wol. Afmetingen van het grootste stuk: 8 bij 6 cm.

2348 117 Verschillende stukken wol. Afmetingen van het grootste stuk: 7 bij 7 cm.

2348 118 Een stuk geweven wol. Afmetingen: 4,8 bij 2,5 cm.

2348 119 Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak.

2348 120 Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op standvoet en aan de buitenzijde versierd met 
motieven in bruine luster.

50

2348 121 Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat 
enkele rode inclusies van 0,5 mm diameter.

2348 122 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en sporen van 
geelgroen loodglazuur met groene vlekken op de buitenkant.

2348 123 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur 
met groene vlekken op de buitenkant.

2348 124 Wandfragment in een fijn, hard gebakken, wit baksel vooral aan de buitenkant bedekt met groen 
loodglazuur. Op het stuk is ook een opgelegde pastille in roodbakkende klei aanwezig. Deze is door 
een kruis in 4 gedeeld en lijkt als het ware de middeleeuwse munten te evoceren.

52



fea nr spo beschrijving fig
2348 125 Veertien fragmenten waarvan vijf die minstens aan één ander fragment passen van een geribbelde 

beker in Siegbursteengoed. De bovenste helft van de buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd. 
Randdiameter: 7,8 cm.

58

2348 126 Rand- en wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin 
gevlamd.

2348 127 Veertien fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Één van de fragmenten past 
aan 2381.1.

2348 128 Zeven passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De rand is aan de 
buitenkant grotendeels bruin gevlamd en bedekt met glazuur. Randdiameter: 9 cm. Bodemdiameter: 
4,9-5 cm.

2348 129 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2348 130 Vijftien fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk 
oranjebruin gevlamd.

2348 131 Twee passende fragmenten van een blok schiefer met op een vlak een uitgesleten groef. Afmetingen 
bij benadering: 19 bij 8 bij 4 cm.

2348 132 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige doorsnede 
(1,9 bij 2,6 cm) en een bewaarde lengte van 7,4 cm.

2348 133 Object in grijs aardewerk op één boord versierd met een soort met de vingers in de zachte klei 
aangebracht draperie-decor. Een identificatie is niet éénduidig. Het zou een fragment van een 
kacheloven of van een ventilatiekoepel kunnen zijn.



fea nr spo beschrijving fig
2348 134 Vier fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg met één ribbeltje aan de buitenkant van de rand en 

met noppen. De stukken passen aan 2335.1 en 2381.2.
56

2348 135 Twee passende randfragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg zonder noppen en zonder ribbeltjes 
aan de buitenkant van de rand. De stukken passen aan 3304.5.

56

2348 136 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,50 g, diameter: 15 
mm.

2348 137 Opengeplooid pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de pinnen is binnen een parelcirkel een 
driepas te zien die eventueel bovenop een klok staat. De schijf met de perforaties vertoont naast een 
parelcirkel eventueel sporen van een wapenschild. Diameter: 22-24 mm.

2348 138 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie zijn een aantal 
lijnen en de letters TO te onderscheiden. Diameter: 17,5-18 mm.

2348 139 Wandfragment met aanzet van een worstvormig oor van een buisvormig object in dikwandig rood 
aardewerk. De buitenkant is bedekt met roodbruin loodglazuur en de binnenkant vertoont prominente 
draaisporen. Wanddikte: 8-11 mm.

2348 140 Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14,2-14,4 mm.

2348 141 Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 20 mm, breedte: 15,5 mm.

2348 142 In één stuk gegoten vingerring in een koperlegering. In de opengewerkte ringkast is met vier klemmen 
een achthoekig stukje blauw (?) glas bevestigd. Buitendiameter: 23 mm, binnendiameter: 19,2 mm. De 
schenen van de ring zijn nabij de kast versierd met een uit puntjes samengesteld ingekrast lijnmotief.



fea nr spo beschrijving fig
2348 143 Vingerhoed in een koperlegering met een centrale opening. Het object vertoont een duidelijke 

soldeernaad, is voorzien van vertikale rijen putjes en van een groef nabij de opening. Afmetingen: 
hoogte: 27 mm; diameter onderaan: 17-20 mm, diameter van de centrale opening: 5-6 mm.

2348 144 Twee helften van een houten heft dat met drie nageltjes aan de angels was bevestigd. Afmetingen: 
lengte: 8,5 cm, grootste breedte: 15 mm.

2348 145 Uit één stuk vervaardigd benen heft voor een mesje met plaatvormige angel. Het heft was met drie 
nageltjes aan de angel bevestigd en het heftuiteinde is o.a. versierd met een aantal perforaties. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 65 mm, grootste breedte: 11,5 mm.

291

2348 146 Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. De bovenkant is aan de voorkant versierd met een arcering 
tussen twee lijnen. Zowel aan de voor- als achterkant komt een perforatie voor. Afmetingen: lengte: 45 
mm, grootste breedte: 21 mm.

2348 147 Fragment van een dubbel ovale gesp met middenstijl en verbrede zijkanten in een koperlegering. De 
bewaarde zijkant is aan de zichtbare zijde versierd met ingekraste motieven. Afmetingen: breedte: 50 
mm.

2348 148 Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 28,7 mm, breedte: 42,7 
mm. De beugel is licht gebogen.

2348 149 Een ijzerhoudende brok, vermoedelijk een ijzerslak.

2350 1 887 Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op ringvormige voet en zonder sporen van 
versiering.

2350 2 887 Fragment van een zeer klein beeldje van St.-Anna te Drieën in een fijn, zuiver wit en zeer hard baksel. 
De onderkant van het beeldje is afgebroken en de top is afgesleten.

107



fea nr spo beschrijving f 'fl
2350 3 887 Perfect bolvormig knikkertje (?) in natuursteen. Diameter: 14 mm.

2350 4 887 Brokstuk met zware afhakingen vervaardigd uit zwartglanzende, fijnkorrelige en half-doorschijnende 
vuursteen met een gerolde, dunne kalkschors.

10

2350 5 887 Brabantse oord in koper geslagen te Brussel onder Karel II in 1691. Gewicht: 3,29 g, doormeter: 24 mm.

2350 6 887 Min of meer bolvormig voorwerp in kurk. Diameter: 4,5-5 cm; dikte: 2,3-2,8 cm. 256

2350 7 887 Verschillende stukjes linnen vervaardigd in vlas of hennep. Afmetingen van het grootste fragment: 2 bij 
2 cm.

2350 8 887 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant.

2350 9 887 Leisteenfragment met een aantal ingekraste lijnen. 11

2350 10 887 Fragment van een ijzeren hengsel met draagoog.

2352 1 Vlaamse groot (botdrager) in zilver geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,72 g, doormeter: 25 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2352 2 Baksteen waarvan in de lengteas één van de balken in doorsnede trapvormig werd weggenomen. 17

2356 1 Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.

2356 2 Stuk wol. Afmetingen: 8 bij 6 cm.

2356 3 Plaatvormig stuk fijne donkergrijze zandsteen met een groef op één van de brede vlakken en 
verschillende groeven op één van de zijkanten. Afmetingen bij benadering: 7 bij 7 bij 2,5 cm.

2364 1 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant.

2368 1 Lotharingisch kruis in tin/lood met hangoog. Lengte: 66 mm. Op de voorzijde bevinden zich een ganse 
reeks bolletjes in reliëf.

2368 2 Fragment van een boetnaald in vlier (Sambucus sp.) met ingekerfd eigendomsmerk (?). Bewaarde 
lengte: 9,9 cm, breedte: 1,2-1,3 cm.

248

2369 1 Randfragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck marble'.

2369 2 Plaatvormig stuk bleekgrijze zandsteen met groeven aan beide kanten. De groeven zijn aan de éne 
kant duidelijk meer uitgesproken dan aan de andere.

6



fea nr spo beschrijving fig
2370 1 920 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,4-4,6 cm.

2374 1 921 Bijlinsigne met een 'fleur de lis' in tin/lood. De opening voor het houten steeltje is nog bewaard. De 
decoratie van de voor- en achterzijde zijn nagenoeg identiek. Hoogte: 50 mm, bewaarde breedte van 
de bijlsnede: 56 mm. Onbekende variant.

2375 1 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,02 g, doormeter: 19,5 
mm.

2375 2 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
2,12 g, doormeter: 20,5 mm.

2381 1 Een rand- en een wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is 
bruin gevlamd. Het randfragment past aan 2348.127.

2381 2 Zeven fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg met één ribbeltje aan de buitenkant van de rand 
en met noppen. De stukken passen aan 2335.1 en 2348.134. Grootste diameter: 15,2 cm, diameter van 
de voet: 54-56 mm, hoogte: 42 mm.

56

2401 1 602 Wandfragment van een recipiënt in handgevormd aardewerk versierd met gladdingstrepen in een 
arceringspatroon.

2401 2 602 Een rechthoekig (35 bij 11 cm) stuk wollen weefsel met resten van houtteer.

2402 1 936 Vier passende gladde wandfragmenten van een kruik (?) in een bruinroos baksel.



fea nr spo beschrijving fig
2404 1 Vier passende fragmenten van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand die ook aan de 

onderkant geprofileerd is. Het bord staat op drieledige standvinnen. Op de spiegel is het hoofd van 
Johannes de Doper in a sgraffiato-techniek afgebeeld. Rondom het binnen een cirkel gepositioneerde 
hoofd is een in gotische letters een tekst aangebracht. De vlag is versierd met een golvende lijn 
gecombineerd met stippen. Het bruinrode baksel is hard en zandig en bedekt met geel loodglazuur. 
Randdiameter: 31 cm.

81

2404 2 Rechthoekig stuk lichtgeel vensterglas.

2404 3 Munt in koper uit de 17de eeuw. Gewicht: 2,52 g, diameter: 21 mm.

2404 4 Zware, licht ovale ijzeren ring met dwarse perforatie. Een in de vorm van een vraagteken geplooide 
haak met kop is door deze perforatie gebracht. Afmetingen van de ring: 8,2 bij 8,8 cm.

301

2404 5 Helft van een ijzeren knijpschaar met spitstoelopend blad en licht gebogen rug.

2404 6 Helft van een ijzeren scharnierschaar met spits toelopend blad en rechte rug. Bewaarde lengte: 16 cm.

2404 7 Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: 16,9 cm. Breedte van het lepelvormig gedeelte: 10 mm.

2406 1 Fragment van een fles in groen glas.

2412 1 Vervormde oorspronkelijk ronde gesp in ijzer zonder middenstijl. Diameter: 33 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
2417 1 Stukje lichtgrijs vensterglas.

2420 1 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 5,5-5,7 cm. Langs één 
kant vertoont de centrale perforatie een uitkraging. Deze is ongeveer 1 cm diep en 2 cm breed.

2

2422 1 945 Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven. Na 
het bakken is nabij de rand een perforatie aangebracht.

49

2422 2 945 Helft van een spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met twee zwak uitgesproken groeven. 
Diameter: 24 mm, hoogte: 18 mm.

2425 1 Randfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

2430 1 947 Kamerpot in rood aardewerk op een standring, met bandvormig oor en naar buiten staande rand. Zowel 
de binnen- als buitenkant zijn bedekt met loodglazuur. Roetsporen zijn op dit stuk niet te zien. 
Afmetingen: hoogte: 15,2 cm, grootste diameter: 17,2 cm.

77

2434 1 947 Archeologisch volledig fragment van een kleurloze, reliëfgevormde, tweeledige beker. 141

2434 2 947 Randfragmenten en 3 wandfragmenten van een schuin getorste beker in groen glas. 140

2439 1 Halsfragment van een fles. 141



fea nr spo beschrijving fig
2440 1 Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2444 1 Twee passende fragmenten van een kommetje met eenvoudig rechtopstaande rand, met een 
puntvormig oor en versierd met een kobaltblauwe volledig uitgelopen gotische roos. Centraal op het 
puntoor is eveneens in kobaltblauw een hartvormig motief aangebracht. Van een versiering in luster is 
op het stuk niets te zien.

40

2444 2 Hoofd van een beeldje in een roodbruin hard zandig baksel. Het betreft vermoedelijk het gekroond 
hoofd van Maria. Talrijke restanten van een witte deklaag geven te kennen dat dit beeldje 
oorspronkelijk een witte deklaag bezat.

107

2444 3 Wandfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

2445 1 952 Limburgse imitatie in biljoen van een dubbele mijt geslagen in Bom (?) onder Jan zonder Vrees of Filips 
de Goede.

2445 2 952 Haak in een koperlegering, vermoedelijk van een gordelsluiting.

2445 3 952 Mijt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers of een imitatie van een dergelijke mijt.

2446 1 952 Amberen kraal. Diameter: 13,4 mm, hoogte: 8,6 mm, diameter van de perforatie: 2,1-2,2 mm.

2446 2 952 Twee stukjes in mekaar gevlochten draad in een koperlegering. Bewaarde lengte: 24 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
2446 3 952 Kettinkje in een koperlegering gevormd door vier ronde schakels (diameter: 11 mm) aan mekaar 

verbonden door S- en 8-vormige schakeltjes.

2446 4 952 Helft van een belletje in een koperlegering. Diameter: 16-17 mm.

2446 5 952 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 33 mm.

2447 1 953 Groot fragment van een kookpotje in rood aardewerk op zes tweeledige standvinnen, met naar buiten 
staande hals, in doorsnede zwak driehoekige rand en minstens één rond oor. Het stuk is hevig beroet 
over de ganse buitenkant. Voor zover nog te achterhalen was loodglazuur enkel aangebracht op de 
binnenkant van de bodem. Grootste diameter: 14 cm, hoogte: 11,9 cm.

2448 1 952 Fragment van een mijt in biljoen van het type imitatie Jan zonder Vrees of Filips de Goede geslagen in 
de eerste helft van de 15de eeuw.

2448 2 952 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407. Gewicht: 0,46 g, diameter: 16 
mm.

2448 3 952 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 31 mm, diameter van het been: 1,5-1,6 mm.

2448 4 952 Twee stukjes in mekaar gevlochten draad in een koperlegering. Bewaarde lengte: 40 mm.

2448 5 952 Sterk aangetaste rechthoekige ijzeren gesp zonder middenstijl. Lengte: 20-23 mm, breedte: 16-17 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2449 1 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 

1,00 g, doormeter: 20 mm.

2450 1 954 Fragment van een beeld (?) in een zacht, fijn en beigewit baksel.

2450 2 954 Fragment van een beeld (?) in een zacht fijn zwartgrijs baksel. Mogelijkerwijze is dit fragment slechts 
tengevolge van zijn verblijf in de bodem zwartgrijs geworden.

2450 3 954 Fragment van een beeld (?) in een zacht zwartgrijs baksel. Mogelijkerwijze is dit fragment slechts 
tengevolge van zijn verblijf in de bodem zwartgrijs geworden.

2452 1 954 Fragment van groen vensterglas.

2453 1 954 Fragment van het voetstuk van een hol beeld in een zacht, fijn, beigewit baksel.

2453 2 954 Fragment van een beeld in een zacht, fijn, beigewit baksel.

2455 1 Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met twee concentrische 
parallelle lijnen in blauw en sgrafitto gebladerte in luster.

2455 2 Fragment van een insigne van Adrianus van Geraardsbergen in tin/lood en met twee zijdelingse oogjes. 
Bewaarde hoogte: 45 mm. Het insigne is van het type HP afb. 3.



fea nr spo beschrijving fig
2455 3 Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees, Filips de Goede of een imitatie van 

deze geslagen in de periode 1404-1467. Doormeter: 15,5-17,5 mm.

2455 4 Tot een hol, spits kokertje gevouwen plaatje in een koperlegering. Het open uiteinde is op 5 plaatsen 
ongeveer 1,5 cm ingezaagd en naderhand zijn deze losgemaakte stripjes sierlijk gekruld. Afmetingen: 
lengte: 75,5 mm, diameter bovenaan zonder de omgekrulde stripjes: 3,5 mm.

173

2455 5 Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige 
glans. Het baksel bevat enkele rode inclusies kleiner dan 0,5 mm in doormeter.

2455 6 Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenzijde. Op de buitenkant bevindt zich een aangebakken stuk roodbakkende 
klei.

2455 7 Langwerpige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en haak of oog in één stuk. Aan beide zijden is 
een opschrift in gotische letters aangebracht. Afmetingen: bewaarde lengte: 82 mm, grootste breedte: 
22 mm.

2464 1 Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.

2464 2 Helft van een mesheft in been van een mes met plaatangel. In het heft zijn drie perforaties voor rivetten 
aangebracht. Op het uiteinde wordt het heft breder en is het tevens voorzien van een perforatie 
(diameter: 4-5 mm). Bewaarde lengte: 70,5 mm.

291

2472 1 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 24,3 g.

2472 2 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 9,4 g.



fea nr spo beschrijving fig
2475 1 Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 106 mm. Gewicht: +/- 1450 g.

2475 2 Fragment van een kan in Siegburg met korte konische hals en bandvormig oor. Randdiameter: 6,9 cm. 56

2479 1 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 5,5-6,5 cm, diameter: 32- 
35,5 cm. Op de kant zonder groeven is in een rechthoekige uitgespaarde gleuf een langwerpig ijzeren 
stuk in lood gevat. Op de kant met de groeven zijn ook sporen van ijzer zichtbaar. De kant zonder 
groeven vertoont ook een geboord gat (diameter: 9 mm, diepte: 10 mm).

2

2481 1 967 Bodemfragment van een kan met uitgeknepen standring in Siegburg steengoed bedekt met groen 
loodglazuur aan de buitenzijde.

2488 1 974 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met motieven in bruine luster. 46

2488 2 974 Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op 
dit stuk niet te zien.

2488 3 974 Halve baksteen met twee uitgehakte inkepingen. Gewicht: 1080 g. 21

2488 4 974 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen op de schouder.

2488 5 974 Fragment van een object in fijnspar (Picea a.) met perforatie in de lengterichting. Lengte: 14,2 cm. 297



fea nr spo beschrijving fifl
2488 6 974 Drie stukken touw (diameter: 10 mm) vervaardigd in een grasachtige vezel. Lengte: 13 (2x) en 11 cm.

2488 7 974 Twee passende fragmenten van een veldfles in wit aardewerk met roze kern en bedekt met groen 
loodglazuur met metaalachtige glans. In het baksel bevinden zich een aantal rode inclusies kleiner dan 
1 mm.

2488 8 974 Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met giettuit en bedekt met geelgroen 
loodglazuur.

2488 9 974 Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met de aanzet van een bandvormig 
oor en zonder sporen van glazuur.

63

2488 10 974 Halsfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant.

2488 11 974 Fragment in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.

2488 12 974 Randfragment van een kannetje in fijn beige steengoed met een in doorsnede driehoekig verdikte rand, 
bandvormig oor en supplementair rolrond hangoog. De buitenzijde van het stuk is oranje gevlamd. Het 
betreft mogelijk een product uit de Beauvaisis.

66

2488 13 974 Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. De beugel is volledig opengewerkt. 
Afmetingen: lengte: 49 mm, breedte: 46 mm.

2491 1 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 
0,87 g, doormeter: 17,5-19,5 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2494 1 978 Fragment van een eiken bodemplaat van een ton. Op één zijde is een ingekerfd merk in de vorm van 

drie parallelle lijnen die een vierde haaks snijden aangebracht. Diameter van de bodemplaat: 49-50 cm.
208

2495 1 978 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 16 duigen van 73-75 cm lengte die worden samen gehouden 
door 6 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 tot 6 cm van de duiguiteinden. Eén van de duigen 
bezit een rechthoekig (9 bij 7,5 cm) bomgat en een ingekerfd merk dat doorloopt over de aangrenzende 
duig. Grootste en kleinste diameter van de ton: 61 en 49 cm. Inhoud bij benadering: 148 liter. Kapdatum 
van de boom: 1415-1425.

230

2496 1 978 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 39 mm.

2497 1 978 Halve baksteen met twee uitgehakte inkepingen. Gewicht: 970 g. 21

2497 2 978 Bezem. Bewaarde lengte: 26 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6,5 cm, breedte aan het uiteinde: 
12 cm. De bezem is onderaan tengevolge van gebruik afgesleten.

2497 3 978 Stuk geweven wol. Afmetingen: 30 bij 17 cm.

2501 1 980 Kruik in grijs aardewerk op vijf drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rechtopstaande rand met 
ribbel aan de buitenzijde en rolrond oor dat tot boven de rand komt. Afmetingen: hoogte: 31,5 cm, 
grootste diameter: 30,1 cm, randdiameter: 11 cm.

71

2503 1 980 Twaalf fragmenten van een touw (gezamelijke lengte: +/-1,5 m, doormeter: 1-1,5 cm).

2503 2 980 Stuk touw (doormeter: +/-1-1,5 cm, bewaarde lengte: +/- 30 cm) dat nog bevestigd is aan het oor van 
een kruikfragment in grijs aardewerk.

284
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2503 3 980 Kruik in grijs aardewerk op drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rolrond oor en naar binnen 

staande rand. Afmetingen: hoogte: 22,8 cm, grootste diameter: 20,8 cm, randdiameter: 9,2 cm.
72

2503 4 980 Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rolrond oor en naar binnen 
staande bovenaan verdikte rand. Randdiameter: 10,6 mm. Rond het oor was een touw gedraaid.

2504 1 980 Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit 13 duigen van 73,5-74,5 cm lengte. Op één van de duigen is 
een merk in de vorm van een kruis aangebracht. Grootste en kleinste diameter van de ton: 51 en 42 
cm. Inhoud bij benadering: 105 liter. Terminus post quem: 1403.

231

2505 1 980 Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit 15 duigen met een lengte van 72,5-73,5 cm die worden bij 
mekaar gehouden door wissen in hazelaar (Corylus a.). Eén van deze duigen vertoont naast een 
vierkant (Zijde: 7,5 cm) bomgat ook een ingekerfd merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 
en 47 cm. Inhoud bij benadering: 138 liter. Kapdatum van de boom: 1396-1406.

232

2506 1 980 Duig van een ton in eik (Quercus sp.) achter het bomgat van 2505.1. Op deze duig is een merk 
aangebracht.

204

2512 1 982 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van 
luster zijn op dit stuk niet te zien.

2524 1 992 Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen staande haken. De speld 
is twee maal getorst. Bewaarde lengte: 47 mm.

2525 1 993 Randfragment van een bord met vlag en vlakke bodem en uitsluitend versierd met luster. Het betreft 
een binnen een lustercirkel opgesteld 'perejil'-blad tegen een achtergrond van lusterstippen.

