ook aan de schoenmaten: ongeveer de helft van de vondsten heeft een maat tussen 36 en 42. De middeleeuwse Zutphenaar leek wellicht nog meer op de moderne dan we denken!

Noten
1. Met potscherven gedateerd. Vgl. Bitter 1985, blz. 39-47. Vooral proto-steengoed.
2. Als noot 1.
3. Met potscherven gedateerd: Siegburg steengoed, steengoed met zoutglazuur, rood en grijs aardewerk.
4. Zie Bitter 1985, blz. 44, afb. 6: spoor 3.
5. Met dank aan mevr. prof. W. Groenman-van Waateringe voor het beschikbaar stellen van faciliteiten van het A.E. van Giffen Instituut voor Pre- en Protohistorie te Amsterdam.
6. Zie Bitter 1986.
7. Voor evaluatie van de dateringen zie Bitter 1986. Voor type 1 zij hieraan toegevoegd: Vons
1982 afb. 91 type 6, Groenman 1978 fig. 45: 2e.
8. Goubitz noemde een halfhoge schoen type 6a en een hoge type 6b. Een lage schoen met een
soortgelijke sluiting noemde hij type 5a/5b.
9. Door de slijtage is de leersoort van zolen niet te bepalen.
10. Een kort verslag in: Bitter 1984. De skeletvondsten zijn door specialisten in Leiden onderzocht
- het verslag hiervan is ongepubliceerd.
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WETENSWAARDIGHEDEN (19)
Als middelpunt van de formele 'Kloostertuin', de tuin achter het Stedelijk Museum langs de Rosmolensteeg, fungeert een hardstenen tuintafel. Zoals zo vele
voorwerpen in en om het museum is ook deze tafel van elders afkomstig. Weinigen zullen echter weten, waar deze tafel oorspronkelijk gestaan heeft.
Hij is afkomstig van de voormalige havezathe Mengerink te Vierakker. Dat
huis werd op 18 november 1870 voor afbraak verkocht, waarna het bijgebokrw
verbouwd werd tot boerderij. In die boerderij is thans nog veel oud muurwerk
te herkennen. De tuintafel lag opgeslagen en werd ontdekt door Mr. A. Staring
van de Wildenborch, die bemiddelde bij de overbrenging naar het museum.

