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Het onderzoek van de vroegste pachtovereenkomsten uit de 
jaarregisters van de schepenen van de Keure te Gent (1) liet 
toe Ie van de oude hoven en landbouwuitbatingen te 
lokaliseren. Sommige waren reeds gekend maar van andere 
kenden we alleen éle naam en niet de ligging. (2) 

Vele toponymen van bevrerkte gronden, bossen en weiden 
lokaliseerden we reeds dank zij een drietal goed bewaarde 
landboeken van onze gemeente (3). Op enke uitzonderingen 
na worden de oude namen van de grote hoven en landbouwuit
batingen er niet in vermeld. Het opsporen van de toponymen 
in de hogervernoemde pachtovereenkomsten toe 9 na een 
vergelijking met deze uit de landboeken, de vergeten oude 
historische benamingen terug te vinden. 

We schreven in een vorige bijdrage (4) dat het voor de hand 
lag dat het goed de Potter 1 gezien jn ligging nahij de 
dorpskom, tot de oudste uitbatingen van onze gemeente moest 
behoren. De naam ervan was voor ons verloren gegaan. 

Gelukkig bestaat er een pachtovereenkomst waar de vroegere 
naam van het goed vermeld is geworden. Het betreft ëleze van 
29 augustus 1446 (5) waarin we het volgende kunnen lezen: 

"Kenlic es dat Joncvr(ouw) Katheline Vrombouts 
weduwe Symoen Clocmans commen es ende bekende 
dat se heeft gheghevene in goede loyale pachte 
ende met zekere vorwaerden Jacop Wedehaghe 
Jans Clocmans haers sons goed daer ze 
gouvernement heeft gheleghen te Melle bij 
de kerke gheheten 't of ter Merchs groet zijnde 
41 bunder lettel min of meer als oot ghestaen 
ende gheleghen es •... c.". 

Er is maar één goed dat te Melle "bij de kerke" ligt en dat 
is het kasteel en eigendom de Potter d'Indoye. 

Uit de opsomming van de pachtovereenkomsten van de goederen 
gelegen in onze gemeente en vermeld bij A; De Vos blijkt 
dat er verschillende contraBten bestaan betreffende het Hof 
of goed ter Meers (6). Een nader onderzoek wees uit dat er 
twee verschillende hoven ~aren met dezelfde naam. 

Het Hof ter Merchs gelegen bij de kerk had een oppervlakte 
van ongeveer 41 bQnderen, het andere slechts 25 bunder. 
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t husteel de Potter d'Indoye, 
h.e t vroegere "Hof ter Meers" 

Foto B.P.R. 



Het laatste behoorde, tussen 1456 en 1491, aan ridder 
Cornelis de Jaghere en later aan weduwe Mergriete van 
Vaernewijc. Het lag in ('e Melhoek. aan de overzijde van 
de Schelde en strekte zich uit tot in Wetteren (7). De 
Melhoek behoorde v06~ de Franse Revolutie tot ae parochie 
Melle en is thans grondgebied Heusden. Vandaar dat een 
zekere verwarring kon ontstaan tussen a.e twee hoven, zo 
dicht bij elkaar, alleen gescheiden door de Schelde. 

Dè toponymen verm~ld de overeenkomsten laten er geen 
twijfel over bestaan (lat we te eIoen hebben met twee 
verschillende hoven. 

In verband m~~ de geschi98enis va~ het goed de Potter 
d' Indoye is het van7.elf8prekend d we OLS hier bij de 
gegevens van het ee:~r;tgenoemé1.c !lHef ter chs!l zullen 
houden. 

Het behoorde 9 volgens de pach"covereenkomst van 14.1.1435, 
aan Symoen Clockman Cll werd. vcrpach-t aan zekere Tvlichiel 
Roose fs Arend (8). 

Het besloeg zoals hoger vermeld een oppervlakte van 
41 bunder, hetzij iets meer dan 50 ha (9). 

Iets meer dan een jaar later~ op 24.5.1436~ blijkt Symoen 
Glockman te zijn overleden. Zijn weèuwe, Katheline 
Vrombouts, verpacht op die datum :bet goed voor een termijn 
van S jaren 9 aan Dan.eel van Beke alias de Mesmackere (10). 

Het goed strekte zich ten N.W. uit over de Spijker (11) 
tot nabij het Goed 't Olfene (Zwaanhoeklos). In het Z.W. 
behoorde een groot deel van de grote Elsdries en van de 
V oskouter bi j de ze l.ll tbating. In het Z.O. waren er de 
Braemakker (aan beièle zijden van de huiclige Brusselse 
steenweg tot Geraarc.1sbergsesteemveg), een deel van de 
Asschouwergem en van de Bergiere~ tot aan het Goed van 
Cortrosine~ en in het N.O. was het goed begrensd door 
de Schelde. 