32

2525 2 993 Resten van een bezem in struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil).



fea nr spo beschrijving fig
2529 1 967 Stompe zool in kurk van een stillegang overtrokken met leder. Afmetingen voor het conserveren: 

lengte: 23 cm, breedte van de hiel: 6 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: +/- 9,5 cm, dikte: 14- 
17 mm. Afmetingen na het conserveren: lengte: 21,6 cm, breedte van de hiel: 5,5 cm, breedte ter 
hoogte van het voorste deel: 8,1 cm, dikte: 11-18 mm. Vooraan in de zone van de tenen is een 
duidelijke, v-vormige inkeping aangebracht. Aan de hiel is een minder duidelijke v-vormige inkeping 
aangebracht. De hiel is verdikt door er twee schijfjes kurk in een gleuf aan toe te voegen.

280

2529 2 967 Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen voor het conserveren: breedte van de 
hiel: 5,4 cm, dikte: 15-19 mm. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,1 cm, dikte: 12-16 
mm.

280

2529 3 967 Fragment van een houten stopsel. Grootste en kleinste diameter: 6,4 en 5,3 cm; Dikte: 1,5 cm. 200

2530 1 995 Voetstuk van een Mariabeeld (?) met kind. Op het voetstuk staan zowel aan de voor- als achterzijde in 
gotische letters. In de bodem is centraal een perforatie aanwezig. Het zachte, bruinbeige baksel met 
donkergrijze kern was oorspronkelijk wit.

106

2530 2 995 Fragment van een Mariabeeld met kind dat mogelijkerwijze in de rechterhand een bol draagt. Het 
fragment in een zacht bruinbeige baksel vertoonde op heel wat plaatsen restanten van een witte 
deklaag met op enkele plaatsen nog rode verfresten.

106

2530 3 995 Fragment van een beeld met een gedrapeerd gewaad. Het zachte, fijne, beigegrijze baksel was 
oorspronkelijk wit beschilderd.

2530 4 995 Sterk verweerd fragment van een beeld in een zacht, fijn, beigegrijs baksel met een donkergrijze kern. 
Van de witte beschildering zijn heel wat resten bewaard.

2530 5 995 Wandfragment van een handgevormd recipiënt in prehistorische traditie.

2530 6 995 Kubusje in kurk met een centrale perforatie. Afmetingen: 27 bij 30 bij 31 mm. Dit betreft mogelijkerwijze 
een vlotter.

251



fea nr spo beschrijving f ifl
2530 7 995 Fragment van een kruik in grijs aardewerk met rolrond oor dat boven de rand uitkomt, konische hals en 

licht verdikte, licht inwaarts afgeschuinde rand en golvende groeven op de schouder. Afmetingen: 
grootste diameter: 35,7 cm, randdiameter: 11,5 cm.

70

2530 8 995 Tien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen met een in 
doorsnede driehoekige, licht geribbelde rand, rechte wand, een gietsneb en twee vertikaal geplaatste 
boven de rand getrokken rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de 
bodem. Aan de buitenkant is het stuk intens beroet. Randdiameter: 28 cm, hoogte zonder de oren: 10,5- 
11 cm.

86

2532 1 997 Op de draaibank vervaardigde speelschijf in taxus (Taxus baccata) met aan één zijde drie 
concentrische richels. Diameter: 34 mm.

181

2535 1 952 Glasnop in groen glas.

2535 2 952 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 42 mm, diameter van het been: 1,5- 
1,6 mm.

2535 3 952 Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperlegering. Lengte: 36,5 mm.

2535 4 952 Twee fragmenten van een door oxidatie aangetaste kopspeld in een koperlegering. Gezamelijke lengte 
van de stukken: 34 mm.

2535 5 952 Haast volledig vergane ronde gesp in ijzer zonder middenstijl. Diameter: 16-17 mm.

2535 6 952 Rechthoekig plaatvormig gedeelte met centraal gat van een klinknagel in ijzer. Afmetingen: lengte: 32 
mm; breedte: 26 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
2535 7 952 Rechthoekig plaatvormig gedeelte met centraal gat van een klinknagel in ijzer. Afmetingen: lengte: 34 

mm; breedte: 28 mm.

2552 1 1009 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en motieven 
in luster. Op de onderkant van het bord zijn enkel motieven in koperrode luster zichtbaar.

2552 2 1009 Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met 
door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.

2552 3 1009 Knikker in een grijsbruin fijn baksel. Diameter: 24-25 mm.

2552 4 1009 Luikse munt in biljoen geslagen te Brüle o fte  Luik onder Jan van Heinsberg in de periode 1419-1455. 
Gewicht: 0,60 g, doormeter: 18 mm.

2552 5 1009 Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 11,4 g.

2552 6 1009 Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 7,6 g.

2552 7 1009 Helft van een vermoedelijk bolvormig voorwerp in kleurloos glas. Het stuk is hol van binnen. 
Veronderstelde buitendiameter van het voorwerp: 20,5-21,5 mm. Dikte van het glas: 1 mm.

2552 8 1009 Een rand- en een bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.



fea nr spo beschrijving fig
2552 9 O O CD Kannetje in Rijnlands steengoed bedekt met grijs zoutglazuur met bruine spikkels, met gelobde 

standring, bandvormig oor en cilindrische tot licht naar buiten staande eenvoudige rand. Afmetingen: 
hoogte: 12,6 cm, grootste diameter: 7,7 cm, randdiameter: 4,3 cm. Het baksel is grijs en plaatselijk 
oranje-rozig.

59

2552 10 1009 Bodemfragment van een kan met bodem met uitgeknepen standring en geribbelde buik in Siegburg 
steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Bodemdiameter: 9,5 cm.

57

2552 11 1009 Mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,32 g, 
diameter: 15 mm.

2552 12 1009 Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een imitatie ervan uit de 1ste helft van de 15de eeuw. 
Gewicht: 0,44 g, diameter: 14 mm.

2553 1 1010 Basisfragment van een anthropomorf fluitje. Het aangezicht is bedekt met loodglazuur. Enkel de mond 
en een tweeledige baard zijn zichtbaar.

2553 2 1010 Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.

2553 3 1010 Fragment van een ijzeren vishaak.

2553 4 1010 Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 63 mm.

2554 1 1011 Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke 
groene vlekken.



fea nr spo beschrijving fif)
2564 1 1019 Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is 

twee maal getorst. Bewaarde lengte: 44 mm.

2565 1 1009 Fragment van de mantel van een figuur in een beige zacht baksel met grijze kern en roodbruine 
binnenkant. Op de buitenkant zijn nog resten van een witte deklaag te zien.

2565 2 1009 Bodemfragment van een recipiënt op standvinnen in rood aardewerk. In de bodem zijn sporen van twee 
van buiten naar binnen doorgestoken perforaties (diameter: +/- 8 mm). Het betreft mogelijkerwijze een 
fragment van een zgn. gatenpot.

78

2569 1 1023 Luikse munt in zwart biljoen geslagen te Luik onder Jan van Beieren in de periode 1389-1418. Gewicht: 
0,47 g.

2569 4 Tien stukken vensterglas.

2577 1 1030 Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en 
gedeeltelijk bedekt met homogeen geel loodglazuur. Aan de binnenkant komt een grote geelgroene 
glazuurvlek voor met groene stippen.

2578 1 1031 Bikonisch steengoedkannetje op gelobde standring met bandvormig oor en volledig geribbelde wand. 
Afmetingen: hoogte: 10 cm, grootste diameter: 7,8 cm, randdiameter: 5,2 cm. Het beigegrijs baksel is 
aan beide kanten bedekt met homogeen grijs zoutglazuur.

62

2578 2 1031 Kruik in grijs aardewerk op een standring van uitgeknepen voetjes, met rolrond oor, trechtervormige 
hals en sterk naar binnen staande rand. Afmetingen: hoogte: 25,2 cm, grootste diameter: 19,2 cm, 
randdiameter: 7,8 cm.

69

2582 1 1034 Vier passende fragmenten van een wrijfschaal in witte pasta. Grove kwartskorrels breken door de wand 
van de bodem van het recipiënt. Eind 1ste eeuw-3de eeuw.



fea nr spo beschrijving fifl
2585 1 Hoefijzer waarvan de beide uiteinden op een punt zijn gesmeed in functie van een secundair gebruik. 301

2587 1 Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Het betreft een fragment van het 
hoofddeksel waarop een veer gestileerd is uitgewerkt. Helemaal bovenaan prijkt een puntje in wit slib.

2589 1 Loden netverzwaring. Breedte: 46 mm, gewicht: 27,5 g.

2589 2 Bodemfragment van een geprofileerde trechterhalsbeker (?) met uitgeknepen standring in Siegburg 
steengoed. De buitenkant is haast volledig oranjebruin gevlamd. Bodemdiameter: 6-6,2 cm.

58

2595 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van 
versiering.

2596 1 1040 Acht stukken donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk van een maalsteen.

2600 1 1041 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de 
duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 51 en 44 cm. Terminus post quem: 1390.

2602 1 1041 Enkele duigen van een ton in eik (Quercus sp.) uit de opvulling van 2600.1. Terminus post quem: 1376.

2603 1 1041 Rechthoekig houten blokje. Afmetingen: lengte: 8 cm, breedte: 46-52 mm, dikte: 26 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
2630 1 Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

2640 1 Fragment van een munt in biljoen.

2660 1 1079 Twee schilfers van een bord in terra sigillata. Midden-Gallië. Eind 1ste-2de eeuw.

2662 1 1081 Vier fragmenten van een kaarsenmakersbak (?) in rood aardewerk met aanzet van een steunbeer. De 
buitenkant is met uitzondering van de bodem voorzien van een dekkend bruin tot bruingroen glazuur. 
Aan de binnenkant bedekt het glazuur vooral de bodem.

2662 2 1081 Tuitfragment van een tuitkan in rood aardewerk. Het fragment is bedekt met wit slib en vervolgens 
geglazuurd.

2662 3 1081 Fragment van een wetsteen in een bleekgrijze sterk micahoudende schiefer. Het stuk heeft een 
parallellogramvormige doorsnede (2 bij 2,7 cm) en een zilverachtige glans. Bewaarde lengte: 14 cm.

8

2663 1 1081 Bodemfragment met scherpe breukvlakken van een wrijfschaal in terra sigillata. Oost-Gallië, Drag. 45, 
midden 2de-3de eeuw.

2663 2 1081 Twee wandfragmenten van een kaarsenmakersbak (?) in rood aardewerk. De buitenkant met 
steunbeer is volledig bedekt met een bruin tot groenbruin glazuur. De binnenkant is iets minder 
dekkend geglazuurd.

2674 1 Kruisje in tin/lood met aan de éne zijde een staande Maria met Kind en aan de andere zijde de 
gekruisigde Christus. De drie bewaarde uiteinden van het kruis eindigen in een driepas. Breedte: 30,5 
mm.



fea nr spo beschrijving fifl
2674 2 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en met sporen van een 

versiering in luster. Op de onderkant van het bord is een gestileerd 'perejil'-motief te herkennen.

2674 3 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag versierd met binnen 
cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen.

32

2674 4 Houten uiteinde van een lepel met een kegelvormig topje en versierd met drie parallelle groefjes. 
Hoogte: 35 mm.

186

2674 5 Benen tuimelaar of noot van een kruisboog. Diameter: 27,7 mm; hoogte: 23,8 mm. Zowel de gleuf voor 
de pees als de zijkanten vertonen sterke sporen van sleet. Dwars doorheen de tuimelaar is een ijzeren 
pen aangebracht.

287

2674 6 Groot fragment van een stenen kanonkogel. Diameter: 59 mm.

2674 7 Fragmentair bewaarde lepel in appelaar of perelaar (Pomoideae, type pirus/malus). 186

2674 8 Fragment van een afgerond rechthoekige vlotter in kurk met centrale (?) perforatie (diameter: 12 mm). 
Bewaarde lengte: 9,8 cm; breedte: 8,4 cm.

251

2674 9 Spijltje in wilg (Salix sp.) met aan beide kanten een penvormig uiteinde. Volledige lengte: 10,2 cm, 
doormeter: 15-18 mm.

282

2674 10 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de 
buitenkant.



fea nr spo beschrijving fig
2675 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde 

lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn in luster concentrische banden aangebracht waarvan 
één met een schuine arcering. Randdiameter: 37 cm.

32

2675 2 1089 Een 15-tal grillige ijzerhoudende (?) brokken, vermoedelijk ijzerslakken.

2679 1 935 St.-jakobsschelp met twee doorboringen bovenop de schelp.

2679 2 935 Miniatuurbootje (?)in fijnspar (Picea a.). De veronderstelde onderkant is afgerond, de andere is vlak en 
gedeeltelijk uitgehold. In de uitgeholde zone is een rechthoekig stuk met uitgespaard mastgat (?) hoger 
blijven steken. Lengte: 132 mm. Breedte: 48,8 mm.

178

2679 3 935 Gesleten wandfragment in reducerend gebakken handgevormd aardewerk.

2679 4 935 Steeluiteinde met drie parallelle groefjes van een lepel in Noorse esdoorn (Acer, type plat.). 186

2679 5 935 Steel- en bakfragment van een lepel in Noorse esdoorn (Acer, type plat.). 186

2679 6 935 Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de 
hiel: 5,1 cm, dikte: 11-15 mm.

280

2679 7 935 Fragment van een spijl in wilg (Salix sp.). Het penvormig uiteinde is slechts aan één kant bewaard. 
Bewaarde lengte: 9,4 cm, diameter: 15-21 mm.

282



fea nr spo beschrijving fifl
2679 8 935 Geperforeerde cilinder in wilg (Salix sp.) met 4 uitgesproken groeven. Afmetingen: lengte: 4cm, grootste 

diameter: 2,4 cm. De perforatie is licht konisch: van 7 tot 9 mm.
184

2679 9 935 Aangepunte tak in es (Fraxinus exc.). Afmetingen na conservering: lengte: 9,8 cm, diameter: 1,5 cm.

2679 10 935 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Één zijde vertoont een patroon 
van groeven die 2-3 mm diep en 5-6 mm breed zijn en de andere zijde is onregelmatig bedekt met 
kleine komvormige verdiepingen. Vermoedelijke dikte: 3,5-4,5 cm.

2679 11 935 Fragment van een schuimspaan in een koperlegering met een diameter van +/-13 cm. Aan de 
schuimspaan was een ijzeren steel gerivetteerd. In het bewaarde stuk van de schuimspaan (dikte: 0,6 
mm) zijn nog 8 gaatjes te zien.

2681 1 Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag versierd met binnen cirkels opgestelde 
lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn enkel vage sporen van luster merkbaar. De overgang 
naar de vlag is geaccentueerd met twee concentrische blauwe banden.

32

2681 2 Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 41,5 g.

2681 3 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 39,7 g.

2681 4 Loden netverzwaring. Breedte: 46 mm, gewicht: 56,2 g.

2681 5 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 26,0 g.



fea nr spo beschrijving fig
2681 6 Half doorgeknipte loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 34,2 g.

2681 7 Loden netverzwaring. Breedte: 23 mm, gewicht: 17,4 g.

2681 8 Loden netverzwaring. Breedte: 24 mm, gewicht: 33,4 g.

2681 9 Fragment van een loden netverzwaring.

2681 10 Helft van een onversierd mesheft in taxus (Taxus b.) dat met behulp van drie klinknageltjes aan de 
plaatvormige angel bevestigd was. Het heft wordt naar het uiteinde toe breder en dikker. Lengte: 9,7 
cm; breedte: 2 tot 3,1 cm.

194

2681 11 Fragment van een zeshoekig plaatje met perforatie. Nabij een hoek zijn de sporen van een metalen 
nagel zichtbaar. Dikte: 10-12 mm.

298

2682 1 1092 Fragment van de helft van een eikenhouten (Quercus sp.) heft voorzien van een ingekerfd eenvoudig 
teken. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder en dikker. Het heft was met minstens twee 
klinknagels aan de plaatvormige angel bevestigd. Breedte: 1,7 tot 2,7 cm.

194

2682 2 1092 Langwerpig, licht tonvormig en hol heft in buxus (Buxus s.). Het oppervlak is volledig overdekt met 
metalen nagelkopjes. Aan beide uiteinden komen een reeks fijne door slijtage gevormde gleufjes voor. 
Afmetingen: lengte: 10,2 cm, grootste diameter: 2,5-2,6 cm.

298

2684 1 1094 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 29 mm. Gewicht: 20,2 g. 65



fea nr spo beschrijving f ifl
2684 2 1094 Fragment van een bodemplaat in eik (Quercus sp.) van een ton. Diameter: +/- 34 cm. Op één zijde 

bevindt zich een onduidelijk ingekerfd merk. Dikte: 0,8 cm.

2684 3 1094 Langwerpig stuk jeneverbeshout (Juniperus c.) met aan elk uiteinde een dwarse inkeping. Lengte: 18,1 
cm, breedte: 14 mm, dikte: 15 mm.

298

2685 1 Heft van een mes in wortelhout van iep (Ulmus sp.) dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige 
angel is bevestigd. Het heft wordt dikker naar het uiteinde toe. De twee helften van het heft zijn 
driehoekig in doorsnede. Lengte: 11,4 cm; breedte: 2,5 cm en dikte: 1,8 tot 2,4 cm.

194

2685 2 1095 Zeshoekige schijf in bast (niet gedetermineerd op soort) met centrale ovale perforatie. In drie hoeken 
van de zeshoek zijn de resten van een metalen nageltje zichtbaar. Afmetingen: hoogte: 5 cm, breedte: 
4,8 cm, dikte: 1,2 cm.

298

2686 1 1096 Fragment van een st.-jakobsschelp met één bewaarde perforatie bovenop de schelp.

2687 1 1097 Fragment van een tap in wilg (Salix sp.).

2687 2 1097 Houten nagel in jeneverbes (Juniperus c.). Afmetingen: lengte: 12,4 cm, zijde bovenaan: 24-25 mm. De 
doorsnede is aan het dikste uiteinde afgerond vierkant.

273

2688 1 1098 Fragment van een klein twee-orig kruikje in steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel.

2688 2 1098 Fragment van de helft van een mesheft in palmhout (Buxus sempervirens) dat met drie klinknageltjes 
aan de plaatvormige angel bevestigd was. Lengte: 7,7 cm; breedte aan het uiteinde: 1,8 cm.

195



fea nr spo beschrijving fifl
2689 1 1098 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

2690 1 1099 Fragment van een met een hartje versierde boetnaald in taxus (Taxus baccata). Bewaarde lengte: 7,2 
cm; breedte: 1,4 cm.

249

2690 2 1099 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geel loodglazuur aan de 
buitenkant.

2691 1 1100 Fragment van een houten lepel met licht ovale bak (5,8 bij 5 cm). 187

2691 2 1100 Fragment van de bak van een houten lepel (diameter: minstens 4,7 cm).

2691 3 1100 Vier fragmenten van een beker in glas.

2691 4 1100 Een twintigtal fragmenten waarvan er 10 aan mekaar passen van een veldfles in wit aardewerk bedekt 
met groen loodglazuur met een metaalachtige glans. In het baksel bevinden zich een aantal rode 
inclusies waarvan één van 3 mm doormeter.

2691 5 1100 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte is aan de 
buitenkant lichtbruin gevlamd.

2693 1 1102 Loden netverzwaring. Breedte: 46 mm, gewicht: 29,4 g.



fea nr spo beschrijving fifl
2693 2 1102 Een aantal stukjes koord, 3 mm diameter, vervaardigd uit een niet-geïdentificeerde plantaardige vezel.

2694 1 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en een grove tanding. Op de breedte van 12 grove tanden komen aan de andere zijde 30 fijne 
tanden voor. Breedte: 7,4 cm, bewaarde lengte: 4,5 cm, dikte: 7 mm.

258

2694 2 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en een grove tanding. Op de breedte van 7 grove tanden komen aan de andere zijde 20 fijne 
tanden voor. Breedte: 8,2 cm, bewaarde lengte: 3,2 cm, dikte: 5 mm.

258

2694 3 Spie in eik (Quercus sp.). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 73 mm, breedte: 28 mm, 
dikte: 12 mm.

273

2694 4 Aangepunte stok in wilg (Salix sp.). De stok heeft aan één uiteinde een ronde doorsnede (diameter: 12 
mm) en aan het andere uiteinde een rechthoekige doorsnede (11 bij 13 mm). Bewaarde lengte: 13,6 
cm.

2695 1 1103 Stuk constructiehout in grove den (Pinus sylvestris L.) met op elk uiteinde een verstek en een lip. In het 
balkje is op één plaats ook een pengat aangebracht waarin nog een stuk van de pen aanwezig is. 
Afmetingen: lengte: 60 cm, doorsnede: 4,5 bij 5 cm.

2696 1 1103 Balkje in grove den (Pinus sylvestris L.) met op elk uiteinde een lip en een verstek. Afmetingen: lengte: 
53,5 cm, doorsnede: 6 bij 7,5 cm.

261

2697 1 1103 Vierkant (zijde: 7,2 bij 7,2 cm) balkje in fijnspar (Picea a) met op elk uiteinde een pen met sporen van 
een doorboring. Centraal in het balkje bevindt zich een gesloten gat dat een pen van 8,8 cm bij 2 cm, 5 
cm diep kan vatten. Deze pen/gat-verbinding werd verder via een nagel verzekerd. Lengte van het 
balkje: 134 cm.

262

2699 1 1103 Fragment van een plank in eik (Quercus sp.) met drie pengaten (diameter: 1,8-2 cm). In één van deze 
bevindt zich een fragment van de oorspronkelijke pen. Afmetingen: bewaarde lengte: 68 cm, breedte: 8 
cm, dikte: 3,2-3,9 cm.



fea nr spo beschrijving f ifl
2699 2 1103 Houten balk met aan elk uiteinde een lip en een verstek. Afmetingen: bewaarde lengte: 68,8 cm, 

breedte: 7 cm, dikte: 3,6 cm.

2700 1 1103 Balkje in grove den (Pinus sylvestris L.) met op elk uiteinde een verstek. Afmetingen: lengte: 71,5 cm, 
doorsnede: 5,5/6,2 bij 5,5 cm.

2701 1 1103 Stuk constructiehout in grove den (Pinus sylvestris L.) met op het bewaarde uiteinde een lip. In het stuk 
zijn verschillende nagels geslaan. Afmetingen: bewaarde lengte: 44 cm, breedte: 7 cm, dikte: 3,5-5 cm.

