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Pelgrimsteken of profaan speldje (?) (CM) in 
tin/lood. Hoogte: 46 mm; breedte: 15 mm. Gevel
vormige omlijsting bekroond met drie pinakels en 
met kruisbloemen/hogels versierde daklijsten. Onder 
een gotische driepas is een niet nader te duiden per
sonage afgebeeld in een modieuze s-houding. Op de 
achterzijde zijn twee aan het uiteinde verdikte stom
pjes aangegoten. Deze bevestigingswijze komt fre
quent voor bij riemversiersels. Gevelvormig omlijste 
pelgrimstekens zijn niet zeldzaam, maar bruikbaar 
vergelijkingsmateriaal ontbreekt. 

Naar rechts gaande leeuw. Broche (ACO) in tin/lood 
met verticale gietnaad en draagspeld en resten van het 
borgclipje. Hoogte: 24 mm; breedte: 25 mm. van 
Beuningen & Koldeweij 1993, 267, afb. 681. 

Buste-insigne in tin/lood (ACO) met als randschrift: 
VA.O: N. IGAOMNI. Diameter: 20 mm. Centraal 
bevindt zich een (gekroond?) bustekopje. Talrijke 
varianten zijn gekend uit o.a. Nederland en Enge
land. van Beuningen & Koldeweij 1993, 
273-276, afb. 721-746; Ward Perkins 1940, 34-37, 
261-262, Pl. LXXI. 

Buste-insigne in tin/lood (ACO). Afmetingen: 24 bij 
24 mm. Vierlobbige omlijsting met parelrand. 
Centraal bevindt zich een busrekopje dar bekroond is 
met een 'fleur de lis'. van Beuningen & Koldeweij 
1993, 276, afb. 747-748. 

Vierlobbige buste-insigne (CM) in tin/lood. 21 bij 
23 mm. Centraal bevindt zich een buste-kopje met 
haarband. van Beuningen & Koldeweij l 993, 276, 
afb. 747-748. 

Ankertje (ACO) in tin/lood. Hoogte: 50 mm; breed
te: 36 mm. Karakteristiek kenteken voor alle zee
varenden, maar mogelijk ook speelgoed. 
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Zespuntige ster (ACO) met draagspeld in tin/lood 
waarop centraal een vierpas is afgebeeld. Hoogte: 
17 mm; breedte: 19 mm. Het gietsel is onvolledig. 

Miniatuurvoorwerp, wellicht een schrijntje (ACO) in 
tin/lood. Hoogte: 35 mm; breedte: 77 mm. 
Ontwikkeling van een gebouwmodel. De voorgevel 
vertoont onder een gotische driepas een toegangs
poort met daarboven een rond venster. Links daarvan 
is een eigenaardig kopje in zijaanzicht afgebeeld, 
rechts is een dergelijk figuurtje verdwenen. De vier
kante zijmuren en trapeziumvormige dakpanden zijn 
afgebeeld als fijn maaswerk. De eveneens vierkante 
achtergevel, waarvan het aanliggend driehoekig dak
pand ontbreekt, vertoont twee vierpassen. 
Blijkbaar werd dit frele gietstukje in de afgebeelde 
vorm verkocht en werd het nadien geplooid tot een 
driedimensionaal gebouwmodelletje met een basis 
van ca 17,5 bij 17,5 mm en bijeen gehouden door de 
aangegoten lipjes om te buigen. 

Hangertje in rin/lood (ACO). Hoogte: 45 mm; 
breedte: 38 mm. Alleen de omlijsting, een zeszijdig 
bloemmotief, is bewaard gebleven. Het centrale deel 
zal bestaan hebben uit vergankelijk materiaal en was 
gevat in een circulaire houder van 33 mm diameter 
en 4 mm diepte. Chocqueel 1950, 93, fig. 5. Op de 
site Raversijde-polder is een vrijwel identiek stuk aan
gerroffèn (390. l). 

2.2 RAVERSIJDE-POLDER 
door Jos Koldeweij & Marnix PietersG 

De site Raversijde-polder leverde l 07 objecten 
op. Eén van deze, een Cornelius-insigne, werd 
reeds gepubliceerd in het interim-rapport van 
1994 over het archeologisch onderzoek te Raver
sijde7. 

2 .2 .1 Laatmiddeleeuwse insignes 

2455.2: Fragment van een insigne van Adrianus van 
Geraardsbergen in tin/lood en met twee zijdelingse 
oogjes. Bewaarde hoogte: 45 mm. Dit fragment 
behoort tot een relatief vroeg type Adrianusinsigne, 
waarvan in het Zeeuwse Nieuwlande een sterk ge
lijkend compleet exemplaar is gevonden. van 
Beuningen & Koldeweij 1993, 119, afü. 3. 