In een verkoopakte van 20.11.1743 (13) wordt bij de 
öpsolIlllling van de kavels nog melding gemaalct; van 11de 
weede int goedt ter Meerscg alsnu ghenaempt (le spijckers l1

• 

Er kan dus geen twijfel meer bestaan dat het huidige kasteel 
de Potter d'Indoye en het alouc1e BHof ter Meers ll een en 
dezelfde zijn. 

Noten volgend blad ..• 

~ __________________________________________ 11~ 



HOT :c H 

1. SA. G. reeks 301. 

2. H. Verbist - schiedenis van 11e, Leuven 19629 p. 74. 

3. RA. G. Me ill'i';'? 10···11-12. 

4. De Gonde nr 12, 1900 - pc 2 

5. SA. G. reeks 301, reg. 39 fO 26 vOo 

6. A. De Vos - Inventaris der landbouwpachten in de 
Gentse jaarre ters van de Keure, 
Maatsch. voor schiedenis en 
Oudheidkunde, Dl I~ p. 189. 

lif.B. De nummers 929 9 963 9 1666 en 2124 komJen 
geic.ientificeerd worden als zijnde het 
"Hof Meers f1 • 

7. In a.e inventaris van A. De Vos vinden we onder Heusden 
en Wetteren hetzelfde goed terug . 

8. . G. reeks ~Ol, reg. 33 69 

9. Een Aalsters b'.mcler = 1 ha 22 a 98 ca. 

10. SA. G. reeks 301 reg. 33 11 fO 153 vOo 

11. SA. G. reeks 301 reg. fG 26 vC • 

12. Ue vinden in de contracten de toponymen Spijkerweelde 
en Spijkerbosch. 

13. RA. G. Melle nr 115, Reg. v.d. heerlichede ende 
leenhove van Abee 9 fO 38 voo 
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Uit de verzameL/ngen 
het Gemeentelijk 
Museurn van MeLLe 

\/an 

Fotos: E.P.R, Labyn 

Het bescheiden gemeentelijk museum van Melle kan prat gaan 
op een interessante verzame~" laat-middeleeuwse en post
niè.cleleeuwse ceramiek, 

De meeste v'oorv!erpen zi jn boder:1Vondster:. afkomstig uit de 
diverse archeologische opgravingscampagnes van de 
Heemkundige Vereniging "De Gonde". (1) 

Het ligt in onze bedoeling geregeld een kleine bijdrage te 
wijden aan enkele voorwerpen uit deze verzamelingen zonder 
<lat we evenwel al te veel in detail zullen treden. 

Vle starten deze reeks bijdragen met een artikel over enkele 
mooie miniatuur voorwerpjes. 

I N LEI DIN G 

Het Poppengoed, voor 't jonge K~nd, 
Waar in het Meisje vreugde vind 9 

Is ook een spiegel voor de Ouden: 
Dat z:y het toebetrouwde Pand 
Van 't Edele bejaard verstand 
ll'let Poppengoed niet op en houden. 

Bovenstaand versje is, tesamen me"t de illllstratie (fig. 1) 
overgenomen uit het moraliserende werkje van Jan Luyken 
(1649-1712): Des Menschen Begin? Mièlden en Einde (A'dam 1712) 

Fe gaan hier niet verder uitweiden over de diepere betekenis 
van het vers je; voor ons is dit prent~e gewoon een aardige 
afbeelding van spelende meisjes tijdens het begin van de 
18e eeuw. (2) 

Het tafereeltje is gemakkelijk te transponeren naar een 
vroegere of latere tijd: het kinderspel is van alle tijden 
én in wezen onveranderlijk, alleen het materiële aspect 
ervan is eng tijdsgebonden. Z,o zijn de voorwerpjes waar de 
kinderen mee spelen mi:1ia-~uurtjes van toendertijd bestaande 
II grote mensen" voorbeelden. 
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het Gemeentelijk lfuseum zijl1 er in de verzamelingen 
verscheidene voorwerpjes aan te wijzen die we zien 
het kleine formaat- zeker als kinQerspeelgoed mogen 

stempelen. Een der fraaiste voorwerpjes is zeker een 
miniatuur kool~pot je (of grape) uit bruin-rood aardevrerk. 
lifmetingen: yj rand (zonc1er oren) .:t 8,3 cme IIoogte~ 7~7 CID. 
Zie f . 2, 

De binnenkant van het potje is volleclig ekt met lood-
glaz"'J.ur 1 langs de buitenkant zijn alleen de oort jes, 
rand en een strook eronder glazl.lu:::,d waar1Ji j enkele 
druppels langs de wand zijn afgegle . Door t verblijf 
in éLe bodem heeft het glazuur op enkele plaatsen een 
typische? metalig-grijze loodglans gekregen. 

t potje staat op drie korte pootjes, rand (met een 
dekselgeul) is voorzien van twee oortjes. 