2703 1 1104 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 16,2 g.

2703 2 1104 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 11 grove tanden komen aan de andere zijde 31 fijne 
tanden voor. Breedte: 9,2 cm, bewaarde lenggte: 5 cm, dikte: 7 mm.

258

2703 3 1104 Fragment van een wetsteen in een donkergrijs gesteente. De wetsteen is rechthoekig of vierkantig in 
doorsnede. Bewaarde afmetingen: 10,8 bij 5 bij 2 cm.

2704 1 1105 Vierkant (zijde: 7,6 mm) bomgatplankje. Dikte: 0,9-1,6 cm. 202

2704 2 1105 Wandfragment van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met donkergroen 
loodglazuur aan beide kanten.

2704 3 Fragment van een wetsteen in blauwgrijze schiefer. Het fragment is in doorsnede rechthoekig (1,7 bij 
2,1 cm), vertoont een diep uitgeschuurde gleuf op één vlak en heeft een bewaarde lengte van 8 cm.



fea nr spo beschrijving %
2705 1 Knikker in een bruinbeige fijn baksel. Diameter: 18-21 mm.

2706 1 1106 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte is aan de 
buitenkant plaatselijk sterk oranjebruin gevlamd.

2709 1 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.

2712 1 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 13,2 g.

2712 2 Fragmenten kleurloos vensterglas. Hedendaags?

2722 1 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.

2722 2 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

2723 1 Randragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met 
geelgroen loodglazuur met groene stippen.

2724 1 1112 Zielfragment van een beker in groen glas.



fea nr spo beschrijving fig
2729 1 1113 Randfragment van diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met een kobaltblauw 

heggerankmotief. In de wand nabij de overgang tot de vlag bevindt zich een perforatie van 3 mm 
diameter die na het bakken is aangebracht. Van versiering in luster is niets te zien.

37

2729 2 1113 Wandfragment van een bord in Valencianse majolica versierd met concentrische donkerbruine 
lusterbanden waartussen op sommige plaatsen een kruisarcering is aangebracht.

44

2729 3 1113 Fragment van de mantel van een beeldje in een hard bruinroze zandig baksel. Op het fragment 
bevinden zich resten van een witte deklaag.

2729 4 1113 Fragment van een beeldje in een beigebruin matig hard baksel dat aan de binnenkant van het beeldje 
donkergrijs is. Enkel twee voeten die rusten op een steun zijn herkenbaar.

2729 5 1113 Loden netverzwaring. Breedte: 49 mm, gewicht: 38,7 g.

2730 1 1113 Helft van een afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 51 mm.

2739 1 1117 Langwerpig stuk eik (Quercus sp.) in de vorm van een heft echter zonder de voorziene opening voor 
een metalen angel. Afmetingen: bewaarde lengte: 11,1 cm, diameter: 26 mm.

2743 1 1120 Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en aan 
beide kanten versierd met een bleekbruine lusterversiering. Aan de buitenkant betreft het concentrische 
banden.

46

2743 2 1120 Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 5,3/5,5 - 4,2 cm; dikte: 2,3 cm. 201



fea nr spo beschrijving fig
2743 3 1120 Fragment van een stokje in wilg (Salix sp.) met een aantal ingekerfde strepen. Lengte: 7,5 cm. 183

2743 4 1120 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.

2743 5 1120 Tien passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande ronde, 
inwaarts afgeschuinde rand, holle cilindrische steel en gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht aan 
de binnenkant en de onderkant is zwaar beroet. De bodem is lensvormig. De steel staat onder een 
hoek van 90° ten opzichte van de gietsneb. Randdiameter: 23,5 cm.

92

2743 6 1120 Kan in Siegburg steengoed op gelobde standring, met korte licht konische hals, eenvoudig 
rechtopstaande rand en één bandvormig oor. Randdiameter: 5,6 cm, grootste diameter: 10,4 cm, 
hoogte: 16,8 cm.

56

2744 1 1121 Fragment van een ovale vlotter in kurk met aan één zijde een v-vormige inkeping en een perforatie 
(diameter: 8-9 mm). Bewaarde lengte: 13,5 cm; dikte: 16-18 mm.

251

2746 1 Randfragment van een diep bord met vlag versierd met binnen blauwe cirkels opgestelde lusterschijven 
en -stippen.

2746 2 Twee passende fragmenten van een bakje in een geelbeige baksel met rode schijn aan het oppervlak. 
Op de rand is het bakje versierd met vingertopindrukken.

23

2748 1 1124 Min of meer rechthoekige vlotter in kurk met perforatie (diameter: 11-12 mm). Lengte: 9,7 cm; breedte: 
5,7-7,3 cm.

251

2754 1 1127 Pakje mos, vermoedelijk gebruikt als opvulsel voor schoenen.



fea nr spo beschrijving fig
2755 1 1128 Wandfragment Andaloesiche majolica versierd met kobaltblauwe versiering.

2755 2 1128 Twee passende wandfragmenten vermoedelijk van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd 
met sgrafitto gebladerte in kobaltblauw en goudkleurige luster. In dezelfde goudkleurige luster is divers 
ander gebladerte aangebracht. De onderkant is in bruine luster versierd met binnen cirkels geplaatste 
gestileerde perejil-motieven tegen een achtergrond van stippen.

34

2755 3 1128 Handvat van een mand.

2764 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 
kobaltblauwe motieven en met motieven in bleekbruine luster. Op de onderkant van het bord is een 
bleekbruine arcering in luster aangebracht.

43

2764 2 Afgesleten koot met een 10-tal slordig ingekraste streepjes op de bolle zijde.

2764 3 Lange (13,9 cm) koot met een perforatie (diam.: 6-7 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaai 
uiteinde is het bot aan één zijde geperforeerd (diam.: 4-5 mm).

2764 4 Aan beide uiteinden aangepunt stokje in wilg (Salix sp.): tiepel (?). Lengte: 8,6 cm, doormeter: 1,3 cm. 178

2764 5 Palmhouten (Buxus sempervirens) heft van een nierdolk. Bovenaan verwijzen twee gaatjes 
vermoedelijk naar de aanhechting van een stootplaatje tussen het lemmet en het heft.

197

2764 6 Fragment van het palmhouten (Buxus sempervirens) heft van een nierdolk. Het ijzeren lemmet was 
ruitvormig in doorsnede. Bovenaan verwijzen vier kleine nagelgaatjes vermoedelijk naar de 
aanhechting van een stootplaatje tussen het lemmet en het heft.

197



fea nr spo beschrijving fig
2764 7 Fragment van een rechthoekig of vierkant esdoornen (Acer sp.) wastabletje. De rand is 6 tot 7 mm 

breed en bevindt zich 1,5 m hoger dan het centraal gedeelte.
144

2764 8 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 4 groeven. Diameter: 28 mm. Gewicht: 16,5 g. 65

2764 9 Drie fragmenten van een platijn in wilg (Salix sp.). Minimale lengte: 22 cm, breedte: 7 cm. In de 
zijkanten van het voorste deel zijn nabij de hiel enkele nagelgaten zichtbaar. Een nagel gaat centraal 
door het voorste deel en aan de onderzijde van het voorste deel zijn drie nagelgaten zichtbaar. Deze 
laatste verwijzen vermoedelijk naar een opgenageld stuk hout waardoor deze platijn op een trip gaat 
lijken.

278

2764 10 Fragment van een platijn in wilg (Salix sp.). Bewaarde lengte: 14,3 cm, breedte: 6,7 cm. In de zijkanten 
van het voorste stuk zijn aan weerszijden nagelgaten aanwezig. Het betreft ongetwijfeld een 
kinderplatijn.

279

2764 11 Fragment van een boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 9,2 mm; breedte: 1,6 cm. Nabij 
het U-vormig uiteinde zijn op één zijde drie of vier dwarse strepen ingebrand. De boetnaald is ook 
voorzien van een ronde perforatie.

249

2764 12 Fragment van een onversierde boetnaald in taxus (Taxus baccata). Bewaarde lengte: 8,3 cm; breedte: 
1,5 cm.

249

2764 13 Fragment van een onversierde boetnaald in pere- of appelaar (Pomoideae, type pirus/malus). 
Bewaarde lengte: 6,2 cm; breedte: 1,6 cm.

249

2764 14 Helft van een houten heft voorzien van enkele ingekerfde strepen als eigendomsmerk (?). Het heft was 
met vijf klinknageltjes aan de plaatvormige angel bevestigd. Aan het uiteinde is het lemmet breder. 
Lengte: 8,3 cm; breedte: 1 tot 1,7 cm.

195

2764 15 Fragment van de helft van een onversierd houten heft dat met minstens twee klinknageltjes aan de 
plaatvormige angel was bevestigd. Op het uiteinde is nog een deel van het ijzeren kapje bewaard. Naar 
het uiteinde toe wordt het heft ook breder. Breedte: 1 tot 1,5 cm.

195



fea nr spo beschrijving fig
2764 16 Fragment van een heft in buxus (Buxus sempervirens) dat met minstens drie klinknageltjes aan de 

plaatvormige angel is bevestigd. Aan het uiteinde wordt het heft rond afgewerkt. Breedte: 0,8 tot 1,2 cm 
en dikte: 0,8 cm.

195

2764 17 Fragment van een heft in buxus (Buxus sempervirens) dat met minstens drie nageltjes aan de 
plaatvormige angel is bevestigd. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder. Breedte: 1,1 tot 1,6 cm en 
dikte: 1 cm.

195

2764 18 Fragment van een heft in beuk (Fagus silvatica) dat met minstens één klinknageltje aan de 
plaatvormige angel is bevestigd. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder. Breedte: 1,9 tot 2,2 cm en 
dikte: 1,4 cm.

195

2764 19 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 8 grove tanden komen aan de andere zijde 20 fijne 
tanden voor. Breedte: 9 cm, bewaarde lengte: 4,2 cm. Deze kam is na het breken duidelijk herbruikt 
vermits zowel het breukvlak van het middenstuk als de basis van de rij grove tanden is glad gemaakt.

258

2764 20 Bodemfragment van een maigelein, Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

2764 21 Rechthoekig (8,5 bij 9,8 mm) bomgatplankje. Dikte: 1,5-2,1 cm. 202

2764 22 Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 55 cm. 203

2764 23 Fragment in es (Fraxinus exc.) van een bodemplaat van een ton. Dikte: 0,7-1 cm. Diameter: +/- 26 cm. 203

2764 24 Fragment van een ovale vlotter in kurk met een V-vormige inkeping op één uiteinde. Bewaarde lengte: 
7,2 cm; breedte: 7,4 cm.

251
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2764 25 Fragment van een min of meer bolvormig voorwerp in kurk. Diameter: 5,5 cm; bewaarde dikte: 2,7 cm. 256

2764 26 Fragment van een langwerpige (?) vlotter in kurk met een centrale (?) perforatie. Bewaarde lengte: 13,7 
cm.

252

2764 27 Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 17-18 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6,5 cm. 
Naar het uiteinde toe is de bezem sterk verdund tengevolge van het gebruik.

2764 28 Fragment van een gedraaide kom in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 22,5 cm, hoogte: 10,3 cm. De kom 
heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenkant licht verdikte en 
bovenaan platte rand.

189

2764 29 Tap in zwarte/grauwe els (Alnus gl./inc.). Lengte: 71 mm; grootste diameter: 15-16 mm.

2764 30 In twee gespleten tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 47-48 mm.

2764 31 Tap in taxus (Taxus b.). Lengte: 48 mm; diameter: 13-14 mm.

2764 32 Lederfragmenten met sporen van pek of teer.

2764 33 Haak in eik (Quercus sp.) met perforatie (diameter: 8 mm). Volledige lengte: 15,5 cm. 144



fea nr spo beschrijving fi9
2764 34 Fragment van een stok in fijnspar (Picea a.) met afgerond vierkante doorsnede (zijde: 42-43 mm). 

Lengte: 66,5 mm.

2764 35 Spijl in eik (Quercus sp.). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 13,8 cm, diameter: 10-14 mm. 282

2764 36 Helft van een rond voorwerp in eik (Quercus sp.) met centrale perforatie. Afmetingen: diameter: 6 cm, 
diameter van de perforatie: 16 mm.

298

2764 37 Licht aangepunt stukje es (Fraxinus exc.). Afmetingen: bewaarde lengte: 6,3 cm, diameter. 12-13 mm.

2764 38 Aangepunt latje in es (Fraxinus exc.). Afmetingen: lengte: 19,4 cm, breedte: 11 mm, dikte: 3 mm.

2764 39 Aangepunte stok met min of meer vierkante doorsnede. Afmetingen: bewaarde lengte: 31 cm, 
doorsnede: 18 bij 22 mm.

2764 40 Stuk geweven wol. Afmetingen: 10 bij 6 cm.

2764 41 Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.

2764 42 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin gevlamd.



fea nr spo beschrijving fifl
2764 43 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer met een nagenoeg vierkante doorsnede (zijde 1,4 

tot 1,8 cm) en een bewaarde lengte van 7,9 cm.
8

2764 44 Penning in tin/lood met aan één zijde een ingekrast kruis en aan de andere zijde een binnen een rand 
opgestelde kruisboog. Afmetingen: dikte: 2,5 mm, diameter: 22,5 mm, gewicht: 7,2 g.

175

2764 45 Omitomorfe kandekselbekroning (?) in een koperhoudende legering. Het stuk stelt een roofvogel voor 
die op een ronde steen (?) een prooivogel verorbert zijn prooi. De bek van de prooivogel is zeer lang en 
komt tot tegen de borst van de roofvogel. De houding van beide vogels maakt duidelijk dat het 
vermoedelijk niet om de symboliek van de pelikaan gaat. Afmetingen: bewaarde hoogte: 22 mm, 
diameter van de ronde sokkel: 11,5 mm.

161

2764 46 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aan de binnenkant aangekitte 
zandbevattende bitumineuze substantie.

2764 47 Gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde, rond versierd gedeelte en haak of oog in één stuk. Aan de 
éne zijde is een zesbladige roos beeld en aan de andere zijde is het opschrift MARIA aangebracht. 
Afmetingen: diameter van het ronde gedeelte: 42 mm, bewaarde lengte: 65 mm.

2767 1 935 Lederfragmenten met sporen van pek of teer.

2791 1 Wandfragment van een beker in geverfd aardewerk (techniek B) met sporen van zandbestrooiing. Witte 
klei met een zwartgrijze deklaag.

2796 1 1158 Tap in zwarte/grauwe els (Alnus gl./inc.). Lengte: 58 mm; diameter: 15 mm.

2796 2 1158 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 35 mm; diameter: 10 mm.



fea nr spo beschrijving «9
2796 3 1158 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 38 mm; diameter: 12 mm.

2797 1 1158 Fragmentair bewaard eikenhouten tonnetje samengesteld uit 10 duigen van 26 tot 27 cm lengte en 8 tot 
10 cm breedte en één duig van 2 tot 3 cm breedte. Deze laatste duig bezit centraal een rechthoekige 
verdikking (volledige dikte: 5 cm) met perforatie. In deze perforatie was een tap aanwezig. De duigen 
werden samengehouden door 5 wissen in wilg. Grootste diameter: 28 cm, kleinste diameter: 26 cm. De 
kroosgroeven bevinden zich op 2 cm van de duiguiteinden. Approximatieve inhoud: 13 liter.

245

2797 2 1158 Plank in eik (Quercus sp.) die werd gebruikt om het ingegraven tonnetje 2797.1 bovenaan af te dekken. 
Breedte: 25-26 cm, lengte: 31-35 cm. Op de zijde van de plank die rustte op het tonnetje is de afdruk 
van de tonrand duidelijk als een ingedrukt spoor zichtbaar.

2798 1 1159 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene vlekken.

2801 1 1158 Pen in wilg (Salix sp.) met stevige kop met perforatie. Afmetingen: lengte: 13,1 cm, diameter dun 
gedeelte: 18 mm, diameter perforatie: 4,5-6 mm.

273

2802 1 Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een Limburgse imitatie ervan uit de 1ste helft van de 
15de eeuw. Gewicht: 0,54 g, diameter: 16 mm.

2803 1 1160 Randfragment van een diep bord n Valenciaanse majolica met vlag versierd met lusterslierten en - 
stippen binnen cirkels in kobaltblauw. In blauw zijn verder ook stippen en drielobbige versieringen 
aangebracht. De onderkant is voorzien van concentrische banden in luster waarvan één met schuine 
arcering.

32

2803 2 1160 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. 
De versiering in roodbruine luster is aan beide kanten nog goed bewaard. Nabij de rand is na het 
bakken een perforatie aangebracht.

38

2803 3 1160 Bikkel in fijnspar (Picea a.). Breedte: 18,5 mm, lengte: 33,1 mm. Deze bikkel is vrij natuurgetrouw 
nagebootst.

178
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2803 4 1160 Fragment van een onversierd benen brilmontuur. Breedte van het montuur: 3,9 mm. 289

2803 5 1160 Fragment van een rib met een gevorkt uiteinde. Lengte: 81 mm. Onthaker ? 289

2803 6 1160 Gordelsluiting met opengewerkt rond gedeelte en haak in een koperlegering. De bodem bestaat uit een 
ijzeren plaatje waarin een pinnetje in een koperlegering is aangebracht. De omtrek van het rond 
gedeelte is versierd met ingekraste motieven. Bewaarde lengte: 67 mm. Deze sluiting was vermoedelijk 
via een scharnier met gemeenschappelijke pin verbonden met een riemuiteinde.

161

2803 7 1160 Halfafgewerkte boetnaald (?) in fijnspar (Picea abies) met centrale perforatie (diameter: 3-4 mm). 
Bewaarde lengte: 16,1 cm, breedte: 16-17 mm. Deze halfafgewerkte boetnaald is pas getekend na 
conservatie.

250

2803 8 1160 Bezem. Bewaarde lengte: 22 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-7 cm, diameter ter hoogte van 
het bezemuiteinde: 12 cm.

2803 9 1160 Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 16,2 g.

2803 10 Fragmentair bewaarde boetnaald in vlier (Sambucus sp.) versierd met een ingekerfde pijl. Bewaarde 
lengte: 12 cm; breedte: 1,6 cm.

249

2803 11 1160 Fragment van een boetnaald in taxus (Taxus baccata) met een ingekerfd eigendomsmerk (?). 
Bewaarde lengte: 10 cm, breedte: 1,6 cm.

249

2803 12 1160 Fragment van een onversierde boetnaald in wilg (Salix sp.). Bewaarde lengte: 10,8 cm, breedte: 1,5 cm. 249



fea nr spo beschrijving fig
2803 13 1160 Met twee groeven en kegelvormig topje versierd steeluiteinde van een lepel in Spaanse aak (Acer, type 

c).
187

2803 14 1160 Fragment van de ronde (diameter: 5,5-5,6 cm) bak van een lepel in perelaar of appelaar (Pomoideae, 
type pirus/malus)

187

2803 15 1160 Lepel in Noorse esdoorn (Acer, type plat.) met ronde (diameter: 5,2 cm) bak. Het steeluiteinde is 
merkelijk dikker dan de steel en ervan gescheiden door een groefje. Lengte: 15,8 cm.

187

2803 16 1160 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 7 grove tanden komen aan de andere zijde 16 fijne 
tanden voor. Breedte: 9,1 cm, bewaarde lengte: 2,6 cm, dikte: 6 mm. De fijne tanden zijn allemaal op 
enkele mm van het middenstuk aan weerszijden voorzien van een groefje.

258

2803 17 1160 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 13 grove tanden komen aan de andere zijde 46 fijne 
tanden voor. Breedte: 8 cm, bewaarde lengte: 5,8 cm, dikte: 7,5 mm.

258

2803 18 1160 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 10 grove tanden komen aan de andere zijde 34 fijne 
tanden voor. Breedte: 8,1 cm, bewaarde lengte: 4,6 cm,dikte: 7 mm. De inzaagdiepte voor de rij grove 
tanden is aan beide zijden weergegeven met een ingekerfd lijntje.

259

2803 19 1160 Fragmentair bewaard doosje in linde (Tilia sp.) dat naar boven toe vermoedelijk licht verwijdt. Diameter 
bodem: 4 cm, diameter bovenaan: +/- 5,4 cm, hoogte: 6,1 cm. Zowel de bodem als de rand zijn versierd 
met een rondomlopend groefje.

199

2803 20 1160 Fragment van een ovale vlotter in kurk met een perforatie (diameter: 4-5 mm) en een brede, V-vormige 
inkeping op één uiteinde. Bewaarde lengte: 10,2 cm; breedte: 8,1 cm; dikte: 3,2 cm.

2803 21 1160 Fragment van een ovale vlotter in kurk met V-vormige inkeping aan een korte zijde en een perforatie 
(diameter: 12 mm). Bewaarde lengte: 14,5 cm; breedte: 11,8 cm.

252



fea nr spo beschrijving fig
2803 22 1160 Bezem in kraaiheide (Empetrum nigra) met steel in berk (Betula sp.). Lengte van de bezem: 20 cm, 

diameter van de bezem ter hoogte van de wikkel: 5,5-6 cm, diameter ter hoogte van het bewaarde 
uiteinde van de bezem: 8,5-9 cm. Lengte van de steel: 63 cm, diameter van de steel: 2,5-3 cm.

276

2803 23 1160 Circulaire schijf in eik (Quercus sp.) met centrale perforatie (diameter: 19-21 mm). Diameter van de 
schijf: 88-90 mm, hoogte van de schijf: 32-33 mm.

257

2803 24 1160 Bodemfragment van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Het kommetje heeft een vlakke 
bodem en een rond profiel. De bodem is aan de binnenzijde geaccentueerd door een groefje.

189

2803 25 1160 Fragment van een gedraaid bord in els (Alnus gl./inc.). Diameter: 17,8 cm, hoogte: 3,7 cm. Het bord 
heeft een recht aan de buitenzijde licht geprofileerd profiel, een licht holle bodem en een licht verdikte 
rand.

191

2803 26 1160 Spitse zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,1 cm, 
breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,6 cm, lengte: 24,7 cm, dikte: van voor naar achter 7 tot 17 
mm.

280

2803 27 1160 Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte: 4,8 cm, 
dikte: 2-5 mm.

2803 28 1160 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 60 mm; diameter: 18 mm.

2803 29 1160 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 49 mm; diameter: 19 mm.

