Privé uitzet en Lijst met gebruiksvoorwerpen
In de groep spraken we af dat ieder voor zich in de voorbereidingstijd eigen kledij en privégebruiksvoorwerpen zou maken. Dit moest wel zo archeologisch verantwoord mogelijk zijn
en we corrigeerden elkaar hierin voortdurend. Hoezeer we ook na hebben gedacht over onze
uitzet, toch moesten we tijdens het leefexperiment nog geregeld spullen bijmaken. Het
resultaat was dat iedereen ongeveer dezelfde lijst aan voorwerpen had gemaakt. Een overzicht
van de belangrijkste spullen:
Eetgerief:

Etensbak
Drinkbeker of hoorn
Lepel
IJzeren mes

Kleding:

_Lendendoek
_Onderhemd
_Hes van linnen
_Trui of overhes van wol of schapenvacht
_Buitenjas van geitenhuiden of omslagdoek
_Lange broek van wol, linnen of leer
_Beenwarmers
_Pyjama
_Lange jurk
_Wollen das
_Muts of hoofdband
_Riem met of zonder gesp
_Mantelspelden
_Hangertjes, gelukszakjes, amuletten en andere versierselen

Schoeisel:

_Twee paar schoenen
_Binnenzolen van vacht

_Binnenschoen van vacht of een andere warme oplossing

Hygiëne:

_Maandverband
_Kam

Slaapspullen:

_Slaapzak of wollen deken
_Kussen
_Laken
_Extra vel als extra deken
_Knuffel

Allerhande: _Mand om privé-spullen in op te bergen
Hobbyspullen:
leer

_Voor spinnen, weven, naaien, smeden en bewerking van hout,bot en

Lijst met gebruiksvoorwerpen
Sommige gebruiksvoorwerpen waren al aanwezig in onze boerderij, de meeste moesten we
gedurende de voorbereidingstijd maken of ruilen voor iets anders. Het is een lange lijst
geworden maar in een gewoon huishouden heb je al veel nodig. En als je daarnaast veel
‘beroepen’ moet kunnen uitoefenen heb je daarvoor ook veel materiaal nodig.
Keukenspullen
1 wrijf-maalsteen
1 draai-maalsteen
1 graanstamper
10 waterdichte potten om in te koken
1 open kookpot
2 potten om water te halen
4 potten om mede in te bewaren
1 wijdere kookschaal
4 kookplaten
23 voorraadpotten
25 kruidenpotten
20 open schalen
5 hangpotten
1 kaasmaakschaal met gaten
1 oliekannetje
2 linnen kaasdoeken
9 manden voor o.a. gedroogde kruiden
14 linnen zakken voor graanopslag
4 houten bakken
1 grote opscheplepel
Diverse kleinere roerlepels
3 houten spatels

1 houten tang
2 blaaspijpen
1 snijplank
1 deegbak
1 porstok
Meerdere kookstenen

Vuurmaakspullen
2 vuurbogen
2 boogpezen
2 botten voor vuurboog
2 grondplankjes en pennen
1 grote vuurstenen knol
Geprepareerde tondelzwam
Lisdoddepluis
1 mand vol berkenbast

Weef-,spin-, vlecht- en verfspullen
6 vliezen ruwe wol
5 spintollen
4 weefgetouwen
2 weefkammen
2 aanslagzwaarden
Gesponnen wol (1 mand witte niet getwijnde wol, 8 bollen getwijnde witte wol, 4 bollen
bruine getwijnde wol en 10 bollen geverfde wol)
Een bos vlasvezel
4 bolletjes ongetwijnd gesponnen vlas

2 bolletjes getwijnd linnen
Gedroogde verfkruiden
1 bandweefrekje
1 kaartweefrekje
2 wollen lappen extra
3 linnen lappen
3 grove benen naalden
1 middelgrove benen naald
1 fijne benen naald

Botbewerkingsspullen
Een mand vol met runder-, geiten-, schapen- en varkensbotten
Halfpreparaten
1 pompboortje met ijzeren punt
2 zandstenen slijpstenen
1 ijzeren zaagje

IJzerbewerkingsspullen
1 ijzeren aambeeldje
1 stenen aambeeld
1 blaasbalg
2 ijzeren tangen
1 ijzeren hamer
1 ijzerbeitel
4 smeedijzeren baren
3 manden houtskool

Leerbewerkingsspullen
5 ruwe huiden, schoongemaakt en opgespannen
3 droge iets gerookte ruwe huiden
verschillende dunne, middeldikke en dikke leren lappen
gelooide en ongelooide leren veters
6 verse varkensblazen
2 ijzeren priemen
1 ijzeren naald

Jachtspullen
2 pijlenkokers
6 pijlen met ijzeren pijlpunt
1 ijzeren speerpunt
2 bogen met pees
6 dunne hazelaartakken voor pijlen
Ganzenveren

Houtbewerkingsspullen
2 kleine bijlen
1 iets grotere bijl
2 beitels
3 gutsen
1 lepelboor
3 knotsen
Grote stukken hout voor het maken van o.a. een trap, trommels, een bad, een klerenwasbak en
een pekelbak

Geitenspullen
10 balen stro
30 balen hooi
Ruw houten touw om de geiten vast te zetten

Overige spullen
1 dikke priem van been voor het mandenvlechten
Lont van pitrus of vlas
Wilgentenen
Bouwhout en brandhout
1 piespot
2 teerpotten
Takken voor de broodoven
30 kilo klei
6 kruiwagens leem
Wat droge leem op een leren lap voor medisch gebruik
1 zeer grote eiken stam voor een kano
Molenspel
Muziekinstrumenten zoals 1 grote trommel, 2 benen fluitjes, 1 kleiner trommeltje, 2
mondharpen van been
Dikke hazelaartakken
Houten schop met lange steel
Houten schop met korte steel
2 vetpotjes met vet en lont
12 vetpotjes zonder vet en lont
Schapenvet om zeep van te maken
Goede zuivere berkenas