Di t type kookpot is eeuvyenlang pop1:tlair gebleven. De eerste 
kookpotten hadden een bolle bodem wat erop wijst dat de 
potten gewoon in de as op onverharde haardvloer ,;vero.en 
geplaatst. Toen in de loop van de 14de eeuw het gebruik van 
'/loer- en haarèlplavuizen opgang maakte ·werden de kookpotten 
voorzien van drie pootjes . Dit type lJleef gedurende eeuv/en 
nage:noeg onge·wij zigd tot de lwmst va.n kachel en fornuis 
zou leide:Q. tot het ontstaan van d.e kookpot met vlakke bodem. 

Een strikte datering is dus Yfegens het weinig kenmerkende 
type niet te geven terwijl ook de vondstomstand.ighe("1en 
weinig houvast bieden ~ het kookpot je \lerd l':Ell. gevonden 
in de grachtvulling rond de mote van het vroegere 
Tempelhof aan het Dobbel Slot te Gent waar er materiaal 
werd aangetroffen dateerbaar vanaf de 13de eeuw. (3) 

In de 170.e eeuw vrerel deze grach-;'; gedeel teli jk opgevuld 
met allerhande straatvuil en afval om tenslotte in t~eede 
helft van 18de E'euVJ cJefini tief en voller', te viOrc'.en 
gedempt. 

Als cl ering voor het potje s 11en we een globale 
17de ee11'::TSe daterülg voorop, hoeYlGl een vroegere of 
latere datering t helemaal te sluiten is. 



(Fig. 1) 

.-oa-~~-ngoclf t \"oof 'e Jonge Kind, 
Waar in h;:(. M.rh je v rcugdc riod, 

b ook eeD SpÎ!.:~ei \'oor Je Ouden: 
Dat xy hè;: toeb~èrouwde (land 

.' V .. 't Edell~ . aard verftand 
"lee; CD boqJen. 





B. };og~_elLkQ.okpotj~ 

Een tweede kookpotje is van een volledig ander type (fig. 3) 
Afmetingen: /J rand (zoneler oren)~ 9 cm. /J bodem: 4,5 cm. 

Hoogte ~ ~~ cm. 

Ook hier de gebrui~te grondstof '8en rood-bruin bakkende 
klei> (Joch het potje is langs binnen- en bui t0nkant over
trokken met een witte engobelaag die volledig met lood
glazuur werd bedekt. 

Onder het glazuur kleurt de engobe mooi geel zodat het 
ganse potje ee:;'l fraai'j gele kleur vertoont. 

Het potje komt uit de beerputvulling van een huis a.a.n het 
Dobbel Slot te Gent; het ges vondstcomplex van 7,0 
vulling een date~L'ing toe het begin van 18de 
tot ver in de tweede helft ervan. 

De vorm van het VooI'v,-erpje zelf toe een engere datering 
te stellen; heeft mnl de typ::'sche kookpotvorm zoals deze 
ontstond tijdens het in gebruik komen van kachel en fornuis. 
De vlakke bodem d.ie in rechtstre contact kwam met het 
fornuis zorgd.e voor een maxünale warl:lteoverclracht. Een 
datering in derde kwart van ISde eeuw is aldus t 
waarschijnli t. 

Eveneens afkomstig uit Gent maar nu teen kelder- of 
beerputvulling van het huis "De B lVIantele" (4) aan cle 
Vrijdagmarkt te Gen-c is dit mooje oorkommetje (fig. 4) 

Ook nu is er 
maar het 0 

~ gemaakt ven een rood-bakkende klei, 
-';e is de vers chniek. De binnen-
" slib in (1001'100 chniek. Enkele kant is versierd 

veegjes vloeibaar 
een plotse s te 
bakkersc1raais 
gewae.ierd. De b 
fraaie geel-bruine 

cJib werden tij het OpJrel1gen door 

Oorkommetjes ~erden 
nassaal vervaardj_gd 
17de/18de eeuw. De 
h'orizontale o::..~en, (~. 

'it81de dl'aaibewe van de potten-
over L?t bj.r~ilCno rvlak ui t-

zU1.1rd zodat een 
gens~elling stond. 

c·te 16(le tot ver 
met eVOjT,lel een ho 

otere exprn n " p.-.:'en 
c1e 1t1d'3 eeU\1 

19de eeuw 
punt in de 

meestal twee 
ook wel 

oor. Veel van exemplaren voor me-..~ Sl.C één ho:ri;.n'1-1~B,al 
deze kommen we:rc~en -- vooral geé:.ul'e!lC: e é1 e 
eguvr - met sli 1) vers-i 

en éle ISde 

eetal is alleen ~e b en een smalle buitenrand 
versierd rnael' ui tzo:::1.c1e ijk aol:: y-el eens de buitenwand , 
JJe vernieringen va:'.'ie·L'crr - volgens de artist vaardigheid I 
VEm de pottenbaklc8~~ _. van eer~vouè.ige :Lijn- of s pversieriDC""_ 
tot complete taf8:~eel-',:;~es I!}et plémten-· dieren- of mensen- j. 

jGs. Deze ~comm.etjes hac1él.en geen s c kook-



functie meer en werd.en eerder als eet- of drinkschaaltjes 
gebruikt. 