2803 30 1160 Fragment van een in doorsnede ovaal (20 bij 16 mm) heft in vogelkerselaar (Prunus, type padus). 
Lengte na conserveren: 63 mm. De ijzeren angel van het mes is nog aanwezig.



fea nr spo beschrijving fig
2803 31 1160 Spie in eik (Quercus sp.). Lengte: 6,5 cm, breedte: 20,5 mm, dikte: 17 mm. 273

2803 32 1160 Fragment van een zool in kurk. Afmetingen na conservering: breedte: 8,5 cm, dikte: 16-19 mm.

2803 33 1160 Aan één kant afgeschuind blokje in es (fraxinus exc.). Afmetingen na het conserveren: lengte: 91 mm, 
breedte: 56 mm, dikte: 37 mm.

2803 34 1160 Langwerpig latje in fijnspar (Picea a.) met op één uiteinde een spoor van een perforatie (diameter: 5 
mm). Afmetingen na het conserveren: lengte: 12,8 cm, breedte: 12 mm, dikte: 4 mm.

2803 35 1160 Dun latje in appelaar, perelaar of meidoorn (Pomoideae, type malus/pirus/craetagus). Afmetingen na 
conservering: lengte: 35 mm, breedte: 16 mm, dikte: 2 mm.

2803 36 1160 Aangepunt houten stokje. Afmetingen: lengte: 12,7 cm, grootste diameter: 7-9 mm.

2803 37 1160 Latje in fijnspar (Picea a.) met afgerond uiteinde. Afmetingen: lengte: 10 cm, breedte: 12-14 mm, dikte: 
0-2 mm.

2803 38 1160 Fragment van een in doorsnede halfrond langwerpig stukje kurk met centrale gleuf aan de afgeplatte 
zijde. Bewaarde lengte: 3,8 cm, grootste breedte: 14 mm.

298

2803 39 1160 Helft van een heft in buxus (Buxus sempervirens.) van een boortje (?). In het midden bevindt zich een 
dwarse perforatie (diameter: 8,5 mm). Rond de centrale perforatie was een verdieping uitgespaard, 
vermoedelijk om een onderdeel te verzinken. Het object is op de uiteinden versierd met twee parallelle 
groefjes en in het midden met vier van deze groefjes. In één van de uiteinden bevindt zich de aanzet 
van een longitudinale perforatie. Afmetingen na conservering: lengte: 88 mm, breedte: 26-27 mm.

298



fea nr spo beschrijving fig
2803 40 1160 Door vuur aangetast langwerpig latje in taxus (Taxus b.) met tweemaal twee parallelle groeven. 

Bewaarde lengte: 9,4 cm, breedte: 12 mm.
298

2803 41 1160 Aan twee zijden versierd latje in vlier (Sambucus sp.). Aan de éne zijde bestaat de versiering uit 
driehoekjes aan de andere uit vierkantjes. Afmetingen: lengte: 3,4 cm, breedte: 6-7 mm.

298

2803 42 1160 Afgerond fragment in fijnspar (Picea a.) met sporen van een perforatie aan één uiteinde. Breedte: 1,9- 
2,1 cm, dikte: 7,5 mm.

298

2803 43 1160 Fragment van een langwerpig object (boetnaald?) in fijnspar (Picea a.). Bewaarde lengte: 12,5 cm. 298

2803 44 1160 Stokje in es (Fraxinus exc.). Lengte: 7,2 cm, diameter: 23-24 mm. 297

2803 45 1160 Stuk wol. Afmetingen: 7 bij 4 cm.

2803 46 1160 Wandfragment van een kannetje in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is 
gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.

2803 47 1160 Drie fragmenten van een maalsteen in een zwartgrijs vulkanisch gesteente. Eén zijde vertoont een 
radiaal patroon van ongeveer 1 cm diepe groeven die in breedte wisselen van 2-3 mm tot 2,5 cm en de 
andere zijde vertoont een onregelmatig reliëf met nogal wat komvormige verdiepingen. Dikte: 8,5 tot 9 
cm. Op één stuk is een deel van de centrale perforatie te zien die vermoedelijk een diameter had van 
ongeveer 36 cm. Hiermee lijken deze fragmenten eerder toe te behoren aan een molensteen.

2

2803 48 1160 Vervormd deksel in een koperlegering met een afgeknotte spits als centrale knop. Het deksel is 
beschadigd op de plaats van de aanhechting met de rest van het recipiënt. Het uiteinde van de knop is 
aan de binnenkant met een achthoekig stukje metaal bijkomend verstevigd waardoor enkel dit deel van 
het deksel niet vervormd is. Afmetingen: diameter: 67-73 mm, diameter van het knopuiteinde: 12 mm, 
plaatdikte: 0,9 mm



fea nr spo beschrijving fig
2804 1 Heft in notelaar (Juglans regia). Bewaarde hoogte: 70 mm. Diameter van de angel: 19-20 mm. 196

2804 2 Ovale vlotter in kurk met perforatie (diameter: 16 mm) en V-vormige inkeping aan één uiteinde. Lengte: 
12,1 cm; breedte: 7,5 cm.

252

2804 3 Onregelmatige vlotter in kurk met centrale perforatie (diameter: 1 cm). Grootste afmeting: 6,3 cm. 252

2804 4 Fragment van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 14,6 cm, hoogte: 5,8 cm. Het 
kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een aan de buitenzijde 
licht verdikte rand. De overgang tussen bodem en buik is geaccentueerd met een ribbeltje. Centraal op 
het bodemvlak is het bevestigingspunt van de draaibank onder de vorm van een putje nog zichtbaar. 
Het kommetje is op de bodem gevuld met een bitumineuze substantie.

189

2804 5 Twee fragmenten van een driepoot in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak. De pootjes zijn 
licht konisch en onderaan afgeschuind. Hoogte van de driepoot: 72 mm.

74

2804 6 Fragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met donkergroen loodglazuur met metaalglans.

2804 7 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met 
donkergroen loodglazuur aan de buitenkant.

2804 8 Twee beschadigde helften van een houten heft dat met drie nageltjes aan de angel was bevestigd. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 8,7 cm.

2805 1 1161 Fragment van een gesleten ridderfiguurtje in een hard beige baksel bedekt met groen glazuur. Het 
betreft een fragment van een zgn. 'Knight-jug' uit Scarborough.

103



fea nr spo beschrijving fig
2805 2 1161 Esdoornen (Acer sp.) lepel met ronde bak (diameter: 5,4-5,5 cm) en verdikt steeluiteinde. Dit laatste is 

versierd met 5 parallelle rondomlopende groefjes. Lengte: 17,9 cm.
187

2805 3 1161 Helft van een houttrip in wilg (Salix sp.). Afmetingen: bewaarde lengte: 14,5 cm, dikte van de hiel: 4 cm. 
Zowel op het plat vlak als in de zijkanten zijn resten van nagels aanwezig.

277

2805 4 1161 Halfafgewerkte boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Lengte: 17,3 cm; breedte: 2,5 cm aan de kant waar 
het U-vormig uiteinde moet komen en 1,6 cm aan de top van de boetnaald. Op het houtje is met een 
dwarsstreepje aangeduid tot waar de naald mag komen. De naald is ook al afgelijnd door twee 
ingekerfde, gekromde strepen.

250

2805 5 1161 Fragment van een onversierde boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 7,2 cm; breedte: 
1,4 cm.

249

2805 6 1161 Fragment van een boetnaald in esdoorn (Acer sp.). Bewaarde lengte: 5 cm; breedte: 1,5 cm. 249

2805 7 1161 Halfafgewerkte boetnaald in spaanse aak (Acer, type c). Lengte: 15,1 cm; breedte: 1,5 cm. Het uiteinde 
is nog recht. Enkel de naald is al min of meer uitgewerkt.

250

2805 8 1161 Fragmentair bewaarde boetnaald in vlier (Sambucus sp.) met centraal een ingebrande dwarse streep. 
Bewaarde lengte: 10,3 cm; breedte: 1,3 cm.

249

2805 9 1161 Fragment van een onversierde boetnaald in zoete kers (Prunus avium). Bewaarde lengte: 13 cm; 
breedte: 1,5 cm.

249

2805 10 1161 Fragment van een onversierde boetnaald in spaanse aak (Acer, type c.). Bewaarde lengte: 7,6 cm; 
breedte: 1,5 cm.

249



fea nr spo beschrijving fifl
2805 11 1161 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 

een fijne en grove tanding. Op de breedte van 11 grove tanden komen aan de andere zijde 29 fijne 
tanden voor. Breedte: 9,1 cm, bewaarde lengte: 3,8 cm, dikte: 6 mm. De fijne tanden zijn allemaal op 
enkele mm van het middenstuk aan weerszijden voorzien van een groefje.

259

2805 12 1161 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 27 tanden 
voor. Breedte: 7,4 cm, bewaarde lengte: 4,5 cm, dikte: 7,5 mm.

259

2805 13 1161 Voet- en randfragment van een vermoedelijk effen beker in geelbruin glas. 141

2805 14 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen 
van geelgroen loodglazuur met groene vlekken zowel aan de binnen- als buitenkant.

2805 15 1161 Spinstokje in berk (Betula sp.). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 16,2 cm, maximale 
doormeter: 13 mm.

184

2805 16 1161 Aan beide uiteinden aangepunt stokje in wilg (Salix sp.): tiepel (?). Lengte: 7,1 cm. 178

2805 17 1161 Tap in zwarte/grauwe els (Alnus gl./inc.). Lengte: 52-53 mm; afmetingen doorsnede: 12 bij 15 mm. 202

2805 18 1161 Tap in zwarte/grauwe els (Alnus gl./inc.). Lengte: 51-52 mm; diameter: 16 mm. 202

2805 19 1161 Tap in es (Fraxinus exc.). Lengte: 50 mm; diameter: 19-23 mm. De tap is bovenaan ingesnoerd. 202



fea nr spo beschrijving fig
2805 20 1161 Houten tap. Lengte: 51 mm; diameter: 16 mm.

2805 21 1161 Aan twee zijden rudimentair aangepunt takje met schors in els (Alnus gl./inc.). Afmetingen: lengte: 8,3 
cm, diameter: 16 mm.

2805 22 1161 Stokje in es (Fraxinus exc.). Afmetingen na conservering: lengte: 72 mm, diameter: 8 mm.

2805 23 1161 Fragment van een deksel (?) in els (Alnus gl./inc.) met geprofileerde bovenkant. Afmetingen: diameter: 
11,4 cm, maximale dikte: 11-12 mm.

200

2805 24 1161 Stokje in es (Fraxinus exc.) met een ingekerfd maalteken op één zijde. Afmetingen na conservering: 
lengte: 6,3 cm, breedte: 18-19 mm, dikte: 9-11 mm.

297

2805 25 1161 Aangepunt stokje. Afmetingen: lengte: 10,2 cm, diameter: 7-8 mm.

2805 26 1161 Fragment van een latje met inkeping. Afmetingen: bewaarde lengte: 9 cm, breedte: 5-14 mm.

2805 27 1161 Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 42 cm, breedte: 21 mm, dikte: 12 mm.

2805 28 1161 Aangepunt takje. Afmetingen na conservering: lengte: 11,6 cm, diameter: 8 mm.



fea nr spo beschrijving fi9
2805 29 1161 Fragment van een parallel met de groei-as van het hout gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). 

Diameter: 13,0 cm, hoogte: 4,3 cm. Het kommetje heeft een recht profiel, een vlakke bodem met rechte 
kanten en een rand die aan de bovenkant is afgevlakt. De rand wordt geaccentueerd met een groefje.

189

2805 30 1161 Geweifragment met kapsporen nabij de zone van de schedel. Bewaarde lengte: +/-17 cm.

2805 31 1161 Fragment van een benen naald met oog. Bewaarde lengte: 88 mm. De naald is vervaardigd uit de 
fibula van een varken.

179

2805 32 1161 Twee ijzerhoudende brokken, vermoedelijk ijzerslakken.

2806 1 1162 Fragment van een boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 6,6 cm, breedte: 1,3 cm. 249

2806 2 1162 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 23 fijne 
tanden voor. Bewaarde breedte: 7,6 cm, bewaarde lengte: 4,3 cm, dikte: 7,5 mm.

259

2806 3 1162 Rechthoekig (8,3 bij 7,8 cm) bomgatplankje in wilg (Salix sp.). Dikte: 1-1,7 cm.

2806 4 1162 Helft van een eetplankje (?) in beuk (Fagus s.). Diameter: 14,5 cm, dikte: 3 mm. Eén zijde vertoont een 
aantal meskrassen.

145

2806 5 1162 Fragment van een ovale vlotter in kurk met een V-vormige inkeping aan één uiteinde. Lengte: 10 cm; 
breedte: 8,5 cm.

252



fea nr spo beschrijving fifl
2806 6 1162 Drie passende fragmenten van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Het kommetje heeft een 

rond profiel en de rand is geaccentueerd door een ribbeltje.

2806 7 1162 Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de 
hiel: 5,5 cm, dikte: 12-14 mm.

280

2806 8 1162 Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 7,8 en 6,2 cm; dikte: 2,2-2,6 cm. 201

2806 9 1162 Stopsel in kurk met centrale perforatie. Deze perforatie is afgestopt met een houten tapje. Grootste en 
kleinste diameter: 7,6 en 6,4 cm; dikte: 1,5 cm.

201

2806 10 1162 Langwerpig stukje fijnspar (Picea a.) met dwarse perforatie (diameter: 3-5 mm) en twee ingebrande 
lijntjes. Afmetingen na het conserveren: lengte: 38 mm, breedte: 10 mm en dikte: 4 mm.

2806 11 1162 Bodem van een mand in wilgetenen samengesteld uit 8 twijgen van 8-9 mm diameter waartussen 
twijgen van 5 mm diameter in een circulair patroon zijn gevlochten. Totale diameter: 34-36 cm.

286

2807 1 1163 Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. Op de voorzijde is in gotisch schrift 'ave' aangebracht. Via twee 
kleine openingen aan de zijkant werd dit metalen onderdeel aan de schede in leder bevestigd. Totale 
lengte: 43 mm. Op de achterzijde zijn een aantal parallelle groefjes aangebracht.

174

2809 1 1165 Geribbeld heft in buxus (Buxus sempervirens) versierd met parallelle rijen metalen pinnetjes en aan de 
plaatvormige angel bevestigd met drie nageltjes. Het heftuiteinde is gelobd en merkbaar breder en iets 
dikker dan de rest van het heft. Breedte: 1 tot 2 cm.

195

2809 2 1165 Duigje in fijnspar (Picea a.), vermoedelijk van een emmertje (?). De kroosgroef bevindt zich op 1,5 cm 
van het duiguiteinde. Lengte: 27 cm, breedte: 2,8-3,5 cm. De kroosgroef bevindt zich aan het smalste 
uiteinde en het breedste uiteinde is voorzien van een kim.

202



fea nr spo beschrijving fig
2809 3 1165 Min of meer ronde vlotter in kurk met 4 perforaties (diameters: 10-12 mm, 5-6 mm, 5 mm & 3-5 mm). 

Diameter: 9,2-10,2 cm.
253

2809 4 1165 Fragment van een ovale vlotter in kurk met twee perforaties (diameters: 4-7 mm en 3-5 mm). Lengte: 
10 cm.

253

2809 5 1165 Randfragment van een gedraaid kommetje in els (Alnus g./inc.). Diameter: 19,4 cm. Het kommetje 
heeft een rond profiel en een aan de buitenzijde naar binnen afgeschuinde rand. De rand is verder 
geaccentueerd door 2 groefjes.

189

2809 6 1165 Randfragment van een gedraaid kommetje in Noorse esdoorn (Acer type plat.). Diameter: 16,0 cm, 
hoogte: 4,4 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een 
aan de buitenkant licht verdikte rand.

189

2809 7 1165 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 47 mm; diameter: 16 mm.

2809 8 1165 Tap met stomp uiteinde in zwarte/grauwe els (Alnus gl./inc.). Lengte: 54 mm; diameter: 22 mm.

2809 9 1165 Een rechthoekig (40 bij 14 cm) stuk schapevacht met resten van houtteer.

2809 10 1165 Een in mekaar gedraaid stuk (11 bij 6,5 bij 2,5 cm) wollen weefsel met resten van houtteer.

2809 11 1165 Bolvormig stukje iep (Ulmus sp.). De afmetingen zijn genomen na conservering: diameter: 33-36 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2809 12 1165 Fragment van een plank in eik (Quercus sp.) met sporen van twee perforaties (diameter: 9-10 mm). 

Bewaarde afmetingen: 64 bij 66 mm.

2809 13 1165 Fragment van een stok in eik (Quercus sp.). Afmetingen na conservering: lengte: 84 mm, doorsnede: 
17 bij 23 mm.

2809 14 Balkje (doorsnede: 15 bij 19 mm) in eik (Quercus sp.) voorzien van gleuven en pengaten gevuld met 
plankjes en pennetjes. Bewaarde lengte na conservering: 9,2 cm.

282

2813 1 1165 Ovale vlotter in kurk met twee tegenover mekaar geplaatste v-vormige inkepingen in het midden van de 
lange zijden. Lengte: 10,5 cm; breedte: 7,3 cm.

253

2813 2 1165 Fragment van een smal duigje in fijnspar (Picea a.). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 9 
cm, breedte: 14-15 mm, dikte: 7 mm. De kroosgroef bevindt zich op 1,5 cm van het duiguiteinde.

2813 3 1165 Aangepunt takje in wilg (Salix sp.). Lengte: 15,5 cm, diameter: 5-6 mm.

2813 4 1165 Aangepunte tak in wilg (Salix sp.) met rechthoekig gemaakt uiteinde. Afmetingen: lengte: 16,8 cm, 
diameter nabij het aangepunte uiteinde: 14 mm.

2813 5 1165 Fragment van een rand van een kommetje in els (Alnus gl./inc.).

2815 1 1165 Bodemfragment van een gedraaid kommetje of bord in els (Alnus gl./inc.). Het kommetje heeft een 
vlakke bodem met hol gezette kanten. Diameter van de bodem: 6,6 cm.

191



fea nr spo beschrijving fig
2815 2 1165 Langwerpig latje in taxus (Taxus b.) met twee schuin afgesneden uiteinden. Afmetingen: lengte: 11,6 

cm, breedte: 6-7 mm, dikte: 3-3,5 mm.

2815 3 1165 Stok in hazelaar (Corylus a.) met spievormig uiteinde. Afmetingen na conservering: lengte: 16,4 cm, 
diameter: 23 mm.

2815 4 1165 Stokje met vierkante doorsnede (zijde: 14-15 mm) in wilg (Salix sp.) en taps toelopend uiteinde. Lengte 
na conservering: 96 mm.

2816 1 1165 Halve dekligger met las in eik. De uitsparing aan de achterkant diende om het bovenste stuk van een 
spant te vatten. Afmetingen: lengte: 146 cm, breedte: 13,6-19,2 cm, hoogte: 14,8 bij 16,4 cm. 
Horizontaal zijn 5 pengaten aanwezig: 3 van 3,5 cm doormeter en 2 van 2-2,5 cm doormeter. Aan de 
bovenzijde is een rechthoekige uitsparing aangebracht. In het vertikaal staande stuk zijn 6 pengaten 
aangebracht. Een vertikale uitsparing is vermoedelijk aangebracht om een spant te vatten.

270

2817 1 1165 Fragmentair bewaarde legger in eik van een kleine platbodem. Deze was ter hoogte van deze legger 
vermoedelijk tussen 1,5 en 1,7 m breed. Vier spijkers tonen aan dat deze legger secundair werd 
herbruikt alvorens in kuil spoornr. 1165 te belanden. Bewaarde lengte: 147 cm; dikte: 46 mm. In enkele 
van de pennen waren eiken wiggen gedreven. Met de rechthoekige uitsparing op één van de 
plankuiteinden werd een spant ontweken.

271

2820 1 1168 Ronde vlotter in kurk met een perforatie (diameter: 6-15 mm). Diameter: 5,5-6,2 cm; dikte: 3,7 cm. 253

2820 2 1168 Fragment van een gedraaid kommetje in els (Alnus gl./inc.)- Diameter: 15,3 cm, hoogte: 4,8 cm. Het 
kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde licht 
inwaarts afgeschuinde rand. Op één plaats loopt de wand zonder knik door tot op de bodem.

189

2821 1 1169 Onversierd houten mesheft dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Aan het 
uiteinde is het heft breder. Lengte: 8,6 cm; breedte: 1,2 tot 2,2 cm en dikte: 1,2 tot 1,8 cm.

195

2821 2 1169 Min of meer bolvormig stuk kurk. Diameter: 4,4 cm; dikte: 2,7-3 cm. 256



fea nr spo beschrijving fig
2821 3 1169 Houten tapje. Diameter: 14 mm; lengte: 41 mm.

2821 4 1169 Fragment van een aangepunte houten stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 18,6 cm, breedte: 6-16 mm, 
dikte: 4-8 mm.

2821 5 1169 Spie in hout. Afmetingen: lengte: 3,8 cm, breedte: 1,6 cm, dikte: 11 mm. 273

2821 6 1169 Stok met gleuf in de lengterichting. Afmetingen: bewaarde lengte: 7,2 cm, diameter: 2,2 cm. 274

2821 7 1169 T-vormig houten plankje. Afmetingen: lengte: 9,8 cm, breedte: 52 mm, dikte: 10-15 mm. 274

2821 8 1169 Gekromd stuk hout met spitsovale doorsnede. Afmetingen: bewaarde lengte: 35,7 cm, doorsnede: 2,8 
bij 6,7 cm.

2822 1 Helft van een heft in taxus (Taxus baccata) dat met drie nageltjes aan de plaatvormige angel was 
bevestigd. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder. Lengte: 10 cm; breedte: 1,6 tot 2,8 cm.

195

2822 1 1170 Fragment van een ronde stok (lengte: 24,8 cm, diameter: 1,6-1,9 cm) waarop (nabij een uiteinde?) een 
draad gewonden was.

299

2826 1 1171 Stompe zool in kurk. Afmetingen na conservering: lengte: 22,4 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 5,6 
cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 8,9 cm, dikte: 7-15 mm.

280



fea nr spo beschrijving fi9
2827 1 1171 Fragment van een spinstokje in berk (Betula sp.). Bewaarde lengte: 120 mm. Maximale diameter: 15,5 

mm.
184

2827 2 1171 Bezem. Bewaarde lengte: 29 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-6,5 cm. De bezem is door het 
gebruik sterk afgesleten.