Mer dank aan Frans De 

en resrauratie van 

1994, 228, 

G 
Buyscr, IAP, voor de zorgvuldi
ge reiniging 

deze srnkken. 
Picrers 

fig. 15: 4. 
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2044.4: Fragment van een insigne in tin/lood van 
Adrianus van Geraardsbergen in harnas, met in de 
linkerhand aambeeld en hamer. Bewaarde hoogte: 
38 mm. Opmerkelijk zijn het zeer gedetailleerd weer
gegeven harnas en de van beide armen afhangende 
gelobde mouwen. van Beuningen & Koldeweij 1993, 
117-121, afb. 4. 

2272.12: Insigne in een koperlegering met een han
goog. Het betreft vermoedelijk een afbeelding van 
bisschop Blasius met wolkam en staf. Hoogte: 
30,5 mm. Blasius werd in de Zuidelijke Nederlanden 
onder andere vereerd in Kruibeke (Oost-Vlaan
deren), Beerzel (Antwerpen) en Ogy (Henegouwen). 

4057 .1: Vera Icon-insigne in tin/lood en met draag
oog, wellicht af1rnmstig uit Rome. Onbekende 
variant. 

2348.10: Rond insigne in tin/lood met drie perfora
ties en gewijd aan het Cruys-Bellaert uit Petite
Synthe (F). Diameter: 34 mm. Onderaan bevindt 
zich als opschrift '(s)inten'. Duidelijk weergegeven is 
het crucifix met de vier bellen. In de omranding zijn 
nog acht belletjes weergegeven, afgewisseld met 
kruisjes. van Beuningen & Koldeweij 1993, 137, 
afb. 95-97. 

876. l: Kruisje in tin/lood met een centrale perfora
tie. Hoogte: 38 mm; breedte: 28,5 mm. De kruis
balken zijn nadrukkelijk weergegeven als knoestige 
stammen. De doorboring is het aanhechrpum voor 
een verdwenen Corpus Christi. 

902.12: Rudimentair kruisje (?) m tin/lood. 
Bewaarde afmetingen: 41 bij 36 mm. 
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2050.1: Fragmenten van een Lotharings kruis m 
tin/lood. Bewaarde lengte: 61-62 mm. 

2368. l: Lotharings kruis in tin/lood met hangoog. 
Lengte: 66 mm. Op de voorzijde bevinden zich een 
ganse reeks bolletjes in reliëf 

2044.5: Voet van een Lotharings kruis in tin/lood. 
Breedte van de voet: 17 mm. 
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1263.2: Muntspeld in tin/lood met schild met drie 
lelies en omschrift: '+ sit nome.d + ni . bendic': 'de 
naam des heren zij gezegend'. De gietnaad en de 
draagspeld zijn verticaal aangebracht. Diameter: 
23 mm. De muntspeld refereert aan de gouden écu, 
in Frankrijk gangbaar van 1385 tot 1645. 

1654.1: Muntspeld in tin/lood met onleesbaar 
omschrift. De speld is geïnspireerd op de Engelse of 
V laamse nobel en vertoont een vcrtikaal geplaatste 
draagspeld. Diameter: 28 mm. Opmerkelijk is dat de 
pseudo-tekst van het randschrift viermaal (midden
boven en -onder, -links en -rechts) wordt onder
broken door een kruisje. 

2153.1: Sierspeld in tin/lood in de vorm van een 
blaasbalg met gietnaad en draagspeld. Lengte: 
29 mm. Variant van van Beuningen & Koldeweij 
1993, 287, afb. 821. 

1900.2: Sierspeld in tin/lood in de vorm van een zes
bladig bloemetje en met gietnaad en draagspeld. Het 
bloemetje bestaat uit twee rijen bloemblaadjes. 
Diameter: 16-17 mm. Zeer gelijkend op sierspeld uit 
Reimerswaal: van Beuningen & Koldeweij 1993, 
288, afb. 828. 

2044.3: Sierspeld in tin/lood in de vorm van een zes
bladig bloemetje en met een gietnaad en draagspeld. 
Diameter: l 5-16 mm. Variant van van Beuningen & 
Koldeweij 1993, 289-290, afb. 841-842. 

2083.1: Sierspeld in tin/lood in de vorm van een 
vierbladige bloem met gietnaad en draagspeld. 
Maximale afmeting: 18-19 mm. Onbekende variant. 