Deyondstomstandigheden, het type en de versieringswlJze 
val1 dit kommetje wijzen op een 18de eeuwse oorsprong. 

BES .1 U· I T 

Hoewel deze besproken voorwerpjes alle drie uit Gent 
afkomstig zijn, waren het echt niet alleen stadskinderen 
die eli t speelgoed leenden. Ook Melle op de plaats van de 
verclwenen boeroerij Reyntjes werden verscheidenen van deze 
18êle/19de eeuwse miniatuurvoorwerpjes gevonden, zij het in 
fragrlentaire toestand zodat het vTeinig zin had ze hier 
naaeT te bespreken. (5) 

De drie besproken Gent:3e voorwerpjes tonen echter duidelijk 
aan dat, (laar het kind in zijn spel graag de volwassenen 
nabootst? reeds in vroeger tijd (6) een zekere (ambachtelijke) 
inaustrievorm - nml de pottenbakkerij - aan elie behoefte 
tegemoetkwam en een klein deel van haar produktie daarop 
afsteméte .. 

G. Desmet. 

Voetnoten 

1. Abdij van Nieuwe>:~bos~ a) noodopgraving - Melle tuin TI.lLI.T.S. 
b) neusclen - Bosseveerhoeve 
c) Heusèl.en - ontzavelingswerken E 3. 

hlelle- Cortrosine (omgeving bassins) 
Gent ~ Vrijdagmarkt 45. 
Gent - Dobbel Slot en Lange Schipgracht. 

2. 'Herinneren we er even aan a.at ir.L de 17de/18(le eelWJ' somL:igen 
van de meestbegoeclen luxueuze poppenhuis jes met een kostbaar 
miniatuur ameublement bezaten. Dergelijke pop'pe~huizen waren 
echter beslist geen kinderspeelgoed. 

3. Tijdschrift IIDe Gonde" nr 8 (mei '78 - po 145 e.v. ) 
Stadsarcheologie jg. 4 nr 1 - p. 20-26. 

4 .• Stadsarcheologie jg. 1 nr 1 - p. 22-31. 

5. Omgeving bassins te Melle 
Tijdschrift "De Gonde!l nr 3 - p. 47 e.v. 

6. Het vroegst é!.ateerbare fragmentje uPoppengoedll uit de 
verzamelingen van het museum is een fragment van een 
vróeg 15de eeuws kookpotje.eveneens gevonden te Gent 
aan het Dobbel Slot. 

13'6 _______ . __ --,----___ -."....,... __ 



---

OPG1JAVING 006Tb'-RZELE: Moort5e/e. 

Op het einde van de maand juni 1980 werd aan de Heemkundige Verenig 
DE GONDE, door de heer Semey Jacques een stuk grond aangewezen op de 
grensscheiding Moortsele-Landskouter, deelgemeenten van Oosterzele,Uil 
hoek, waar door waarnemingen uit de lucht duidelijk een verkleuring in 
de begroeiing merkbaar was. 

Het betrof een cirkelvormige buitenring en een nagenoeg concentrische 
middencirkel. 

De eigenaar, tevens de bewerker van deze grond was de heer Van de Putte 
André, uit Landskouter. 
Vanaf de eerste kontaktname stemde deze landbouwer er in toe de opgra
vingen te laten uitvoeren na het oogsten der wassende vruchten (haver, 
gerst,rogge), mits hem een overeen te komen vergoeding te betalen. 

AEngezien deze oogst, mede de weersomstandigheden, slechts zeer laat
tijdig kon afgemaaid worden, nl. op woensdag 27 augustus 1980 en terneer 
daar de landbouwer er aan hield korte tijd nadien zijn land terug te 
bewerken, was de opgravingsperiode zeer kort. 
Op 28 augustus werden door de Heemkundige Vereniging enkele proefborin
gen gedaan welke geen resultaat opleverden met het oog op het bepalen 
van de exakte situer . De grondverkleuringen waren eerder gering. 
Op zaterdag 30 augustus werd aan de hand van luchtfoto's en kadastral 
plannen een sleuf ui tgezet en onderzoch t. {A.] 