2827 3 1171 Aangepunt stokje met een vierkante doorsnede (zijde: 6-7 mm) in eik (Quercus sp.). Lengte na 
conservering: lengte: 11,7 cm,

2828 1 1167 Rechthoekig stukje groen glas met zwarte beschildering. Afmetingen: 56 bij 25 mm, dikte: 2 mm.

2828 2 1167 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

2828 3 1167 Voet van een beker in groen glas met abrupt afknikkend ribbelpatroon. 140

2828 4 1167 Ronde (diameter: 4-4,3 cm) vlotter in kurk met centrale perforatie (diamter: 1 cm). 253

2828 5 1167 Twee fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald en 
met beschildering.

2828 6 1167 Stopsel in kurk met centrale perforatie. Deze perforatie is opgevuld met een houten tapje. Afmetingen 
na conservering: grootste en kleinste diameter van het stopsel: 5,6 en 3,7 cm; dikte: 2,2-2,7 cm.

201



fea nr spo beschrijving fig
2829 1 1172 Fragment van een drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de binnenkant van het 

komvormig gedeelte is een vlek loodglazuur te zien. De steel is vermoedelijk haast tot op de bodem 
uitgehold.

2829 2 1172 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 37,7 g.

2829 3 1172 Fragment van de ronde (6,2-6,6 cm) bak van een lepel in esdoorn (Acer sp.). 187

2829 4 1172 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 6 grove tanden komen aan de andere zijde 19 fijne 
tanden voor. Breedte: 7,9 cm, bewaarde lengte: 3,5 cm, dikte: 5 mm. Het middenstuk is aan beide 
zijden versierd met een aantal uitgehaalde concentrische cirkels. De zijkant is versierd met 6 ovale 
doorboringen voorzien van 6 uitsteeksels.

259

2829 5 1172 Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 50 cm.

2829 6 1172 Min of meer ronde schijf in kurk. Diameter: 6,7-7,6 cm; dikte: 23-25 mm.

2829 7 1172 Bodemfragment van een gedraaid kommetje of bord in Noorse esdoorn (Acer type plat.). De bodem is 
vlak met schuine kanten.

191

2829 8 1172 Fragment van een zool in kurk. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van de hiel: 5,2 cm, 
breedte ter hoogte van het voorste deel: 8,1 cm, dikte: 7-12 mm.

260

2829 9 1172 Fragment van een spitse zool in kurk opgebouwd. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van 
het voorste deel: 7,6 cm, dikte: 5-11 mm.

260



fea nr spo beschrijving fifl
2829 10 1172 Archeologisch volledig fragment van een tas in rood aardewerk op drie tweeledige standvinnen, met 

één rolrond oor en met uitstaande hals en rand. Deze laatste is inwaarts afgeschuind. De bodem is aan 
de binnenkant geglazuurd. Afmetingen: hoogte: 9,7 cm, randdiameter: 12,8 cm en grootste diameter: 
12,8 cm.

78

2829 11 1172 Gordelsluiting in een koperlegering met riemtong, opengewerkte ronde schijf en haak vervaardigd in 
één stuk. In de opengewerkte schijf is een kroon afgebeeld. Onderaan is een dun plaatje, eveneens in 
een koperlegering, bevestigd. Afmetingen: bewaarde lengte: 80,5 mm, diameter van het ronde 
gedeelte: 32-33 mm.

2830 1 1172 Afgerond rechthoekige vlotter in kurk met centrale (?) perforatie (diameter: 10 mm). Afmetingen: 8,8 cm 
bij minstens 6,8 cm.

254

2830 2 1172 Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de 
hiel: 5,2 cm, dikte: 16-17 mm.

260

2830 3 1172 Twee randfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant van de stukken 
is sterk oranjebruin gevlamd.

2833 1 1175 Stokje in es (Fraxinus exc.). Afmetingen na conservering: lengte: 8,8 cm, breedte: 14 mm, dikte: 1 cm. 297

2834 1 1175 In doorsnede halfrond, langwerpig stukje kurk met centrale gleuf aan de afgeplatte zijde. Afmetingen: 
lengte: 11,6 cm, grootste breedte: 1,5 cm.

298

2836 2 1179 Stokje in taxus (Taxus b.) met een inkeping op één uiteinde die een kopje afbakent. Afmetingen na 
conservering: lengte: 11,4 cm, diameter: 6 mm.

274

2837 1 1178 Vijf passende fragmenten van de bak van een lepel in esdoorn (Acer sp.).



fea nr spo beschrijving f'g
2837 2 1178 Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De 

speld is minstens zes maal getorst. Bewaarde lengte: 43 mm.

2838 1 1179 Aangepunt stopsel in taxus (Taxus b.) met twee inkepingen die de kop van het stopsel afbakenen. 
Afmetingen: lengte: 5,9 cm, diameter: 1,4-1,5 cm.

200

2839 1 1180 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door mekaar 
gevlochten banden. De blauwe banden worden afgezoomd met dikke lijnen in koperrode luster en de 
overgebleven ruimte is opgevuld met stippen en krullen eveneens in koperrode luster. Op de onderkant 
van het stuk zijn twee concentrische banden in koperrode luster te zien.

41

2839 2 1180 Fragment van een eiken (Quercus sp.) duig. Op één zijde bevinden zich een aantal onduidelijke 
ingekerfde merken. Aan de breedste zijde onderaan is een kim aangebracht.

2839 3 1180 Fragment van een boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 9,3 cm, breedte: 1,5 cm. 249

2839 4 1180 Fragment van een langwerpig voorwerp (boetnaald?) in eik (Quercus sp.). Lengte: 16,5 cm. 298

2839 5 1180 Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 43,2 cm, breedte: 19-20 mm, dikte: 16-17 mm.

2840 1 922 Insigne in tin/lood met als opschrift 'Oestkerke'. Het betreft Maria met Kind gezeten op een bank binnen 
een architecturaal kader. Bewaarde hoogte: 55 mm, breedte: 41 mm. Onbekend type.

2840 2 922 Fragment van een beeldje in een zacht bruinbeige baksel met een donkergrijze kern. De voorkant van 
het stuk had een witte deklaag waarop zich restanten van een rode beschildering bevinden. Onder de 
rechterarm houdt de figuur, Catharina?, een boek gekneld.

107



fea nr spo beschrijving %
2840 3 922 Fragment van een boetnaald in esdoorn (Acer sp.). Bewaarde lengte: 4,1 cm; breedte: 1,4 cm. 249

2840 4 922 Fragment van een drinkbeker in groen glas.

2840 5 922 Rechthoekig (7,9 bij 9,3 mm) bomgatplankje. Dikte: 1,5-1,8 cm. 202

2840 6 922 Fragment van een spinstokje in zoete kers (Prunus a.) met axiale perforatie (diameter: 4-5 mm). Deze 
is nog 32 mm diep. Bewaarde lengte: 57 mm, diameter: 20-24 mm.

184

2840 7 922 Onregelmatige vlotter in kurk met centrale perforatie (diameter: 12 mm). 254

2840 8 922 Bezem. Bewaarde lengte: 27 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 8-8,5 cm, breedte: 14 cm. Op het 
uiteinde is de bezem tengevolge van het gebruik afgeplat.

2840 9 922 Fragment van een platijn in populier (Populus sp.). Lengte: 25,1 cm, bewaarde breedte: 8,8 cm. Nabij 
de hiel zijn aan weerszijden 3 nagelgaatjes zichtbaar. Deze platijn is erg onregelmatig gesleten.

279

2840 10 922 Stompe zool in kurk van een stillegang. De kurken zool zit nog samen met een zool in leder. 
Afmetingen na het conserveren: lengte: 23,6 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 5,1 cm, breedte ter 
hoogte van het voorste deel: 7,9 cm, dikte: 7-10 mm.

281

2840 11 922 Resten van een bezem in struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil).



fea nr spo beschrijving fig
2840 12 922 Stopsel in kurk. Afmetingen na conservering: grootste en kleinste diameter: 3,9-2,5 cm; dikte: 4,3 cm. 201

2840 13 922 Tap in berk (Betula sp.). Lengte: 57 mm; diameter: 17 mm.

2840 14 922 Rond stopsel in els (Alnus gl./inc.) met twee perforaties vermoedelijk van nagels. Afmetingen: grootste 
diameter: 7,4-7,6 cm, kleinste diameter: 7,3 cm, dikte: 9,5 mm.

200

2840 15 922 Fragmenten van een zool in kurk met een hiel die oorspronkelijk uit drie laagjes was opgebouwd.

2840 16 922 Fragment van een stompe zool in kurk. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van het voorste 
deel: 8,8 cm, dikte: 7-13 mm.

281

2840 17 922 Spitse zool in kurk opgebouwd uit twee lagen. Afmetingen na conservering: lengte: 25,7 cm, breedte ter 
hoogte van de hiel: 5,6 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,2 cm, dikte: 7-20 mm.

281

2840 18 922 Fragment van een zool in kurk opgebouwd uit twee lagen. Afmetingen na conservering: breedte ter 
hoogte van de hiel: 4 cm, dikte: 16-21 mm.

281

2840 19 922 Spitse zool in kurk ter hoogte van de hiel opgebouwd uit twee lagen. Afmetingen na conservering: 
lengte: 18,7 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 4,3 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,4 
cm, dikte: 5-12 mm.

281

2840 20 922 Stompe zool in kurk opgebouwd uit twee lagen. Bij deze zool hoort een klein spits driehoekig stukje dat 
in het verlengde van de stompe zool wordt geplaatst. Afmetingen na conservering: lengte: 22,3 cm, 
breedte ter hoogte van de hiel: 4,7 cm, dikte: 4-16 mm, lengte van het spits driehoekig deeltje: +/- 4,1 
cm.

281



fea nr spo beschrijving fig
2840 21 922 Fragment van een stompe zool in kurk met bijhorend spits voorzetstukje. Afmetingen na conservering: 

breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,6 cm, dikte: 7-10 mm, lengte van het voorzetstukje: 2,4 cm.
281

2840 22 922 Fragment van een stompe zool in kurk bij behorend spits voorzetstukje. Afmetingen na conservering: 
breedte ter hoogte van het voorste deel: 7 cm, lengte van voorzetstukje: +/- 3 cm, dikte: 8-10 mm.

281

2840 23 922 Stuk hout met aan één kant een penvormig uiteinde. Afmetingen: lengte: 9,8 cm. 273

2840 24 922 Fragment van een houtsnijwerk in eik (Quercus sp.). Afmetingen: lengte: 6,9 cm, breedte: 5,8 cm, dikte: 
6-7 mm.

298

2840 25 922 Fragmentair bewaarde helft van een scharnierschaar in ijzer. Bewaarde lengte: +/-15 cm.

2841 1 922 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Er werd geen datering bekomen voor deze ton.

2844 1 1181 Sterk gesleten wandfragment in terra sigillata. Oost-Gallië, eind 2de-3de eeuw.

2844 2 1181 Fragment van een huidplank in eik van een fors schip. De plank is tussen 30 en 35 cm breed en 
ongeveer 4 cm dik. Twee pengaten hebben een doormeter van 2 tot 3 cm.

271

2845 1 1182 Driekwart baksteen met twee in de breedte van de oorspronkelijke steen uitgehakte inkepingen. 
Gewicht: 1290 g.

21



fea nr spo beschrijving fi9
2846 1 1183 Fragment van een onversierde boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 6,4 cm, 

breedte: 1,6 cm.
249

2847 1 Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.

2847 2 Opengereten loden kolfslof. Lengte: +/- 75 mm. 177

2847 3 Halve baksteen met aan één korte zijde een uitgehakte inkeping. Gewicht: 955 g. 21

2847 4 Fragment van een boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 8,8 cm; breedte: 1,7 cm. 249

2847 5 Fragment van een boetnaald in vogelkerselaar (Prunus type padus). Bewaarde lengte: 10,5 cm, 
breedte: 1,2-1,5 cm.

249

2847 6 Fragment van de bak van een houten lepel. 187

2847 7 Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 40 cm. 203

2847 8 Heft van een groot mes (?) in wilg (Salix sp.). Lengte: 10,5 cm; doormeter: 31-33 mm. 196



fea nr spo beschrijving fifl
2847 9 Tap in wilg (Salix sp.). Lengte: 55 mm; diameter: 10-14 mm. 202

2847 10 Tap in zwarte/grauwe els (Alnus gl./inc.). Lengte: 51 mm; diameter: 22-24 mm.

2847 11 Aangepunt fragment van een vierkante (zijde: 6,9 cm) balk in fijnspar (Picea a.).

2848 1 1184 Fragment van de helft van een heft in pruimelaar (Prunus type domestica/insititia) voorzien een 
ingekerfde versiering. Het heft was met minstens twee rivetten aan de plaatvormige angel bevestigd en 
wordt naar het uiteinde toe wat breder. Breedte: 1,4 tot 1,8 cm.

195

2848 2 1184 Bolletje in kurk (diameter: 4,4-4,9 cm). 256

2848 3 1184 Fragment van een plank in iep (Ulmus sp.) met sporen van drie perforaties (diameters: 22-26 mm). 
Bewaarde afmetingen: lengte: 15,7 cm, breedte: 9,6 cm, dikte: 3,3 cm.

2848 4 1184 Kruik in grijs aardewerk op drieledige standvinnen, met rolrond oor, konische hals en licht naar buiten 
staande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 32,7 cm, grootste diameter: 31 cm, 
randdiameter: 10,4 cm.

69

2848 5 1184 Fragment van een staafje in es (Fraxinus exc.) met aan één zijde mogelijkerwijze een aantal ingekerfde 
parallelle streepjes. Afmetingen na conservering: lengte: 51 mm, breedte: 12 mm, dikte:6-8 mm.

2848 6 1184 Acht passende fragmenten van een kommetje in rood aardewerk op drie zesledige standvinnen, met 
een gietsneb en bandvormige onderaan verdikte rand. De binnenkant van het kommetje is bedekt met 
een witte sliblaag die vervolgens groen is geglazuurd. In de witte sliblaag is in a sgraffiato-techniek een 
letter M aangebracht die omgeven is met vier kruisjes.

77



fea nr spo beschrijving fig
2850 1 1186 Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aangekitte bitumineuze substantie.

2850 2 1186 Fragment van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 17,1 cm, hoogte: 4,6 cm. Het 
kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een aan de buitenzijde 
licht naar binnen afgeschuinde rand. De overgang tussen bodem en buik wordt geaccentueerd met een 
ribbeltje.

190

2850 3 1186 Randfragment van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). De rand is aan de buitenzijde licht 
naar binnen afgeschuind.

2850 4 1186 Een rond een stokje in wilg (Salix sp.) gedraaid stuk schapevacht, vermoedelijk doordrenkt met teer of 
pek. Lengte van het stokje: 15 cm; diameter van het stokje: 21-23 mm.

285

2850 5 1186 Houten latje met afgeschuind uiteinde en laterale inkeping. Afmetingen: lengte: 9,5 cm, breedte: 11-14 
mm, dikte: 9-10 mm.

2850 6 1186 Drie stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van het grootste stuk: 7 bij 2 cm.

2850 7 1186 Staafvormige wetsteen in een bleekgrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie. Afmetingen bij 
benadering: 12 bij 4 bij 2,5 cm.

2851 1 1186 Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit 15 duigen van 74-75 cm lengte die worden samen gehouden 
door 5 hoepels. Eén van de duigen bezit een rechthoekig bomgat (7,5 bij 8,5 cm) en een andere is 
voorzien van een ingekerfd merk. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. 
Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 46 cm. Inhoud bij benadering: 142 liter. Kapdatum van 
de boom: 1396-1406.

233

2853 1 1186 Helft van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 13,2 cm, hoogte: 6,0 cm. Het 
kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een eenvoudig 
afgeronde rand. De overgang van de bodem naar de buik is geaccentueerd met een ribbeltje, de rand 
met twee groefjes. Op de bodem is een kruisvormig merk aangebracht.

190



fea nr spo beschrijving fig
2853 2 1186 Bezem. Bewaarde lengte: 26 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 7-7,5 cm, diameter ter hoogte van 

het bewaarde uiteinde van de bezem: 9,5 cm.

2853 3 1186 Bezem. Bewaarde lengte: 24 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-6,5 cm. De bezem is door 
gebruik sterk afgesleten.

2853 4 1186 Helft van een grote gedraaide schotel in beuk (Fagus s.). Diameter: 48,3 cm, hoogte: 7,5 cm. De 
schotel heeft een geknikt profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een naar buiten staande 
rand. Centraal op de schotel zijn heel wat krassen aanwezig. Resten van enkele ijzeren nageltjes 
verwijzen naar een herstelling.

191

2853 5 1186 Door vuur aangetast fragment van een ingesnoerd object in fijnspar (Picea a.). 297

2853 6 1186 Langwerpig stukje es (Fraxinus exc.). Afmetingen: bewaarde lengte: 13,1 cm, diameter: 1 cm.

2853 7 1186 Licht aangepunte tak met halfhoutse inkeping op één uiteinde. Afmetingen: lengte: 21,4 cm, diameter: 
18-21 mm.

2853 8 1186 Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 8,7 cm, diameter: 22 mm.

2856 1 1187 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 20 grove tanden komen aan de andere zijde komen 54 
fijne tanden voor. Breedte: 9,8 cm, bewaarde lengte: 7,8 cm, dikte: 7 mm.

259

2859 1 1188 Negen passende fragmenten van een vuurstolp in grijs aardewerk met een platte bovenkant, een 
rolrond handvat, 2 openingen op de overgang van het platte naar het gebogen gedeelte en een ronde 
aan de buitenkant ontwikkelde rand die inwaarts is afgeschuind. De binnenkant is aan één kant in 
sterke mate beroet en het handvat is aan beide uiteinden versierd met een vingerindruk. De twee 
openingen zijn gesitueerd op een lijn die zich haaks op het handvat bevindt.

76



fea nr spo beschrijving fig
2860 1 1189 Lotharingisch kruis in tin/lood met hangoog. Lengte: 77 mm. De kruisbalken eindigen in een bloemetje 

met centrale bloemknop. Het kruis zelf is laddervormig in kleine hokjes verdeeld met telkens een 
centraal punt.

2860 2 1189 Insigne in tin/lood met als opschrift 'Maria van Halle'. Hoogte: 75 mm, breedte: 57 mm. Het insigne is 
voorzien van bevestigingslipjes. Een geknield personage biedt een gekroonde M aan. Onbekende 
variant van het pelgrimsinsigne van Halle met architecturaal kader en grote centrale figuur omgeven 
door kleine figuurtjes, cfr. HP afb. 450-452.

2860 3 1189 Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenkant versierd met bloem- en 
bladmotieven in bruine luster. Het stuk past aan 2860.4.

48

2860 4 1189 Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenkant versierd met bloem- en 
bladmotieven in bruine luster. Het stuk past aan 2860.3.

48

2860 5 1189 Fragment van een houten boetnaald. Bewaarde lengte: 4,1 cm. 249

2860 6 1189 Fragment van een boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 6,5 cm. 249

2860 7 1189 Onversierd heft in taxus (Taxus baccata) dat met drie nageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. 
De twee helften worden nabij het begin van het heft supplementair bevestigd door een metalen 
(koperlegering?) draad. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder en dikker. Lengte: 9,8 cm; breedte:
1,8 tot 2,8 cm en dikte: 1,6 tot 2,6 cm.

195

2860 8 1189 Helft van een bodemplaatje in grove den (Pinus s.). Diameter: 15 cm. Dikte: 0,5-0,8 cm. 203

2860 9 1189 Fragment van een trog in els (Alnus gl./inc.). Lengte: 54,8 cm, breedte: 28,2 cm, hoogte: 10,2 cm. De 
trog is vervaardigd uit een in de lengte uitgehold stuk stam. Een reeks ijzeren nagelresten (?) langs het 
breukvlak verwijzen ongetwijfeld naar een herstelling.

193



fea nr spo beschrijving fig
2860 10 1189 Stopsel in populier/wilg (Populus sp./Salix sp.). Grootste en kleinste diameter: 6,7 en 5,4 cm. Dikte: 2,3 

cm. Op de bovenkant zijn een aantal ingekerfde lijnen aangebracht die aan een eigendomsmerk doen 
denken. Min of meer centraal in het stopsel bevindt zich een konische perforatie (diameter: 6-3 mm).

200

2860 11 1189 Fragment van een plank in eik (Quercus sp.) met sporen van twee perforaties. Bewaarde afmetingen: 
lengte: 77 mm, breedte: 35 mm.

2860 12 1189 Spitse zool in kurk. Afmetingen na conservering: lengte: 23,3 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 4,9 
cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,9 cm, dikte: 7-11 mm.

281

2860 13 1189 Langwerpig stokje in es (Fraxinus exc.) met verdikt uiteinde. Afmetingen na conservering: lengte: 30,6 
cm, diameter: 6-10 mm.

181

2860 14 1189 Aan één uiteinde ingesnoerd object in zilverden of den (Abies a.) met perforatie in de lengterichting. 298

2860 15 1189 Latje in wilg (Salix sp.). Lengte: 79 mm, breedte: 17-18 mm, dikte: 7-8 mm.

2860 16 1189 Aangepunte stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 34,5 cm, diameter: 2 cm.

2860 17 1189 Fragment van een wetsteen in een grijs gesteente. De wetsteen heeft een gelijkmatig rechthoekige 
doorsnede. Bewaarde afmetingen: 4,2 bij 2,3 bij 1,2 cm.

2865 1 1193 Als paal herbruikt stuk constructiehout met een langgerekt open gat gecombineerd met een lip of loef. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 44,6 cm, breedte: 11,6-12 cm, dikte: 8 cm.

263



fea nr spo beschrijving fifl
2866 1 1194 Als paal herbruikt stuk constructiehout met verschillende pengaten. Afmetingen: bewaarde lengte: 55 

cm, breedte: 17,2-18,6 cm, dikte: 11,2-11,4 cm.

2867 1 Ronde (diameter: 4,9 cm) vlotter in kurk met één V-vormige inkeping. Dikte: 3 cm. 254

2875 1 935 Fragment van een spinstokje in zoete kers (Prunus avium). Bewaarde lengte: 90 mm. Maximale 
diameter: 14 mm.