2348.6: Fragment van een sierspeld in de vorm van 
een vierbladig bloempje in een cirkel, tin/lood en met 
gietnaad en draagspeld. Diameter: 15 mm. Identiek 
aan 1900.8. 
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1900.8: Sierspeld in tin/lood in de vorm van een 
vierbladig bloempje in een cirkel met hangoog en 
horizontaal gesitueerde gietnaad en draagspeld. 
Diameter: 15 mm, lengte: 23 mm. 

2932.5: Draagspeld in tin/lood in de vorm van een 
bloemetje met 5 bloembladen. Diameter: 15-16 mm. 
Onbekende variant. 

1236.4: Sierspeld in tin/lood met draagspeld en 5 uit
steeksels. Centraal op het ringvormig gedeelte bevindt 
zich een parelrand. Diameter van het ringvormig 
gedeelte: 16-17 mm. De vijf uitstekende lipjes zullen 
evenals de drie in het midden zijn bedoeld om een wel
licht gekleurde achtergrond aan het insigne te hechten. 

1366. l: Vierlobbige sierspeld in een tin/lood lege
ring. Op de voorzijde kunnen twee letters m en vier 
letters v? worden herkend. De gietnaad en de aan
hechting van de draagspeld zijn nog zichtbaar op de 
achterzijde. Diameter: 18 mm. 

1729.5: Broche in de vorm van een vierpas, tin/lood, 
met draagspeld. Diameter: 17-18 mm. Omgeven 
door een parellijst zijn in het midden van de vierpas 
één vierkante en vier ronde steentjes geïmiteerd. 

1900.3: Sierspeld in tin/lood met hangoog en draag
speld. Diameter: 14 mm. 

2020. l: Sierspeld m tin/lood met draagspeld. 
Diameter: 17 mm. 

1901.3: Sierspeld in tin/lood met gietnaad en draag
speld. Diameter: 16-1 7 mm. 
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9 van Beuningen & Kol-
deweij 1993, 141. 
1 O van Beuningen & Kol-
deweij 1993, 137. 
l l van Beuningen & Kol-
deweij 1993, 163. 
12 Informatie Dr. C. 
Kighrly; Simp 1964, 38-39. 

3 Analyse van thematiek, tafonomie en 
context/ datering 

3.1 THEMATIEK VAN DE STUKKEN VAN 
RAVERSIJDE-STRAND 

Van de site Raversijde-strand werden 83 stuk
ken behandeld. Meer dan de helft ervan (51) is 
gewijd aan een religieus thema. Het betreft eerst 
en vooral een groep van 41 kruisjes. Behalve 
33 vrij rudimentaire kruisjes bevat deze groep drie 
medaillonkruisen, twee kruisjes met de voorstel
ling van de gekruisigde Christus, een Lotharings 
kruis met een reliekvenster en twee broches met 
vijf glaspareltjes of vijf vlekjes email in een kruis
vormige compositie. Maria is vertegenwoordigd 
door twee merkwaardige insignes: een insigne uit 
Aken met de afbeelding van de mantel van Maria 
en een insigne uit Boulogne-sur-Mer met een 
afbeelding van Maria gezeten op een boot. Verder 
zijn als identificeerbare heiligen vertegenwoor
digd: Cornelius van Ninove en Jacobus van 
Compostela. De reeks met religieus thema wordt 
afgesloten door twee ampullen, een flesvormige en 
één in de vorm van een vis, een niet nader te iden
tificeren hoofd van een heilige en mogelijk een ex
voto in de vorm van een onderbeen. 

32 insignes hebben een profaan thema. Deze 
groep wordt gedomineerd door ringbroches en sier
gespen die met twaalf exemplaren vertegenwoor
digd zijn. Insignes in de vorm van een bloem, 
vertegenwoordigd met twee exemplaren, sluiten 
nauw bij deze groep aan. Binnen deze groep vallen 
vooral de vier identieke exemplaren op van een 
gespbroche met bustekopjes en afgeknotte kegel
tjes, die verwantschap vertoont met het insigne van 
St. Thomas van Canterbury. Verder zijn onder de 
insignes met een profaan thema nog vertegenwoor
digd: een ridder met zwaard, twee gewapende figu
ren, een wildeman, een figuur in een modieuze 
s-houding, drie buste-insignes, een naar rechts 
gaande leeuw, een ankertje, een fraai versierd bijltje, 
een hoefijzer, twee klokvormige insignes, een letter 
M, een kruisboog, een merkwaardig miniatuur
voorwerp, een sleuteltje, een ster en een hangertje. 