Door de heer Van de Putte en zonen werd nog toe lat gegeven om op 
zaterdag 6 september het middengedeelte te onderzoeken op voorwaarde 
dat IS avonds de sleuven terug werden opgevuld. (~.C.D.E.) 
Alle gegevens werden opgemeten in plattegrond en in hoogteligging~ge 
noteerd,p elen en vlakken ingetekend en gefotografeerd. 

Ter verduidelijking drukken wij hierbij de luchtfoto's af met een 
liggingschets,de kadastrale situering, en de onderzochte sleuven. 

Uit de opmetingen is gebleken dat de buitenring een diameter heeft van 
circa 36 meter ; de binnencirkel heeft nagenoeg een diameter van 13 
meter. 

De verdere omschrijving en resultaten zullen later gepubliceerd worden. ," 

Wij houden er aan ook langs deze weg onze oprechte dank te betuigen aan 
de heren Van de Putte André,Marcel,Gérard,Achiel en Remi, en aan alle I 
personen welke hun medewerking hebben verleend aan deze opgrav I 

Waarnemingen van uit de lucht en luchtfotografie hebben reeds grote di ~ 
sten bewezen aan de archeologie. i 

Verkleuringen in de gewassen welke dikwijls aanwijzingen geven van arch I" 
mlogische sites zijn echter zeer dikwijls slechts op te merken door ge 
oefende waarnemers. 
Droge voorjaarsperioden en het soort gewas spelen hierbij een primordiall" 
rol. 
Door zijn grote interesse en honderden uren waarneming heeft de heEr 
Semey Jacques zeer belangrijke gegevens kunnen verzamelen welke aan dc' I 
archeologie nog gr'ote diensten kunnen bewijzen. Wij danken hem hier v J 
harte en hopen op een verdere samenwerk 
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[en bezienswàa.rdisheid 
GemeenteLfk Museum 

in het 
van M Lte 

In het Gemeentelijk Museum van Melle kan men een 
lLniek rui terstatuette bewonderen, opgegraven tijo.ens 
de winter 1978/1979 in het Dobbel Slot te Gent. 

In t viermaandeli jks ti jdschrift IIStadsarcheologie il 
jg. 4 - nr 1 - p. 27-39 van de Gentse Vereniging 
voor Stadsarcheologie V.Z.w. werd door Ginette 
Desmet ex'. Marie Christine Laleman, een belangrijke 
bijdrage gepubliceerd over deze vondst. 

Vle hebben het nuttig geoordeeld deze bijdrage 
volledig over te nemen voor onze zers en danken 
langs deze weg de auteurs en de G.V.S.A. voor hun 
vriendelijke toestemming. 

Redaktie "De Gonde ll
• 

DOBB[L SLOT 
Kuiter statuette 

Op het site van het voormalige Tempelhof aan het Dobbel Slot werden 
een aantal fragmenten aangetroffen van een ruiterstatuette in 
middeleeuws hoog versierd aardewerk. Alhoewel het stuk niet volledig 
kon gereconstrueerd worden? moeten we dit exemplaar toch als het 
meest imposante ruiterbeeld beschouwen binnen de gehele reeks rui
terstatuettes die thans in het graafschap Vlaanderen bekend zijn. 
(1) (afb. 1) 

Van de r'tü ter werl'l.en het hoofd, het onderlijf - op de rechtervoet 
na - en een fragment van een schild teruggevonden. Bij het paard 
ontbreken de oren, het beneêlengedeel te van de muil, het achterlijf 
en een gèdeelte van de achterpoten. De ruiterfiguur rust op een 
konisch voetstuk. Hieruit mogen we afleiden dat de oorspronkelijke 
hoogte van het beeld bij benadering op 1 m. moet geschat worèlen. 

Het hoofd van de ruiter (afb. 2) voorgesteld onder vorm van een 
volledig gesloten helm, is hol en werd tamelijk ruw gevormd (2 . 
liet stuk was zelfstandig gemaakt en was met een staaf op het jf 
van de ruiter bevestigd. Een gedeelte van een staafje in aardewerk 
omringd door witte kalkmortel, bevindt zich trouwens nog in de holte 
van de hoofdpartij 0 Dit duidt erop dat de verschillende ono.erdelen 
van de statuette door middel van een staafje en met behulp van 
mortel op elkaar geplaatst werden. De helm vertoont een lichtjes 
versterkte bovenrand en een gebogen schedelplaat waarin een ronde 
opening' van 2,8 cm gemaakt is. Deze kan gediend hebben voor het 
dragen van een helmteken. De oogspleten doen zich voor als twee 



ongelijke horizontale instekingen die aan de a.rie buitenranden (niet 
aan de kant van de neus) geaccentueerd worden door een ingesneden 
lijn. Een vermoedelijk kruisvormige neusbeschermer wordt door opge
legde witte slib aangeduid. Driehoekige inkepingen, plaatselijk 
verlevendigd door wat witte slib p suggeren luchtgaten ter hoogte van 
de neus. In het geheel van de wapenuitrusting neemt de helm een 
eersterangsplaats in omdat hij een uiterst kwetsbare plek van de 
mens, het hoofd~ zo goed mogelijk moet beschermen. 