184

2883 1 935 Als paal herbruikt stuk constructiehout in eik (Quercus sp.). In het stuk is één pengat (diameter: 2 cm) 
aanwezig. Bewaarde lengte: 66 cm.

2886 1 1132 Fragment van een zeer laag drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. De bodem is bedekt 
met een dikke glazuurlaag. Restanten van een witte sliblaag laten vermoeden dat ook dit stuk 
gedeeltelijk met slib was versierd alvorens loodglazuur werd aangebracht.

2886 2 1132 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen 
loodglazuur met groene stippen.

2886 3 1132 Wandfragment met aanzet van bandvormig oor van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan 
de buitenkant grotendeels bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.

2890 1 935 Als paal herbruikt stuk constructiehout met pengat. Afmetingen: bewaarde lengte: 66 cm, breedte: 7,2- 
13,2 cm, dikte: 3,8-6,2 cm.

264

2890 2 935 Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op ongeveer 2 cm 
onder de bovenkant van de rand en bovenaan afgeplatte rand. Wanddikte: 4,2 cm.



fea nr spo beschrijving fig
2891 1 935 Ovale vlotter in kurk met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 11,5 cm; 

breedte: 6,5 cm.
254

2891 2 935 Ovale kurken vlotter met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 11 cm; breedte: 
7 cm.

254

2891 3 935 Ovale vlotter in kurk met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 11,7 cm; 
breedte: 6,4 cm.

254

2891 4 935 Ovale vlotter in kurk met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 9,8 cm; breedte: 
5 cm.

254

2894 1 935 Fragment van een onversierde boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 6,7 cm, breedte: 
1,6 cm.

249

2894 2 935 Stukje glas met loodlaag, vermoedelijk spiegelglas.

2894 3 935 Langwerpig stuk es (Fraxinus exc.) met twee perforaties (diameter: 12-13 mm). Afmetingen: lengte: 8 
cm, breedte: 26-27 mm.

2897 1 1208 Sterk afgesleten koot met drie lange en diep uitgesneden parallelle lijntjes op de bolle zijde.

2897 2 1208 Fragment van een duig in eik (Quercus sp.) van een ton.



fea nr spo beschrijving fig
2897 3 1208 Fragment van een spinstokje in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 16,5 cm. 184

2914 1 Cilindrisch potje in rood aardewerk met vlakke bodem, licht geprofileerde wand en eenvoudig naar 
buiten staande rand. De binnenkant is geglazuurd. Aan één kant bevindt zich in het potje een witte 
aankorsting, de laatste onvolledig verwijderde inhoud (?).

78

2914 2 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. De groeven zijn ongeveer 7 mm 
breed en ongeveer 2 tot 3 mm diep.

2917 1 219 Poot van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan licht schuin gezette poot. Aan de 
buitenzijde van de poot is een kleine verdieping aangebracht. Bewaarde hoogte: 71 mm.

2917 2 219 Fragment van een kan in Siegburg op een uitgeknepen standring en aan de buitenkant bedekt met 
geelgroen loodglazuur met groene vlekken.

2918 1 219 Fragment van een pot in een geelbeige baksel met roodbruine inclusies. 23

2919 1 Twee passende randfragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met eenvoudig 
rechtopstaande rand, trechtervormige hals en zonder glazuur. Het stuk past aan 877.2. Randdiameter: 
4,3 cm.

63

2925 1 Buisvormig fluitje in een met wit slib afgedekt oranje-rood hard baksel. Het is met uitzondering van een 
lineaire zone op de holle steel volledig bedekt met geel glazuur. Nabij het recht afgesloten uiteinde 
bevinden zich twee onrgelmatige gaten.

2925 2 Zwak konische benen schijf met centrale perforatie en 7 mekaar in de hoogte opvolgende, kleiner 
wordende concentrische vlakken. Diameter: 29 mm. Het stuk kan geïdentificeerd worden als een 
draaitolletje in been.

174



fea nr spo beschrijving fig
2925 3 Fragment van een baksteen met een afgeronde hoek geflankeerd door twee V-vormige inkepingen. 16

2925 4 Gele baksteen met twee recht uitgesneden, halfronde uitsparingen in één van de lange zijden. 16

2925 5 Vlaams dubbel vuurijzer in zilver geslagen te Brugge onder Karei de Stoute in de periode 1474-1475. 
Gewicht: 1,24 g.

2925 6 Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 16,0 g.

2925 7 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 19,1 g.

2929 1 1215 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 35,2 g.

2930 1 69 Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1388 geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. 
Gewicht: 0,54 g, doormeter: 17 mm.

2931 1 188 Wandfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin 
gevlamd.

2931 2 188 Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. Lengte: 37 mm, breedte bovenaan: 22 mm.



fea nr spo beschrijving «9
2932 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica, vermoedelijk versierd met uitstaande bladparen. 

Nabij de rand zijn nog een viertal lusterstippen te zien.
29

2932 2 Beschadigd en sterk verweerd staand Christusbeeldje in een zacht wit baksel met donkere kern. In de 
linkerhand wordt de rijksappel gedragen terwijl met de rechterhand vermoedelijk een zegenend gebaar 
wordt gemaakt.

2932 3 Beschadigd knikkertje in een beigebruin fijn baksel met een grijze kern. Diameter: 15 mm.

2932 4 Miniatuur kruikje in steengoed bedekt met bruin gespikkeld zoutglazuur. Het baksel is grijs. 166

2932 5 Draagspeld in tin/lood in de vorm van een bloemetje met 5 bloembladen. Diameter: 15-16 mm. 
Onbekende variant.

2932 7 Loodstrip voor glas-in-lood.

2932 8 Baksteen met aan één zijde een in de lengterichting uitgespaarde gleuf en aan de andere zijde een na 
het bakken lager geplaatst vlak. Verder zijn ook de twee hoeken van deze steen voor het bakken 
afgeschuind.

17

2932 9 Fragment van een baksteen met centraal op één van de brede vlakken, een circulaire uitholling. 19

2932 10 Fragment van een licht konische kaarsenhouder in een koperlegering (diam.: 24,5 mm, binnendiam.: 18 
mm) met twee rechthoekige of vierkantige en twee ronde (diam.: 3 mm) openingen.



fea nr spo beschrijving fig
2932 11 Verweerd fragment van een gewei met een licht gepolijst uiteinde. Lengte: 156 mm. 294

2932 12 Sleuteltje in een koperlegering met min of meer ronde beugel en goed ontwikkelde baard. Lengte: 35 
mm.

161

2932 13 Vishaak met weerhaak en palet in een koperlegering. Lengte: 51 mm, diameter: 2.5 mm. 153

2932 14 Dicht geknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelcirkel 
een wapenschild met lelie aangebracht waarboven in gotische letters 'lille' staat geschreven. Op de 
schijf met de perforatie staat binnen een parelcirkel een hand. Diameter: 25-26 mm.

160

2932 15 Vierkant muntgewicht in een koperlegering. Op één zijde zijn diagonaal en op een rij, drie dubbele 
kringetjes ingeslagen. Op de andere zijde is een hand ingeslagen wat op Antwerpen wijst. Afmetingen: 
dikte: 2,3 mm, zijden: 14 en 15 mm, gewicht: 3,5 g.

160

2932 16 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,85 g, 
doormeter: 16-17 mm.

2932 17 Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. 
Gewicht: 0,49 g, doormeter: 14-18 mm.

2932 18 Cilindervormig stukje glas van een flesje(?). 141

2932 19 Vensterglasfragmenten.



fea nr spo beschrijving f ifl
2932 20 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met letters aangebracht in kobaltblauw. 

Enkel de letter A is herkenbaar. De rand van het bord is geaccentueerd door een band van bruine luster.
25

2932 21 Tuit met de aanzet van 2 bandvormige oren van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen 
loodglazuur met een metaalachtige glans. Het baksel bevat een aantal rode inclusies met een 
doormeter kleiner dan 0,5 mm.

2932 22 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenzijde.

2932 23 Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen en 
geel loodglazuur op de buitenkant.

2932 24 Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met een doorschijnend lichtbeige 
loodglazuur. Het baksel lijkt gelaagd.

2932 25 Lepelboor in ijzer. Lengte: 17,6 cm. 159

2932 26 Randfragment en wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is 
gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.

2932 27 Bodemfragment van een beker in groen glas met een getande voetband. 141

2932 28 Mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,55 g, 
diameter: 14-16,5 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
2932 29 Baksteen waarbij op één van de platte vlakken twee met de concave zijde naar mekaar gerichte 

gleuven zijn aangebracht.
20

2932 30 Bodemfragment van een beker in groen glas met een getande voetband. 141

2936 1 Loodstrip voor glas-in-lood.

2953 1 219 Baksteen met op één van de korte zijden een voor het bakken uitgespaarde gleuf. 19

2963 1 Fragmentair bewaarde spiraalboor in ijzer. Bewaarde lengte: 142 mm. Centraal op het stuk is een 
ringvormige verdikking aangebracht. Deze ring zit op de overgang van het deel met vierkante 
doorsnede en het deel met ronde doorsnede.

2963 2 Volledig bewaard ijzeren lemmet van een mes met plaatvormige angel, heftbeschermer en kapje, 
eveneens in ijzer. De houten heften waren met behulp van 6 rivetten aan de plaatvormige angel 
bevestigd. Afmetingen: lengte: 22,5 cm, dikte van de heftbeschermer: +/- 5 mm.

2964 1 Licht konisch fluitje (?) in koper of een koperlegering. Lengte: 36 mm. Diameter: 8,7 tot 9,5 mm. 165

2964 2 Fragment van een boekslot met haak in een koperlegering. De zichtbare zijde is versierd met tweemaal 
twee parallelle groeven waarbinnen enkele gotische letters staan (m en d ?). Lengte: 26 mm, breedte: 
14 mm.

170

2964 3 Fragment van een boekslot met haak in koper of een koperlegering. De zichtbare kant is versierd met 
ingegroefde lijnen en arceringen. Lengte: 27 mm, breedte: 10,5 mm.



fea nr spo beschrijving fif|
2964 4 Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een bleekbeige 

baksel. De oren zijn haakvormig opgetrokken tot boven de rand.
64

2964 5 Vlaamse 1/4 groot in biljoen geslagen te Brugge onder Karel V in de periode 1521-1556. Gewicht: 0,72
g.

2964 6 Artesische oord in koper geslagen te Arras onder Filips IV in de periode 1636-1640. Gewicht: 3,48 g, 
doormeter: 24 mm.

2964 7 Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Maria Theresia in 1751. Gewicht: 3,00 g, doormeter: 
21,5 mm.

2964 8 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 31,2 g.

2964 9 Pijlgewicht in een koperlegering. Diameter bovenaan: 21 mm, diameter onderaan: 12-13 mm, gewicht: 
6,9 g.

2964 10 Loden licht schijfvormig gewicht (?) met afgeplatte zijden. Afmetingen: dikte: 14,5 mm, diameter: +/- 20 
mm, gewicht: 38,1 g.

2964 11 Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Diameter: 19 mm.

2964 12 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. 
Gewicht: 0,51 g, doormeter: 17 mm.



fea nr spo beschrijving fig
2965 1 Ovaal belletje in koper of een koperlegering. Het oogje bovenaan staat haaks op het gleufje. Diameter: 

16 mm. Hoogte: 18 mm.
166

2974 1 Fragment van een mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede of Limburgse imitatie uit de periode 
1419-1434.

3001 1 Brabantse dubbele stuiver in zilver geslagen te Antwerpen onder Filips II in 1593. Gewicht: 1,22 g.

3002 1 1300 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.

3003 1 Gegoten bronzen (?) belletje. Hoogte: 60 mm. Diameter onderaan: 41-48 mm. Bovenaan bevindt zich 
een opening in het belletje.

166

3003 2 Loden netverzwaring. Breedte: 44 mm, gewicht: 18,3 g.

3004 1 1301 Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica op ringvoet en aan de buitenkant versierd 
met minstens één kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

3004 2 1301 Bikonisch spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven in één helft. Diameter: 21 mm. 
Gewicht: 6,2 g.

65

3052 1 Knikkertje in steengoed met bruin gespikkeld zoutglazuur. Diameter: 12-14 mm.



fea nr spo beschrijving f ifl
3052 2 Fragment van een gele baksteen die volledig is afgesleten tot een ronde schijf van 5,5-5,7 cm dikte en 

9,5 tot 10,5 cm diameter.

3052 3 Rechthoekige ijzeren slotplaat. Afmetingen: 73 op 78 mm. Dikte: 18 mm. 146

3052 4 Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V. Gewicht: 1,67 g, doormeter: 16-18 mm.

3052 5 Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.

3052 6 Fragment van een munt in biljoen.

3060 1 1350 Vier stukjes groen vensterglas.

3085 1 1367 Zeventien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie éénledige standvinnen. 
Randdiameter: 31,5 cm, hoogte: 9 cm. De standvinnen zijn onderaan sterk afgesleten en de rand 
vertoont aan de binnenkant sporen van een sterke slijtage. Bij het aantreffen van het stuk bevonden 
zich wissen rond de buitenkant van de rand. De binnenkant van de kom is bedekt met oranjeachtig 
loodglazuur.

77

3094 1 1370 Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige 
glans. Het baksel bevat enkele rode inclusies kleiner dan 0.5 mm doormeter.

3098 1 Rond gemaakte leistenen schijf met drie op een lijn gesitueerde perforaties. Diameter: 53-56 mm. 5



fea nr spo beschrijving
3098 2 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 84 mm.

3103 1 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige doorsnede 
(4,4 bij 1,2-1,6 cm), aan één kant een uitgesleten groef en een bewaarde lengte van 10,6 cm.

8

3103 2 Goed bewaard ruiterspoor in ijzer met rad. Lengte van de schacht: +/-11,8 cm, lengte van de 
beugelarmen: +/- 8 cm. Op één van de beugelarmen zijn nog spoorgespen bewaard.

3107 1 Bodemfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

3108 1 Fragment van een dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van een fijne en 
grove tanding. Op de breedte van 8 grove tanden komen aan de andere zijde 17 fijne tanden voor. 
Breedte: +/- 7 cm, bewaarde lengte: 3 cm, dikte: 6,5 mm.

260

3108 2 Stuk vensterglas met beschildering.

3109 1 Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van versiering 
in luster is niets te merken.

38

3109 2 Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens 2 concentrische 
kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

3122 1 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 76 mm.



fea nr spo beschrijving fig
3124 1 Rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties. De omtrek is getand door op regelmatige 

afstanden geplaatste inkepingen. Diameter: 40-41 mm.
5

3125 1 Archeologisch volledig fragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1- 
5,3 cm, randdiameter: 9,4 cm.

58

3127 1 Afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 50-52 mm.

3140 1 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Eén vlak vertoont een aantal 
groeven waarvan sommige 3 tot 4 mm diep en 6 tot 8 mm breed zijn. Vermoedelijke dikte: 5-5,5 cm.

3151 1 Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak uitgesproken vlag en bodem met ziel en 
versierd met drie concentrische kobaltblauwe banden. Op de vlag is mogelijkerwijze het uiteinde van 
een kobaltblauw rolwerk te zien. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

44

3152 1 1393 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen 
van groen loodglazuur op de buitenkant.

3157 1 1397 Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 34,2 g.

3169 1 1405 Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en aan de binnenzijde 
versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

3169 2 1405 Gesloten vingerhoed in een koperlegering bedekt met horizontale rijen putjes. Bovenaan op het kapje is 
een circulaire zone van 10 mm niet voorzien van putjes. Afmetingen: hoogte: 17,3 mm, diameter 
onderaan: 16,3-16,4 mm.



fea nr spo beschrijving fig
3190 1 1422 Mooi ronde knikker (diameter: 27-29 mm) in een beige matig hard baksel.

3193 1 1425 Gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde, rond opengewerkt gedeelte en haak of oog in één stuk. Het 
rond gedeelte is versierd met een gestileerde bloem binnen een parelrand. Bewaarde lengte: 68 mm.

161

3193 2 1425 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 27 fijne 
tanden voor. Breedte: 7,1 cm, bewaarde lengte: 5 cm, dikte: 6 mm.

260

3193 3 1425 Fragment van een rechthoekige vlotter in kurk met een perforatie (diameter: 10 mm). Lengte: 12,5 cm; 
bewaarde breedte: 8,5 cm; dikte: 2-2,7 cm.

255

3206 1 Gekromde baksteen waarvan aan de buitenzijde een balk afgerond is weggesneden. Op de steen zijn 
duidelijk kalkmortelresten aanwezig.

14

3206 2 Gekromde baksteen met twee rechthoekige gleuven op de buitenste gekromde zijde. Op de baksteen 
zijn duidelijk kalkmortelresten aanwezig.

15

3213 1 1436 Fragment van een ingegraven kookpotje in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen en met 
hoogstens één oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Sporen van 
beroeting zijn niet aanwezig. Grootste diameter: 17 cm.

67

3242 1 Fragment van een spinschijfje in grove den (Pinus s.). Diameter: 3,8 cm, diameter perforatie: 4,5 mm, 
dikte: 5,4-5,8 mm.

184

3250 1 1389 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 16 duigen. Grootste en kleinste 
diameter van de ton: 61 en 48 cm. Kapdatum van de boom: 1416-1426.



fea nr spo beschrijving fig
3251 1 1404 Zeer regelmatig afgewerkte kanonkogel in zandsteen. Diameter: 72 mm. Gewicht: 490 g.

3253 1 1389 Bodemplaat van een ton aangetroffen in de opvulling van de tonschacht van tonput spoornr. 1389. De 
bodemplaat is vervaardigd uit drie met deuvels aan mekaar verbonden planken. Diameter: 49 cm.

3297 1 1459 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met concentrische bruine lusterbanden 
waartussen op sommige plaatsen een kruisarcering is aangebracht eveneens in bruine luster. Op de 
onderkant van het stuk zijn twee concentrische lijntjes in bruine luster zichtbaar.

44

3297 2 Lepelboortje in ijzer. Lengte: +/-12,5 cm.

3298 1 1460 Volledig bewaarde loden kolfslof. Lengte: +/-100 mm; gewicht bij benadering: 270 g.

3301 1 1462 Twee fragmenten van groen vensterglas.

3301 2 1462 Fragment van groen vensterglas.

3301 3 1462 Draaihaak in ijzer. Lengte: 91 mm. In het afgeronde uiteinde is een centrale perforatie voorzien.

3301 4 1462 Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 89 mm.



fea nr spo beschrijving fig
3303 1 Helft van een leistenen schijf met drie centrale perforaties. Diameter: 61 mm.

3303 2 Vijf stukjes zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.

3303 3 Fragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe concentrische 
banden.

49

3303 4 Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,61 g, 
doormeter: 17 mm.

3303 5 Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.

3303 6 Fragment van lichtgeel vensterglas.

3303 7 Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde gedeeltelijk 
bedekt met geel loodglazuur met bruine stippen en vlekken en met één bewaarde poot.

3303 8 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 115 mm, diameter van het been: 4,5-6 mm.

3303 9 Vishaak in ijzer met palet en zonder weerhaak. Lengte: 56 mm.



fea nr spo beschrijving fig
3304 1 Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

3304 2 Fragment van een rechthoekig stuk lichtgeelgroen vensterglas.

3304 3 Drie passende stukken van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 5,5 cm. De 
groeven zijn 1 tot 1,7 cm breed en slechts 1 tot 2 mm diep.

3304 4 Drie fragmenten van driehoekige stukjes lichtgeel vensterglas.

3304 5 Grote helft van een drinkschaaltje in Siegburg zonder noppen en zonder ribbeltjes aan de buitenkant 
van de rand. Het stuk past aan 2348.135. Grootste diameter: 12,5-12,6 cm, diameter voet: 47-48 mm, 
hoogte: 38-39 mm.

56

3304 6 Fragment van een rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen in de 15de eeuw te 
Nürnberg. Diameter: 21,5 mm.

3304 7 Loden schijfvormig gewicht. Afmetingen: diameter: 34 mm, dikte: 13,2 mm, gewicht: 109.8 g.

3304 8 Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/-15 cm.

3304 9 Vishaak in ijzer met palet. Bewaarde lengte: 108 mm.



fea nr spo beschrijving fifl
3312 1 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 45 mm.

3316 1 1470 Vijf fragmenten - waarvan er twee passen - van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. 
Dikte: 3,5 cm.

3317 1 1471 Bodemfragment van een maigelein in groen glas.

3317 2 1471 Randfragment met giettuit van een kannetje in een zacht witbeige baksel aan de buitenkant en ook 
minstens een stuk aan de binnenkant bedekt met tinglazuur. Aan de buitenkant is bovendien in 
kobaltblauw een tussen 6 parallelle lijnen aangebrachte rij kruisjes te zien.

52

3317 3 Fragment van een wetsteen in een fijn grijs gesteente met een rode verweringsrand. Op één uiteinde 
zijn aan de tegenovergestelde zijden twee V-vormige inkepingen aangebracht. Bewaarde afmetingen: 
5,4 bij 3,1 bij 3,3 cm.

7

3328 1 Wandfragment van een beker in groen glas.

3331 1 Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen onder Johanna van Merwede in de periode 1449- 
1467. Gewicht: 0,45 g, doormeter: 17 mm.

3332 1 Fragment van een dubbele mijt in biljoen van het type Jan II van Horne geslagen in de periode 1456- 
1464.

3333 1 Onregelmatig afgeronde speelschijf vervaardigd uit een dakpan of tegel in een oranjerood hard baksel. 
Diameter: 30-32 mm.

13



fea nr spo beschrijving fig
3335 1 Wandfragment van een beker in groen glas.

3338 1 Wandfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

3338 2 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 98 mm.

3339 1 Amberen kraal. Diameter: 13,6 mm, hoogte: 12 mm, diameter van de perforatie: 2,7-2,8 mm.

3345 1 Stukjes groen vensterglas.

3345 2 Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,7 cm.

3345 3 Fragmenten van lichtgeel vensterglas.

3349 1 Twee zwaar aangetaste wandfragmenten van een beker in groen glas.

3349 2 Penning in tin/lood met aan één zijde een 7-delig spiegelverkeerd wapenschild van Filips de Goede en 
aan de andere zijde een lang gevoet kruis met in het centrum een lelie en in de kwartieren 2 lelies en 2 
leeuwen. De penning is geïnspireerd op de 1/2 groot van Filips de Goede (1434-1436, 1455-1456). 
Afmetingen: diameter: 21 mm, gewicht: 2,6 g.