3.2 THEMATIEK VAN DF STUKKEN VAN 
RAVERSIJDE-POLDER 

De drie recentere stukken (116 .1, 1729 .4, 
2272.9) zijn duidelijk religieus van thema. Van de 
resterende 104 stukken van de site Raversijde-polder 
is iets meer dan de helft, 56 exemplaren, gewijd aan 
een religieus thema. Het betreft eerst en vooral een 
groep van 16 kleine kruisjes in tin/lood: 876.1, 
902.12, 1207.1, 1301.l l, 1729.1 I, 1863.1, 1933.3, 
1949.l, 2044.1, 2044.5, 2050.l, 2217.l, 2348.3, 
2368.1, 2674.1, 2860.l. Drie van deze (1863.l, 
2044.1 en 2348.3) vertonen op de kruisbalk tussen 
de dwarsbalken een reliekvenster. Slechts drie kruis
jes (1207.1, 1933.3 en 2674.1) geven de gekruisig-

de Christus weer. De twee laatst vermelde tonen aan 
de achterzijde van het kruis eveneens Maria met 
kind. Naast deze kruisjes verwijzen ook vier insignes 
naar de figuur van Christus: een pelikaan9 die zijn 
jongen voedt (2067.1), een Lam Gods (1009.3), een 
insigne (2348.10) van het Cruys-Bellaert 10 uit 
Petite-Synthe (nabij Dunkerque 

twee 

Amersfoort 

(F)) en een Vera 
Icon-insigne (4057. l) uit Rome(?). 

Behalve op de hogervermelde kruisjes 
waar Maria op de achterzijde van het kruis is afge
beeld, vermelden nog een ganse reeks andere insig
nes Maria of beelden ze af: het betreft insignes uit 
Mesen (96.1), (2085.1), Halle 
(2860.2), Oostkerke(?) (2840.1), een niet aan een 
plaats toe te wijzen fragment van een Maria-in
signe (2348.1) en een spiegeldoosje met opschrift: 
'ave maria mama pia' (937.8). Maria staat ook 
vermeld op de achterzijde van een insigne 
(2348.8). Een M-insigne verwijst mogelijkerwijze 
ook naar Maria (781.1). Verder is een sterk frag
mentarisch insigne (1829. 1) mogelijkerwijze als 
een insigne van Aken te identificeren, dus even
eens gewijd aan Maria. Het fragment van een 
insigne met opschrift 'lombardie' is vermoedelijk 
ook als dusdanig te interpreteren (1901.2). 

St. Jacob van Compostela is vertegenwoordigd 
door vijf Jakobsschelpen (Pecten maxi mus) ( 606.2, 
919.3, 1900.7, 2679.1, 2686.1). Enkel 919.3 is 
niet voorzien van perforaties. Ook volledig gave 
Jakobsschelpen werden blijkbaar als souvenir uit 
Santiago meegebracht 11

. Behalve echte schelpen is 
ook een imitatieschelp in tin/lood (698. l) aan
getroffen. 

In volgorde van dalend aantal zijn verder vast
gesteld: V inccntius van Beselare (2044.8, 2272. 8 
& 2348.2), Adrianus van Geraardsbergen 
(2044.4, 2455.2), Cornelius van Ninove (162.23, 
1560.1), Job (?) (919.4, 937.7), Leonardus van 
Dudzele (205.1, 1729.3), Blasius12 (2272.12), 
Nicolaas van Bari ( 1661. 1) en Servaas van Maas
tricht (2272.7). 

Verder bestaat het ensemble religieuze insignes 
nog uit een afbeelding van twee niet aan een bede
vaartsoord toe te wijzen pelgrims (603.1) en 5 pel
grimsampullen of fragmenten ervan (988. 1, 
1301.5, 1900.3, 2018.3, 2044.11 & 4383.l). 

36 insignes hebben een profaan thema. De 
profane insignes worden in aantal gedomineerd 
door 14 sierspelden waarvan sommige (1900.2, 
2044.3, 2083. l, 2348.6, 2932.5) duidelijk naar 
bloemen verwijzen. Verder zijn onder de profane 
insignes in volgorde van dalend aantal 2 dierenin
signes (2044.2, 2348.5), 2 buste-insignes (273.1, 
2071.2), 2 muntspelden (1263.2, 1654.1), 2 bijl
insignes (1535.2, 2374.1), 2 klokjes (1863.2-3), 
een wildeman (2149.1), een koningspaar 

(2056.11), een boot met fallussen .1), een 
schildvormig kadertje (765.3), een blaasbalg 

(2153.1), een ster met 4 koningskronen (2150.1), 
een doorboord hart (385.1), een kruisbooginsigne 

(845.4), een sleutelplaat (2087.1), een speelbord 
(1895.1), een zesbladige omlijsting (390.1) en een 
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