De v-olledig gesloten helm of pothelm, zoals die hier voorgesteleI 
word t, kwam op omstreeks 1200 en werd vooral in d.e 13de eeuw gebruikt. 
Poth.élmen waren zeer zwaar en rustten op de schouders. Z.ij werden 
vrijwel enkel in de krijg gedragen. Alhoewel de pothelm als hoofd
type in de 14de eeuw niet meer in zwang was? komt hij toch nog voor. 
De helmtekens werden vanaf het eind van de 12de eeuw toegepast, doch 
werden vooral in de 14de eeuw algemeen verspreid. Als helmtekens werde 
pluimen, vederbossen, c1.raken, leeuwekoppen , vogels, dierrompen en 
menselijke torso's, en ook tal van anà.ere emblemen aangewend .• De 
uitrusting van de middeleeuwse ridders en krijgers was immers niet 
erg homogeen. Elementen die reeds lang verouderd waren, konden bij 
de minder begoeden een lang nabestaan kem1en. Dat de kledij en de 
voorstelling een dateringscriterium inhouden voor deze ruiters
statuettes hoeft geen verder betoog. Doch ook hier moet de nodige 
voorzichtigheid aan de dag gelegd worden, omdat cIe kunstenaars zich 
op oudere vormen en types kunnen geïnspireerd hebben. De in 1864 op 
de Vrijdagmarkt gevonden figuur, mogelijk een fragment van een 
ruiterstatuette (3), draagt eveneens een pothelm. De voorstelling is 
echter veel eenvoudiger uitgewerkt en de helm zelf lijkt evenwel 
iets meer de zuivere cylindervorm te benaderen. 

Het teruggèvonden schilc1fragment heeft een gemiddelde dikte van 
ongeveer 1,8 cm en werd afzonderlijk vervaardigd (afb. 3). Het stuk 
'was voör 'het bakken, vermoedelijk aan de linkerarm van de rui ter, 
v~stgehecht. Het gaat om een driehoekig schild van het kleine type, 
waarboven een klein opgezet stuk voorkomt. De voorzijde vertoont 
een in vlitte slib. aangeduide versiering die een niet onmiddellijk 
herkenbaar heraldisch motief voorstelt. Het kan geïnterpreteerd 
viOrden als een geheel van drie geënte à.warsbalken, mogelijk een 
oudere voorstelling van bontvair (4). Het traditionele vair wordt 
voorgesteld in azur (blauw) op zilver doch we moeten rekening houden 
met de transpositie van het heraldische motief in aardewerk. 
Anderzijc3.s moeten we ook het bestaan vermeld.en van nauw verwante 
wapenschilden waarbij hetzelfde motief in keel (rood) voorkomt op 
een velà_ van goud' (geel) (5), dus net het omgekeerde van het 
wapenschild uit het Tempelhof (afb. 5). Het schild is het oudste 
element van de wapenrusting en heeft als dusdanig een hele evolutie 
ondergaan van in de oudste periodes van de geschiedenis. 

De kleine driehoekige vorm is typisch voor de z.g. gotische periode 
en werd vooral in de 12de en 13de eeuw gebruikt. Wapentekens zouden 
pas in de tweed.e helft van de 12de eeu'w ontstaan zijn en vormden de 
directe aanleiding tot het ontstaan van de heraldiek. Ze vraren beo.oeld 
om de door een zware en volledig gesloten uitrusting anoniem geworden 
ridder in de strijd opnieuw te kunnen herkennen. De oudste wapen
tekens werden zeer vrij gekozen en waren niet erfelijk. Zij werden 
als herkenningsteken aangebracht op het schild p de helm en de banier, 
en soms ook op de wapenrok en het paardedekkleed. De toepassing van 
heraldische motieven voor louter decoratieve doeleinden was immers 
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ook zeer verspreid. Verschillende fragmenten van rui terstatuetten 
vertonen een driehoekig versierd schild. Bij het stuk van de Vrij
dagmarkt, evenals bij gelijkaardige fragmenten van statuetten uit 
Brugge (6) en Ieper (7) is het: ,schild bezet met een radstempel"
versiering. De torso van de stàtuette uit Doornik cl.raagt een schild 
met drie lelies in witte slib tegen de bruinrode klei-achtergrond (8). 
T'ot op dit ogenblik was" het echter niet mogelijk één van de ontdekte : 
ruiterbeelden te identificeren met een bepaald personage. Het is 
immers helemaalni(9t z.eker of de . pottenbaJckers een bestaand of bekend 
figuur hebben uitgebeeld. En factoren zoals het niet kunnen verklaren 
van oude heraldische tekens evenals het omzetten van heraldiek in 
klei f vergemakkelijken deze irlentific:atietaakni:et. Dein aarclewerk 
voorgestelçIe leli€!- en leeuWlllotieven heeJ::tlJlen evenwel telkens .' 
trachten in .verbandte brengen met h;istorisehe personage.B~ ~o ook 