175



fea nr spo beschrijving fig
3352 1 1481 Fragment van groen vensterglas.

3355 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met weinig uitgesproken vlag en op de vlag 
versierd met een kruisarcering in bruine luster. Nabij de overgang naar de spiegel is een kobaltblauwe 
lijn aangebracht.

45

3355 2 Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en motieven in koperrode luster, 
vooral op de onderkant.

3357 1 Randfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

3357 2 Fragment van lichtgeel vensterglas.

3357 3 Wandfragment van een beker in groen glas

3357 4 Fragment van een zwaar aangetaste beker in groen glas.

3363 1 1484 Ingegraven kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met naar buiten staande hals, in 
doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. De kookpot is onderaan licht beroet. Loodglazuur 
was enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals en rand in de 
zones tussen de beide oren in. Randdiameter: 19,6 cm, grootste diameter: 22,8 cm, hoogte: 19,5 cm.

67

3364 1 Randfragment van een vrij grove pot in een geelbeige baksel. 23
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3364 2 Randfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.

3376 1 1493 Wandfragment van een Maigelbecher in groen glas.

3381 1 Fragment van een ruw afgeronde leistenen schijf met twee nogal grove perforaties (diam. 6-7 mm). 
Diameter: 52-57. Aan één zijde zijn een reeks lijnen ingekrast.

3382 1 Fragment van een munt in biljoen.

3384 1 Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met kobaltblauwe versiering. Deze bestaat 
uit krullen en stippen opgesteld tussen concentrische banden.

49

3384 2 Fragment Valenciaanse majolica met bodem met zwak ontwikkelde ziel en zonder sporen van 
versiering. Het stuk heeft een wanddikte van ongeveer 1,5 cm.

3384 3 Een dubbele arm in een koperlegering voor de bevestiging van kaarsenhouders. Beide armen met een 
ruitvormige doorsnede zijn aan een centrale ring gegoten. De binnendiameter van deze ring bedraagt 
van onder naar boven: 20 tot 18,5 mm.

3384 4 Een stukje lichtgeel vensterglas.

3409 1 Mooi afgewerkte speelschijf vervaardigd uit een geribbeld wandfragment van een recipiënt in een hard 
grijs baksel. Diameter: 27-29 mm.

13
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3413 1 1503 Wandfragment van een geribbelde gezichtskruik in een witgrijs homogeen baksel bedekt met een 

doorschijnend zoutglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.
53

3413 2 1503 Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 18,6 g.

3413 3 1503 Bodemfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed. De buitenkant van de bodem is 
lichtbruin gevlamd.

3423 1 IJzeren muuranker. Bewaarde lengte: 43 cm, bewaarde breedte: 49 cm. 157

3426 1 Vijftien fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg met twee noppen en één weinig uitgesproken 
ribbel. Grootste diameter: 16 cm, diameter voet: 58-60 mm, hoogte: 45 mm.

56

3427 1 Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 46 mm.

3431 1 Randfragment van een dunwandig recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en licht 
verdikte rand. Randdiameter: 12 cm, wanddikte: 1 mm.

3440 1 Fragment van een ijzeren dolklemmetje met een ruitvormige doorsnede. Nabij het heft is de doorsnede 
van het lemmet over een 4-tal cm afgeplat. Bewaarde lengte van het lemmet: 14 cm.

158

3442 1 1542 Stukje lichtgeel vensterglas.



fea nr spo beschrijving fig
3446 1 Wetsteen in een bleekgrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie en enkele zones die glad zijn 

geslepen. Afmetingen bij benadering: 15 bij 0-5,5 cm.

3449 1 Wandfragment in fijn witbeige aardewerk met een rozige kern aan één kant bedekt met een 
metaalachtig groen glazuur.

3469 1 1512 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3 mm.

3475 1 Ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 44 mm, diameter van het been: 2 mm. 151

3476 1 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 43,5 mm, diameter van het been: 2 mm. 300

3478 1 Fragment van een eenvoudige vingerring in een koperlegering. Buitendiameter: 20,5 mm.

3485 1 Fragment van een eerder rond driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.

3485 2 Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.

3485 3 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Bewaarde lengte: 8,8 cm.
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3487 1 1530

I
Fragment van een driehoekig stuk groen doorschijnend vensterglas. Dikte: 3-5 mm.

3488 1 Wandfragment van een geribbelde gezichtskruik in een donkergrijs homogeen baksel bedekt met een 
bruin gespikkeld zoutglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.

53

3488 2 1493 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 5 groeven. Diameter: 24 mm. Gewicht: 11,8 g. 65

3491 1 Een ijzerhoudende brok, vermoedelijk een ijzerslak.

3506 1 Afgesleten bodemfragment van een recipiënt in terra sigillata. Midden-Gallië, 2de eeuw.

3506 2 Mondstuk van een fluitje in rood aardewerk. Bewaarde lengte: 57 mm.

3519 1 Penning in tin/lood met aan één zijde een fictief wapenschild en aan de andere zijde een lang gevoet 
kruis met in het centrum een lelie en in de kwartieren 2 lelies en 2 C's (?). Deze penning is geïnspireerd 
op de 1/2 groot van Filips de Goede (1434-1436, 1455-1456). Afmetingen: diameter: 19,5 mm, gewicht: 
1.9 g.

175

3520 1 Ijzeren staaf met ovaal oog op één uiteinde. Bewaarde lengte: 76 cm, diameter: 9-12 mm. 156

3520 2 Fragment van een Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede 
in de periode 1404-1434. Doormeter: 19 mm.
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3520 3 Gewei met twee vertakkingen. Aan het stuk zit ook een gedeelte van de schedel van het dier. 

Bewaarde lengte: +/- 20 cm. Op het stuk nabij de schedel zijn snij- of kapsporen zichtbaar.

3520 4 Fragment van een hoefijzer met sporen van drie gaten.

3522 1 Licht konische kraan in een koperlegering met een M-vormige handgreep. Afmetingen: hoogte: 74 mm, 
hoogte zonder de handgreep: 38 mm, diameter van de opening: 11 mm.

163

3525 1 1537 Twee loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,4 mm.

3525 2 1537 Drie fragmenten van groen vensterglas.

3535 1 Fragment van een baksteen die tengevolge van slijtage cilindrisch is geworden. Het betreft eventueel 
een als wetsteen. Bewaarde lengte: 6,3 cm, diameter: 2,9 bij 3,9 cm.

3537 1 Knobbeltje van een deksel in rood aardewerk. Het knobbeltje is afgerond bikonisch, van binnen hol en 
aan de buitenkant bedekt met roodbruin loodglazuur.

91

3539 1 1542 Stuk lichtgeel vensterglas.

3539 2 1542 Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 123 mm, diameter van het been: 6,7 mm. 151
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3539 3 1542 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op een gelobde standring, met cilindrische hals en rand en 

bandvormig oor. Randdiameter: 5,5 cm, grootste diameter: 11,7 cm, hoogte: 26,7 cm.
60

3539 4 1542 Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 22-23 cm.

3541 1 1543 Fragment van een kan in rood aardewerk bedekt met een witte sliblaag en groen loodglazuur. Op de 
hals van de kan is een gezichtsmasker aangebracht waarvan enkel nog de mond en de dubbele baard 
is te herkennen. De dubbele baard strekt zich uit op de buik.

78

3549 1 1547 Mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Limburgse imitatie in de 1ste helft van de 15de 
eeuw. Gewicht: 0,59 g, diameter: 16-18 mm.

3552 1 Sterk geplooide sikkel in ijzer. Geschatte bewaarde lengte: +/- 40 cm.

3554 1 IJzeren getorste driepikkel met centrale perforatie (diam.: 7-8 mm). In deze opening bevond zich een 
gekrulde en aangepunte ijzeren draad. De voetjes zijn afgeplat.

146

3555 1 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 57 mm.

3558 1 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige doorsnede 
(3,4 bij 1,4 cm), een uitgesleten groef aan één kant en een bewaarde lengte van 14,1 cm.

3558 2 Lepelboor in ijzer. Lengte: +/-17,5 cm.
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3558 3 Fragment van een gordelsluiting met gordelbeslag, ronde schijf en oog in een koperlegering en 

allemaal in één stuk. De ronde schijf is versierd met ingekraste patronen. Afmetingen: lengte: 54 mm, 
diameter van het ronde gedeelte: 20-21 mm.

3565 1 Baksteen met 3 op regelmatige afstanden geplaatste uitsparingen. Deze bevinden zich aan één kant 
van de baksteen en lopen door over twee zijden.

20

3568 1 Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een vierkante doorsnede. Bewaarde 
lengte: +/-185 mm.

301

3569 1 Twee passende fragmenten van een stuk groen vensterglas met beschildering. Dikte: 2,6 mm.

3569 2 Fragment van vensterglas waarvan de kleur niet kon worden bepaald.

3569 3 Twee cuppa-fragmenten in kleurloos glas.

3569 4 Zwaar aangetast fragment van vensterglas waarvan de kleur niet kon worden bepaald en met sporen 
van beschildering.

3569 5 Fragment van zwaar aangetast groenblauw vensterglas met sporen van beschildering.

3569 6 Fragment van groen vensterglas.



fea nr spo beschrijving fig
3569 7 Fragment van een wetsteen in een groengrijze schiefer met een rechthoekige (3,4 bij 4,0 cm) 

doorsnede en één glad vlak. Bewaarde lengte: ongeveer 13 cm.

3574 1 Sterk beschadigd fragment van een sikkel in ijzer.

3595 1 Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 4,5-5 cm, diameter: +/- 36 
cm. Één vlak is onregelmatig en bezaaid met putjes, het andere is vlak.

3596 1 1586 Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op een gelobde standring et met een cilindrische hals 
en rand en bandvormig oor. Randdiameter: 5,1 cm, grootste diameter: 11,3 cm, hoogte: 17,7 cm.

60

3597 1 Plaatje in een koperlegering met een omgeplooide rand en met een ganse trits perforaties. Deze zijn 
kennelijk tot stand gekomen door er een puntig voorwerp door te slaan. Het zou een zelf gemaakte of 
geïmproviseerde schuimspaan kunnen zijn.

3602 1 Fragment van een ijzeren hengsel met sterk beschadigd ophangsysteem. In de arm zijn drie nagelgaten 
aanwezig. Bewaarde lengte: 128 mm, grootste breedte: 29 mm.

3603 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en op de bovenkant 
versierd met kobaltblauwe plantaardige motieven op de vlag. Op de spiegel nabij de vlag zijn 2 
concentrische kobaltblauwe lijnen aangebracht. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.

3614 1 1535 Bodemfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met standvinnen. Aan de binnenkant bevindt zich 
een aangekitte zandbevattende bitumineuze substantie.

3633 1 Twee passende fragmenten van een kan met korte hals in Siegburg steengoed bedekt met groen 
loodglazuur vooral aan de buitenkant. Op de binnenkant zijn enkel een aantal glazuurstrepen 
overgelopen.

57
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3633 2 Wandfragment in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is gevlamd. Het 

betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.

3636 1 1490 Drie wandfragmenten van een beker in groen glas.

3636 2 1490 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer met een vermoedelijk oorspronkelijk nagenoeg 
vierkante doorsnede (1,9 bij 2,2 cm) die tengevolge van het gebruik in het midden rond (diameter: 1,3- 
1,5 cm) is geworden. Bewaarde lengte: 8,7 cm.

3649 1 Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.

3653 1 Rond, uit twee helften opgebouwd belletje in koper of een koperlegering. De gleuf eindigt aan beide 
zijden met een ronde opening. Diameter: 25-27 mm. Binnenin bevindt zich een roestig bolletje van 11- 
12 mm diameter.

166

3655 1 1573 Fragmentair bewaard tonnetje in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 10 duigjes van minstens 40 cm 
lengte die bij mekaar worden gehouden door minstens 5 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 2 
cm van de duiguiteinden. Kleinste diameter van het tonnetje: 23 cm. Terminus post quem: 1370.

3682 1 Baksteen waarvan één van de balken van de lengteas afgerond was en werd geflankeerd door een V- 
vormige inkeping.

16

3712 1 1559 Fragment van een bewerkt stuk witte kalkzandsteen. Afmetingen: 19 bij 10 cm.

3721 1 Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.
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3721 2 Fragment van een recipiënt in een donkerrood baksel met gele zwavelachtige aankorstingen aan de 

buitenkant en met de aanzet van een rolrond oor. Het betreft vermoedelijk een recipiënt in zgn. 
baksteenwaar.

3781 1 Twee randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met binnen 
lustercirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn enkel concentrische banden in 
luster merkbaar.

32

3792 1 Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten
als binnenkant.

3795 1 Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd 
en gedeeltelijk bedekt met glazuur.

3803 1 1498 Fragment van een ijzeren hengsel met draagoog bedoeld om over een aparte spil te draaien. Bewaarde 
lengte: +/-16,5 cm, grootste breedte: 40 mm, binnendiameter van het draagoog: 18-19 mm. In de arm 
van het hengsel zijn vier nagelgaten voorzien.

3844 1 1679 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 eventueel 3 groeven. Diameter: 20,5 mm. Gewicht: 
6,7 g.

65

3853 1 Fragment Valenciaanse majolica aan de binnenzijde versierd met concentrische banden en lijnen zowel 
in koperrode luster als in kobaltblauw. Aan de buitenkant komen enkel concentrische banden en 
arceringen in koperrode luster voor.

46

3853 2 Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het stuk is te fragmentair om de vorm van de 
doorsnede te bepalen. Op één gladde kant is een uitgeschuurde gleuf te zien. Bewaarde lengte: 6,9 cm.

3858 1 Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de 
buitenkant.
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3858 2 Penning in tin/lood met aan weerszijden een molenwiel of rad. Afmetingen: diameter: 18 mm, gewicht: 

2,7 g.
175

3858 3 Beslagplaatje van een aan het uiteinde afgeronde heftbeëindiging in een koperlegering. Binnen een 
rondomlopende omlijning is vermoedelijk 'mama' geschreven. Afmetingen: lengte: 50 mm, maximale 
breedte: 22 mm.

3860 1 Benen tuimelaar of noot van een kruisboog. Diameter: 33,4 mm; hoogte: 23,8 mm. Dit exemplaar 
vertoont sporen van een matige sleet. Dwars doorheen de tuimelaar is een ijzeren pen aangebracht.

287

3863 1 Spiraalboor in ijzer. Lengte: 13,3 cm. 159

3864 1 1610 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen. Bewaarde lengte van de duigen: 45 cm. De 
kroosgroeven bevinden zich op 3 tot 4 cm van de duiguiteinden. Twee duigen vertonen een perforatie 
buiten het door de kroosgroeven bepaalde tonvolume. Grootste en kleinste diameter van de ton: 43 en 
37 cm. Terminus post quem: 1479 (?).

3867 1 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 106 mm, diameter van het been: 5-6 mm.

3888 1 1696 Stopsel in kurk met centrale perforatie. Deze is opgevuld met een houten tapje. Grootste en kleinste 
diameter: 8,5-6,2 cm; dikte: 2,8 cm.

201

3918 1 IJzeren mes met heft in buxus (Buxus sempervirens) dat met 6 nageltjes aan de plaatvormige angel is 
bevestigd. Lengte van het mes: 31 cm; lengte van het heft: 13 cm; breedte van het heft: 2,5 tot 4,2 cm.

195

3919 1 Zeven fragmenten van een spinschijfje in handgevormd aardewerk. Diameter: 47-49 mm. Diameter van 
de perforatie: +/- 8 mm.
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3939 1 1586 Beschadigde knikker in een grijszwart zacht baksel. Diameter: 24-25 mm.

3939 2 1586 Min of meer bolvormig stuk kurk met gefacetteerde zijkanten. Diameter: 10 cm; dikte: 7 cm. 256

3939 3 1586 Min of meer ronde vlotter in kurk met op een kant een V-vormige inkeping. Afmetingen: diameter: 9,4- 
10,6 cm, dikte: 3,3-4,2 cm.

255

3967 1 1711 Aan de bovenzijde geribbelde speelschijf in taxus (Taxus baccata) vervaardigd op een draaibank. 
Diameter: 2,6 cm.

181

3968 1 1171 Wandfragment van een beker in groen glas.

3972 1 Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 4,8-+/-3 cm; dikte: 2,4-2,7 cm. 201

3972 2 Sterk verweerd fragment van een mortier in kalkzandsteen.

3974 1 1554 Fragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring en met één 
bandvormig oor. Het baksel is lichtgrijs tot plaatselijk geelbeige. Grootste diameter: 12,3 cm.

3975 1 1730 Fragment van een S-vormige tuit in rood aardewerk bedekt met loodglazuur.
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3992 1 1740 Langwerpig voorwerp in hout met twee perforaties (diameters: 5 en 17 mm) en een haakvormig 

uiteinde. Afmetingen: lengte: 12,6 cm, dikte: 12 mm, breedte: 5,3 cm.
299

3992 2 1740 Duig van een lage schaal. De kroosgroef bevindt zich op 1 cm afstand van het breedste deel van de 
duig. Afmetingen: lengte: 9 cm, breedte: 6,7-7,1 cm, dikte: 8-9 mm, diameter van de schaal: +/- 27,5 
cm..

203

4016 1 1586 Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit 14 duigen van 73-74 cm lengte die worden samengehouden 
door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Op drie duigen zijn 
merken aangebracht: een ingekerfde pijl met dwarsstreep, een ingebrand schild en een V-vormig teken 
ingekerfd aan de binnenzijde van de duig weliswaar buiten het door de kroosgroeven bepaalde 
tonvolume. Grootste en kleinste diameter van de ton: 54 en 44 cm. Inhoud bij benadering: 121 liter. 
Kapdatum van de boom: 1449-1459.

234

4017 1 1586 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden 
zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Op één van de duigen is een eenvoudig merk in de vorm van drie 
parallelle strepen gekruist door een dwarse aangebracht. Grootste en kleinste diameter van de ton: 52 
en 45 cm. Kapdatum van de boom: 1443-1453.

235

4018 1 1586 Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.

4018 2 1586 Fragment van een langwerpig bakje (?) met een dwarse compartimentering. Bewaarde afmetingen: 
lengte: 16,3 cm, breedte: 3,6 cm.

299

4019 1 1586 Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 24 cm, diameter van de bundel twijgjes: 5-6 cm.

4019 2 1586 Vier fragmenten van een stompe zool in kurk van een stillegang. Lengte: +/- 22,5 cm, breedte van de 
hiel: 5,1 cm, breedte van het voorste deel: 8,0 cm, dikte: 8-16 mm.

281

4020 1 1586 Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 1 groef. Diameter: 24 mm. Gewicht: 10,6 g. 65
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4022 1 Twee passende fragmenten van de tuit van een tuitkan in rood oxiderend gebakken aardewerk.

4027 1 1679 Stuk groen vensterglas.

4029 1 1679 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 16 duigen. De kroosgroeven bevinden 
zich op 6 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 49 cm. Kapdatum 
van de boom: 1456-1466.

4031 1 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.

4031 2 Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 66 mm.

4035 1 1679 Kookpotje in rood aardewerk op vijf drieledige standvinnen, met twee gedeeltelijk plat geknepen oren, 
naar buiten staande hals en licht inwaarts afgeschuinde rand. Loodglazuur is aangebracht op de 
binnenkant van de bodem, op de buitenkant van de schouder in de twee zones tussen de oren in. 
Onderaan en op de wanden is het potje intens beroet. Randdiameter: 13,2 cm, hoogte: 11,9 cm, 
grootste diameter: 14,5 cm.

84

4037 1 1554 Halfcilindervormig doosje in eik (Quercus sp.). Eén kant vertoont de sporen van een perforatie wat er 
zou kunnen op wijzen dat het stuk oorspronkelijk wel degelijk cilindervormig was. Afmetingen: lengte: 
9,6 cm, breedte: 5,2-5,4 cm.

299

4037 2 1554 Langwerpig latje met 4 perforaties: 1 grote (diameter: 11 mm) en 3 kleine (diameter: 3-5 mm). Het 
bewaarde uiteinde is afgevlakt zoals de onderdelen van een bodemplaat van een ton. Afmetingen: 
bewaarde lengte: 22,2 cm, breedte: 3,1 cm, dikte: 14 mm.

4038 1 1554 Verschillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van het grootste stuk: 6 bij 3 cm.



fea nr spo beschrijving fifl
4038 2 1554 Drie stukjes linnen vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste stuk: 5,5 bij 4,5 cm.

4039 1 1554 Verschillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van de grootste stukken: 4,5 bij 3 en 3,2 
bij 1,5 cm.

4040 1 1554 Twee stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van het grootste stuk: 4 bij 2 cm.

4057 1 Vera Icon-insigne in tin/lood en met draagoog, wellicht afkomstig uit Rome. Onbekende variant.

4057 2 Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Diameter: 38-40 mm.

4057 3 Bolvormig loodje met centrale, licht konische perforatie. Het oppervlak is licht geribbeld. Diameter: 15 
mm. Gewicht: 7,7 g. Vermoedelijk betreft dit een spinloodje.

179

4057 4 Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,44 g, 
doormeter: 17,5 mm.

4057 5 Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 
1404-1434. Gewicht: 0,38 g, doormeter: 20 mm.

4057 6 Fragment van een loden netverzwaring.



fea nr spo beschrijving fig
4057 7 Fragment van een loden netverzwaring.

4057 8 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 18,5 g.

4057 9 Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 29,6 g.

4057 10 Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 28,6 g.

4057 11 Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 13,7 g.

4057 12 Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 12,1 g.

4057 13 Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 18,6 g.

4057 14 Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 15,8 g.

4057 15 Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 16,0 g.



fea nr spo beschrijving fig
4057 16 Ierse halve penny in koper geslagen onder George I in de periode 1722-1724. Gewicht: 7,25 g, 

diameter: 27,5 mm.

4057 17 Venuspenning in messing. Gewicht: 4,01 g, diameter: 30 mm.

4057 18 Langwerpige sintel (?) in ijzer. Lengte: 45 mm. 301

4108 1 Fragment van een ovale vlotter in kurk met licht uitgesproken inkeping op de bewaarde korte zijde. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 11,8 cm, breedte: 8,6 cm, dikte: 3,7 cm.

255

4129 1 1744 Een fragment van een plank uit een constructie herbruikt als een stuk van een beschoeiing. In het 
fragment zijn 5 kleine en een één grote perforatie gemaakt. Afmetingen: bewaarde lengte: 48-49 cm, 
breedte: 28,5 cm, dikte: 4,5 cm.