. kan voqrdit wapenmotief' een mogeliJk }verband gesuggereerd worden 
metZeger 11 i de schenker van het t,~rrein aan de Briel aan de 
Tempeliers. Op een zegel wordthijimmer.s voorgesteld IIlet een wapen
'schild be.staande uit een keper .. op< een ve1:d van bontvair . Ook het 
Sèhild van Guines,soms aangehaald.élls een heerlijkheid. van: deze, 

.. Gentse .lt:astelein, vertoont een dergeli jJceaohtergrond .( 9).' , ' . 

. Het onderlijf van de ruiter Vlerdgrotende~ls samen met het zadelen 

..... de roop VÇU1 het paard vervaardigd Cafb.5). Een u;itsteeksel duidt 
erqp d.athet bovenlijf zelfstandig vervaardigd Was,;. Mortel.sporen 
geven ook hier ~en aanwijzing,.voor ,dêOppouwvan de:, verschillende; 
onder.delen van het 1)eeld. r;raar de voorstelling te oordelen droeg 

· de rui ter eert korttJove:nlçleed en lange kou~en,van mali.~n die in. 
puntvormige scho(:men'ofvoetbekledingen overgaan. :', . 

,"-, ;". 

:Hèt 'uit' s"tofvC?rvaardigdek~eed'wordt in r~liëf aang~duidenver- .. 
,levendigd door e8n .. bandje wit"j;eslibop de plag waar (lei kousen bij 
'debroek aansluiten. Démaliën wordenge§uggereerd door komma-
· vormige, kleine: inkepingen '. dicht'!1aast elkaal:' en in horizontale 
ti jen aangebracht. Een vÓliedigui t ma'li~n samengesteld wapenklêed 
'datdekt~jger van net.· hoofd tot de .. voeten,besehermd, lrwamvoor 
vanaf het eind van de llde eeuw. Zo'n maliënuitrusting wordt. 
gevormd door honderden ijzeren of koperel1 ringen die op led.eren 
riemen gerijgd werden en aan elkaar gesoldeerd vraren. De parallele 
metalenringbanden werden opeen onderlaag van stof en leder genáaid. 
De midc1el~,ElUYfse kunstenaars ,hadden het immers. niet makkelijk om een 
· dergelij~eingewikkeléle kledij, opeen zo realistisch mogelijke 
manier in beeld te b~engen. Een stoffen overkleed zoals dit mogelijk 
hier gesuggereerd wordt, kwam pas op in de l2de eeuwen was bedoeld om, 
de eigenlijl::e Iilaliënkolder - op zichzelf een zeer',kostbare aange- ' 
legenheicl - beter te beschermen. Dit overkleed,oök wapenrok genoemd, 
was uit stof vervaardigd.enb,ood een ideale gelegenheid om het 
wapenteken van de rui ter ook ;.daarop aan te brengen. Bij de rui ter"'; 
statuetten dierespeci;ievelij.k inde omgeving van de Bennesteeg(lO) 
en aar: de Oude Vest (11) oY;ltdekt werden 9 kan worden opgemerkt da.t 
de rUlter eveneens lange s . uit maliën samengestèlde kousen droeg. . 

Ifet paard bestaat uit een buisvormige holle en vrij ruw gevorma.e 
romp. De poten doen zi.chvoor als verticale staven en vertonen 
vrijwel geen articula.ties .. Ze zijn volle(lig uitklei vervaardigd 
en werc1en nog VÓór het bakkenaail:do rompen aan p.etkonisehevoet
stuk gehecht,. De neusgaten van het paard \1orc1en~dQor een 'kleine 

'inafêping a'arigeduid. Het onderstegedeel tc.van de muil (ol:lderlip) 
is verdwe.nel1doch deze was vermoedelijk ingesneden en :dekleinEL 
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opening die vandaar vertrekt naar oe holte binnen de paardekop is 
bewaard gebleven. Een gelijkaarëtige vasts.telli,ng werd genoteerd bij 
de statuette uit Brugge. Een versierde schabrak bedekt het paard, 
Zoals gewoonlijk bestaat deze uit twee delen (lie door zadelen de 
buikrieIil van elkaar gescheiden waren. Een voorste stuk bedekt (le ,nek 
ende kop van het paard, tot aan à.e muil f en hangt af tot aap. de ' 
knieën. De buik, de borst ende poten bleven onbeschermd. Een, bandje 
opgelegde witte slib 'duidt rle afboording aan ter hoogte van de muil. 
Voor de ogen van het paard werden twee ronde openingen, aangeduid 
door witte slib, uitgespaard. 