4132 1 1745 Fragment van een duig van een ton in eik (Quercus sp.) gebruikt als beschoeiing. Terminus post quem: 
1392.

4140 1 1614 Als paal herbruikt fragment van een stuk constructiehout met aan het bewaarde uiteinde, een verstek 
en een lip. In het pengat is nog een pen aanwezig. Afmetingen: bewaarde lengte: 38 cm, doorsnede: 
9,4 bij 9,7 cm.

265

4144 1 1753 Als paal herbruikt stuk constructiehout met rechthoekige doorsnede (10,5 bij 6,6 cm). Op het stuk zijn 5 
pengaten aanwezig waarvan 1 nog met pen. Bewaarde lengte: 83 cm.

4144 2 1753 Als paal herbruikt stuk constructiehout met allerlei pengaten. Aan één kant is een gleuf aangebracht. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 88 cm, doorsnede: 10 bij 10,8 cm.



fea nr spo beschrijving fig
4169 1 1776 Bezem. Bewaarde lengte: 26 cm, diameter: 5 cm.

4170 1 1645 Een stuk touw (diameter: 18 mm). Lengte: 8,5 cm.

4171 1 1553 Fragment van een onversierde boetnaald in taxus (Taxus baccata). Bewaarde lengte: 16,3 cm; breedte: 
1,7 cm.

249

4171 2 1553 Verschillende stukjes touw (diameter: 18 mm) vervaardigd uit een grasachtige vezel. Lengte van het 
langste stuk: 25 cm.

4171 3 1553 Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke 
groene stippen.

4177 1 1776 Ton in eik samengesteld uit minstens 10, maar vermoedelijk 12, duigen van 74-75 cm lengte die 
worden bij mekaar gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de 
duiguiteinden. Twee duigen vertonen 4 perforaties (diameter: 1 cm) verspreid over de lengte van de 
duig. Eén van deze duigen bezit ook een rechthoekig (7,2 bij 7,7 cm) bomgat. Kapdatum van de boom: 
1412-1422.

236

4178 1 1645 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 4 tot 5 cm van 
de duiguiteinden. Naast een duig met een rechthoekig (8,5 bij 7,8 cm) bomgat is er ook een duig met 
een ingekerfd merk waarin twee X-en verwerkt zijn. De duig met het bomgat vertoont ook 5 perforaties 
(diameter: 1 cm). Grootste en kleinste diameter van de ton: 52 en 44 cm. Kapdatum van de boom: 1414- 
1424.

237

4180 1 1553 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen die worden bij mekaar gehouden door 4 hoepels. 
De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Eén duig vertoont sporen van een 
bomgat. Grootste en kleinste diameter van de ton: 58 en 49 cm. Kapdatum van de boom: 1420-1430(7).

4181 1 1624 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 73 tot 74 cm lengte die worden bij mekaar 
gehouden door 1 hoepel. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Op de duig 
met het rechthoekig bomgat (7,5 bij 6,5 cm) bevindt zich een merk in de vorm van een pijl die doorloopt 
op een aanpalende duig. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 50 cm. Inhoud bij benadering: 
148 liter. Kapdatum van de boom: 1414-1424.

238



fea nr spo beschrijving fig
4184 1 Bezem. Bewaarde lengte: 30 cm, diameter: 8 cm.

4184 2 Fragment van een ovale vlotter in kurk met een centrale perforatie (diameter: 13-14 mm) en een v- 
vormige inkeping in het midden van de bewaarde korte zijde. Afmetingen: lengte: 16,5 cm, breedte: 9,8 
cm, dikte: 5 cm.

255

4184 3 Wandfragment met bandvormig oor van een trechterhalsbeker in Siegburgsteengoed. De schouder en 
de bovenkant van het oor is oranjebruin gevlamd.

58

4186 1 1468 Zesdelige velg van een wiel met twaalf spaken. De onderdelen van de velg worden met pennen aan 
mekaar verbonden. Deze pennen zijn 21 cm lang en hebben een diameter van 2,5 cm. De spaken zijn 
vierkant in doorsnede ter hoogte van de velg. Op twee plaatsen is het wiel na breuk verstevigd met 
ijzeren platen. Afmetingen: buitendiameter van het wiel: 136 cm, breedte van de velg: 5,2 cm, hoogte 
van de velg: 7,4 cm, zijde van de vierkante spaken ter hoogte van de binnenkant van de velg: 2,5 cm. 
Aan de buitenzijde van de velg zitten regelmatig kleine steentjes in het hout gedrukt.

269

4190 1 1628 Stuk vensterglas.

4191 1 1628 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 71-72 cm lengte die worden bij mekaar 
gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Op één van 
de duigen is een merk in de vorm van een grote X gekoppeld aan twee kleine X-en aangebracht. Op 
een andere duig met het rechthoekig bomgat (8,8 bij 8 cm) is een tweede teken ingebrand in de vorm 
van een halve cirkel. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 46 cm. Inhoud bij benadering: 137 
liter. Kapdatum van de boom: 1402-1412.

239

4192 1 1775 Cilindervormig doosje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 6,6 cm, hoogte zonder deksel: 6,8 cm, dikte van 
de bodem: 1 tot 1,5 cm. Nabij de bodem en halverwege de hoogte zijn groefjes gemaakt.

199

4193 1 1775 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 73-74 cm lengte die worden bij mekaar 
gehouden door 3 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5-6 cm van de duiguiteinden. Op één van 
de duigen komt een merk voor in de vorm van een in spiegelbeeld geplaatste 4 en een andere duig 
vertoont een rechthoekig (8,5 bij 7,5 cm) bomgat. Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 45 
cm. Inhoud bij benadering: 132 liter. Kapdatum van de boom: 1398-1408.

240

4194 1 1628 Stuk geelbruin vensterglas.



fea nr spo beschrijving fig
4194 2 1628 Langwerpig latje in es (Fraxinus exc.) met ovale tot rechthoekige doorsnede en met vermoedelijk nabij 

beide uiteinden een ovale perforatie. Centraal zijn drie parallelle groefjes aangebracht. Afmetingen: 
bewaarde lengte: 39,5 cm, breedte: 29-30 mm, afmetingen van de ovale perforatie: 28 bij 11 mm.

299

4194 3 1628 Fragment van een houten plank met een langwerpige gleuf (42 bij 12-16 mm) en sporen van 3 ronde 
gaten (diameter: 10,5 mm). Afmetingen: bewaarde lengte: 42 cm, breedte: 14,4 cm, dikte: 1,5 cm.

4194 4 1628 Fragment van een houten plank met drie tapgaten, een rechthoekige gleuf en vermoedelijk de aanzet 
van een tweede rechthoekige gleuf. Afmetingen: bewaarde lengte: 36 cm, breedte: 7,5 cm, dikte: 1,5 
cm.

4194 5 1628 Fragment van een houten plank met vier tapgaten. Aan één zijde is nog een stuk schors bewaard. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 24 cm, breedte: 6-6,3 cm, dikte: 1,5 cm.

4194 6 1628 Fragment van een houten plank met een rechthoekige gleuf en 2 ingekraste evenwijdige lijnen. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 28 cm, breedte: 7,2-7,8 cm, dikte: 1,5 cm.

4199 1 1628 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 hevig geschroeide duigen die worden bij mekaar 
gehouden door 3 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. In één 
van de duigen bevindt zich een rechthoekig bomgat (9 bij 8,5 cm). Een andere duig is voorzien van een 
stervormig merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 53 en 44 cm. Inhoud bij benadering: 116 
liter. Kapdatum van de boom: 1403-1413.

241

4222 1 1776 Verschillende stukjes textiel vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste stuk: 3 bij 2 cm.

4223 1 1776 Gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 20,9 cm, hoogte: 8,3 cm. Het kommetje heeft een 
rond profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een aan de buitenzijde afgeschuinde rand. Zowel 
de rand als de bodem zijn aan de buitenzijde geaccentueerd met groefjes. Ook binnenin is de bodem 
door een groefje beklemtoond. De wand is op drie plaatsen hersteld met draadjes in een koperlegering. 
Op de bodem bevindt zich een pijlvormig merk.

190

4223 2 1776 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals en rand en 
bandvormig oor. Randdiameter: 5,3 cm, grootste diameter: 11,2 cm, hoogte: 27 cm.

60



fea nr spo beschrijving fig
4225 1 1624 Een stuk touw (diameter: 13 mm). Lengte: 12 cm.

4226 1 1624 Fragment van een boetnaald in taxus (Taxus baccata). Bewaarde lengte: 11,2 cm. 249

4226 2 1624 Bezem met wikkel. Bewaarde lengte: 28 cm, diameter: 9 cm, breedte van de wikkel: 9 cm.

4226 3 1624 Houten tap. Lengte: 54 mm; diameter: 18 mm. 202

4226 4 1624 Verschillende stukken touw (diameter: 12 mm) vervaardigd in een grasachtige vezel. Lengte van het 
langste stuk: 27 cm.

4227 1 Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 29 cm.

4227 2 1624 Verschillende stukken touw (diameter: 13 mm). Lengte van het langste stuk: 30 cm.

4228 1 1624 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen van 74-75 cm lengte die worden bij mekaar 
gehouden door 4 hoepels. Grootste en kleinste diameter van de ton: 55 en 46 cm. Inhoud bij 
benadering: 124 liter. Kapdatum van de boom: 1388-1398.

4229 1 1553 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 72 cm lengte die worden samengehouden 
door 8 hoepels. De duigen zijn aan de binnenzijde hevig geschroeid. De kroosgroeven bevinden zich 
op 3,5-4 cm van de duiguiteinden. Eén van de duigen bezit een vierkant bomgat van 8,5 cm zijde. 
Grootste en kleinste diameter van de ton: 62 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 146 liter. Kapdatum van 
de boom: 1468-1478.



fea nr spo beschrijving f'9
4237 1 1553 Heft van een mes in wortelhout van eik dat met vijf klinknageltjes aan de ijzeren plaatvormige angel is 

bevestigd. Het heft wordt dikker en breder naar het uiteinde toe. Lengte: 8,6 cm; breedte: 0,8 tot 1,5 cm.
195

4237 2 1553 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 19 grove tanden komen aan de andere zijde 63 fijne 
tanden voor. Breedte: 7,5 cm, bewaarde lengte: 8 cm, dikte: 7,5 mm.

260

4237 3 1553 Fragment zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.

4237 4 1553 Fragmenten van een archeologisch volledige Maigelbecher in groen glas. Twee fragmenten passen 
samen.

140

4237 5 1553 Nierdolk met een heft in berk (Betula sp.). Het sterk gecorrodeerd lemmet heeft een driehoekige 
doorsnede. Tussen het lemmet en het heft was een ijzeren (?) stootplaatje aangebracht dat aan het heft 
bevestigd was met twee nageltjes. Over het heftuiteinde was een metalen kapje bevestigd.

197

4237 6 1553 Een stuk touw (diameter: 16 mm). Lengte: 13 cm.

4237 7 1553 Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.

4237 8 1553 Plaatvormige angel van een mes in een koperlegering. Het stuk is licht concaaf en voorzien van drie 
openingen. Afmetingen: lengte: 70,5 mm, maximale breedte: 13 mm.

158

4237 9 1553 Kannetje in Rijnlands steengoed op gelobde standring, met cilindrische hals, in doorsnede driehoekige 
rand en bandvormig oor. Op de hals en de schouder zijn in het totaal vijf rijen met radstempels 
aangebracht. Randdiameter: 4,8 cm, grootste diameter: 14 cm, hoogte: 19,8 cm.

61



fea nr spo beschrijving fi9
4241 1 1782 Als paal herbruikt stuk constructiehout. In de balk zijn de drie pengaten nog met pennen gevuld. 

Afmetingen: bewaarde lengte: 88,8 cm, doorsnede van de balk: 9,3 bij 9,4 cm.
266

4242 1 1783 Als paal herbruikt stuk constructiehout voorzien voor een lip. Op de rand van de lip is een pengat 
aanwezig waarin zich nog een pen bevindt. Afmetingen: bewaarde lengte: 76 cm, doorsnede van de 
balk: 7,8 bij 8,7 cm.

267

4257 1 1780 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen van 76 cm lengte die bij mekaar worden gehouden 
door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. 3 duigen bezitten een 
aantal (7, 4 en 3) perforaties (diameter 1 tot 2 cm) verdeeld over de lengte van de duigen. Een vierde 
duig vertoont een grillig aandoend merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 53 en 44 cm. Inhoud 
bij benadering: 118 liter. Kapdatum van de boom: 1394-1404.

242

4259 1 1780 Fragment van een minstens aan één uiteinde afgeronde stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 42,5 cm, 
diameter: 27 mm.

4259 2 1780 Fragment van een aangepunt stokje. Afmetingen: bewaarde lengte: 10 cm, diameter: 7-9 mm.

4259 3 1780 Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier tweeledige standvinnen met trechtervormige hals, 
licht inwaarts staande rand en een rolrond oor. Randdiameter: 9 cm, grootste diameter: 19,6 cm, 
hoogte: 23,6 cm.

87

4268 1 1645 Bezem met wikkel. Bewaarde lengte: 25 cm, diameter: 7 cm, breedte van de wikkel: 4 cm.

4268 2 1645 Verschillende stukken touw (diameter: 12 mm). Lengte van het langste stuk: 22 cm.

4268 3 1645 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals en rand en 
bandvormig oor. Randdiameter: 6,4 cm, grootste diameter: 12,2 cm, hoogte: 25,6 cm.

60



fea nr spo beschrijving fig
4268 4 1645 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals, in doorsnede 

driehoekig verdikte rand en bandvormig oor. Randdiameter: 8,1 cm, grootste diameter: 15,8 cm, 
hoogte: 31,2 cm.

61

4268 5 1645 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals, verdikte rand 
en bandvormig oor. Randdiameter: 7,3 cm, grootste diameter: 17 cm, hoogte: 33,3 cm.

61

4268 6 1645 Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met cilindrische hals, in doorsnede 
zwak driehoekige ondersneden rand en twee bandvormige oren. Randdiameter: 4,4 cm, grootste 
diameter: 18,8 cm, hoogte: 32,6 cm.

61

4270 1 Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 50 cm.

4270 2 Bezem. Bewaarde lengte: 25 cm, diameter: 6-7 cm.

4270 3 Verschillende stukken touw (diameters: 15-19 mm). Lengte van het langste stuk: 29 cm.

4270 4 Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de 
buitenkant.

4271 1 1645 Verschillende stukken wol. Afmetingen van het grootste stuk: 9 bij 5 cm.

4271 2 1645 Verschillende stukken touw (diameter: 12 mm). Lengte van het langste stuk: 15 cm.



fea nr spo beschrijving fig
4271 3 1645 Fragment van een stuk mat (?) gemaakt van gevlochten plantaardige vezels. De diverse 

vezelbundeltjes bevinden zich haaks ten opzichte van mekaar.
285

4274 1 1645 Bodemplaat van een ton met ingebrand onregelmatig merk en 6 op regelmatige afstanden geplaatste 
perforaties. Diameter: 45,5 cm. Eén van de perforaties doorsnijdt het ingebrand merk.

209

4276 1 1790 Gedeeltelijk bewaarde ton in eik (Quercus sp.). De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 tot 6 cm van de 
duiguiteinden. Kapdatum van de boom: 1391-1401.

4277 1 1790 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 74-76 cm lengte die worden bij mekaar 
gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5-6 cm van de duiguiteinden. Op de duig 
met het rechthoekig (9,5 bij 8,5 cm) bomgat bevindt zich ook een merk. Grootste en kleinste diameter 
van de ton: 59 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 142 liter. Kapdatum van de boom: 1389-1399.

243

4279 1 1790 Twee duigen van een ton in eik (Quercus sp.) die vermoedelijk afkomstig zijn van ton 4276.1. De 
kroosgroeven bevinden zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Terminus post quem: 1393.

4282 1 1790 Halve onderkaak van een paard die aan de onderkant helemaal is afgesleten tengevolge van een 
gebruik als slede. De onderkaak is zodanig afgesleten dat de tandwortels zichtbaar zijn.

287

4282 2 1790 Helft van een heft in buxus (Buxus sempervirens) dat met drie nageltjes aan de plaatvormige angel was 
bevestigd. Tussen de nageltjes zijn nog 12 metalen pinnetjes op een lijn aangebracht. Het heft wordt 
breder naar het uiteinde toe. Lengte: 8,3 cm; breedte: 1,1 tot 2,2 cm.

195

4282 3 1790 Fragmentair bewaarde duig van een ton in eik (Quercus sp.) die in de vulling van ton 4277.1 is 
aangetroffen. Op het fragment is een merk in de vorm van twee X-en aangebracht. Kapdatum van de 
boom: 1390-1400.

205

4282 4 1790 In doorsnede halfrond en licht aangepunt, langwerpig stokje met inkeping nabij één uiteinde. 
Afmetingen: bewaarde lengte: 7,3 cm, breedte: 8-13 mm.

274



fea nr spo beschrijving f ifl
4284 1 Gedraaid kommetje in els (Alnus gl./inc.). Hoogte: 11,6 cm, diameter: 4,8 cm. Het kommetje heefteen 

rond profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een licht naar buiten staande en aan de 
binnenkant afgeschuinde rand.

191

4285 1 1744 Duigfragment van een ton in eik (Quercus sp.) gebruikt als beschoeiing. Kapdatum van de boom: 1407- 
1417.

4288 1 1622 Stuk constructiehout herbruikt als paal aangetroffen in de constructiekuii van een tonput. Diameter: +/- 
7 bij 7 cm.

268

4290 1 1620 Dobbelsteentje (zijde: 5,5 tot 5,8 mm). De één staat tegenover de twee. 288

4290 2 1620 Fragment van een onversierde boetnaald in iep (Ulmus sp.). Bewaarde lengte: 11,6 cm; breedte: 1,6 
cm.

249

4290 3 1620 Gefacetteerde houten tap. Afmetingen: lengte: 4-4,5 cm, diameter bovenaan: 2,6 cm.

4290 4 1620 Kleine munt in zwart biljoen vermoedelijk geslagen te Luik door Arnold van Hoorn tussen de periode 
1378-1389.

4290 5 1620 Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 16 mm.

4291 1 Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties en een scherp gekartelde omtrek. Diameter: 42-44 
mm. Op één van de zijden bevinden zich een aantal diepe krassen.



fea nr spo beschrijving fig
4291 2 1620 Fragment van een met twee ingebrande dwarse strepen voorziene boetnaald in esdoorn (Acer sp.). 

Bewaarde lengte: 11,7 cm; breedte: 1,6 cm.
249

4291 3 1620 Fragment van de bak van een houten lepel. 187

4291 4 1620 Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van 
een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 32 fijne 
tanden voor. Breedte: 7 cm, bewaarde lengte: 4,5 cm, dikte: 7,5 mm. Aan één zijde is de diepte voor de 
fijne tanden gemarkeerd met een fijn lijntje.

260

4291 5 1620 Kleine helft van een gedraaid kommetje in berk (Betula sp.). Diameter: 16,8 cm, hoogte: 5,7 cm. Het 
kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde naar 
binnen afgeschuinde rand. Op één plaats loopt de wand zonder knik door tot op het bodemvlak.

191

4291 6 1620 Gedraaid kommetje in els (Alnus gl./inc.). Diameter: 20,8 cm, hoogte: 8,2 cm. Het kommetje heeft een 
rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde licht verdikte rand. 
Centraal op de bodem is het bevestigingspunt van de draaibank onder de vorm van een putje bewaard 
gebleven. Op twee tegenover mekaar gesitueerde plaatsen is de knik ter hoogte van de bodem veel 
beperkter doordat de wand een stuk verder doorloopt.

191

4291 7 1620 Fragment van een latje waardoor een krammetje in een koperlegering zit. Afmetingen: bewaarde 
lengte: 9,8 cm, breedte: 2,1-2,3 cm, dikte: 2,5 mm.

4291 8 1620 Fragment van een aangepunte stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 14,5 cm, diameter: 1,6-2,4 cm.

4293 1 1620 Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden 
zich op 5 cm van de duiguiteinden. Eén van de duigen bezit een ronde opening van 2,7 cm diameter. 
Grootste en kleinste diameter van de ton: 49 en 44 cm. Kapdatum van de boom: 1416-1426.

244

4294 1 1620 Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen van 75-77 cm lengte die worden bij mekaar 
gehouden door 5 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 tot 6 cm van de duiguiteinden. Grootste 
en kleinste diameter van de ton: 52 en 45 cm. Inhoud bij benadering: 118 liter. Kapdatum van de boom: 
1443-1453.



fea nr spo beschrijving fig
4361 1 Een bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.

4383 1 Grote rechthoekige ampul in tin/lood zonder versiering. De twee laterale oortjes zijn aangesoldeerd. De 
bovenrand is omgeplooid over het opstaand randje van het vermoedelijk vlak deksel. Dit deksel is 
opengebroken en grotendeels verdwenen. Hoogte: 65, breedte: 58 en dikte onderaan 39 mm.

4384 1 Fragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven. 49

4384 2 Fragment van een baksteen met een na het bakken rudimentair ingekrast dambordpatroon. 5

4430 3 Fragment van een kan in Siegburg steengoed met konische hals en één bandvormig oor. 
Randdiameter: 5,5 cm.

56

4912 1 IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 128 mm, diameter van het been: 5.5-6.5 mm. 153

5475 1 Samenhangend set van loodstrips voor glas-in-lood. Deze materialiseren vierkante vakjes met een 
zijde van 10 cm. Deze worden ruitvormig geplaatst wat te merken is aan de positie van de 
bevestigingsstrips. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.

180

6560 1 Rand-, bodem- en wandfragmenten van een achtkantige Maigelbecher in groen glas. 140

6587 1 Bodem- en randfragment van een maigelein in groen glas. 140



fea nr spo beschrijving fig
6619 2 Twee passende fragmenten, wand- en bodemfragment, van een achtkantige Maigelbecher in groen 

glas.
140

7068 1 Spant in eik van een overnaads gebouwd niet al te groot (maximum 10 m lengte) scheepje. Dit was aan 
de voor- en achterzijde scherp gebouwd.

270

7079 1 Cuppa en wand van een reliëfgevormde, meerdelige beker op voet in groen glas. 141

25000 1 Duig van tonput opgegraven op het Mijnplein te Oostende. 206

25000 2 Duig van tonput opgegraven op het Mijnplein te Oostende. 207
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