De 'oren van het à,ier waren blijkbaar opgenomen in de kap van het 
paardedekkleed . De bovenzijde van de páard.ekopis voorzien van een 
kleine, ronde doorboring à,ie misschien gediend heeft voor het dragen 
van een paardehoofdstel (helmachtigteken).De beide afhangende delen 
van à.e schabrak 'worden op de borst van het dier verbonden door een 
versierden band die zich in 'opgelegde witte slib aftekent. Een ge
deelte van het achterstuk van het dekkleed is duidelijk zichtbaar 
onder het zadel. Het'gehele kleed is verder bezet met een heraldische 
versiering in de aard van het wapenschild . Dit wordt aangeduid door 
opgelego.e banden en pastilles in witte slib. Alleen bij, de borstriem 
bevindt de golvende lijn, zich niet aari de boven- à.och aan de onà.erzijde 
van de horizontale band. Dit kan verband houden met het feit dat hier 
niet: het heraldische motief doch een riem met b gV c afhangende kwasten, 
in beeld gebracht wo:tdt~, Een dekkleed dat het paard van aan de kop tot 
aan de knieën beschermt, 'bestond reeds 'in de 12<1e eeuw. Meestal be
dekte dit uit stof vervaardigde dek een omhulsel van ijzerenschilbben • 
of ringen (maliën) die als het ware een harnas vormden voor het 
strijdros. Vanaf het eind van de 12de eeuw werd deschabrak versierd 
met de heraldische kentekenen van de ruiter. De paardedekkleden die 
voorkomen bij de ruiterstatuettes uit d~ Bennesteeg en de' Oude Vest 
zijn versierd met heraldische leeuwen. De slui triemEm ,op de borst van 
het paard werden er met afhangende medaillons versierd. Verschillende 
scherven uit Roeselare (Sint-Margriete) (12) en uit de Gentse Sint
Pietersabdij (13) stellen mogeli jk een fragment va..l1. de flank van een 
met kleed bedekt paard voor. ' 

De teugels zijn in vol reliëf uitgewerkt ~ tv/ee zelfstandige ronde 
'kleibanden van aan d.e muil tot boven in de nek van het paard, waar 
,ze vermoedelijk door de hand van de ruiter vastgehouden werden. Bij 
het fragment uit de Oude Vest worden de teugels op élezelfde manier 

, voorgesteld. 

tS-() 

Het zadel is in reliëf voorgesteld en behoort a'ls type tot het z.g. 
kribbezadel VJ'o.t inhoudt (lat voor:'" en ruggesteunen hoog opgaan en . 
een vorm aannemen die sterk lijkt op de d\7arskanten van veevoeder
bakken. Zo'n hoog zadel omsluit de,ruiterfiguur goed en moest hem 
beletten snel uit het zadel'gelicht te worden. De ruggesteun is 
opnieuv/ met het heraldische motief versierà. Het kribbezaàel kwam 
reeds voor op het eind van de llde eeuwen y"rerd tot in' de 16de eeuw 
gebruikt. 

De zadels die weergegeven werden bij de exemplaren ~it de Bennesteeg 
e'n de Oude Vest, lijken tot een ander type te behoren. ' 
De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen worden aangeduid door opge
legde kleibandjes die zich in reliëf aftekenen tegenover de maliën
kousen en aan de voorzijde een lichte inkeping vertonen. Bij het 
linkerbeen zijn zij volledig bevlaard gebleven (afb. 6) 9 bij het 
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rechterbeen slechts gedeel teli jk. Eén der fragmenten uit ële Sint
Pietersabdij stelt de rechtervoet van een ruiter voor, met een 
stijgbeugel en een gedeelte van de stijgbeugelriem. 

Paard en ruiter rusten op een konisch voetstuk. De rustpunten worden 
meer bepaald gevormd door de vier poten en de buik van het paard. 
Het konische stuk werd op ëte draaischijf vervaardigd en heeft onder 
aan een omgeplooide rand. De vulling van het voetstuk .bestaat uit 
een onderaan afgebroken staaf in aardewerk, vastgeankerd in een 
harde witte kalkmortel 1 wat 'ons opnieuw gegevens verstrekt over 
de opbouw van de statuette;, 

De ruiterstatuette uit het Tempelhof werd in een met fijn zand ver
schraalde klei vervaardigd en hard gebakken. Er werden weinig onzui
verheden opgemerkt. De klei heeftc100r het bakken een lichtrode kleur 
aangenomen. Enkel .opde breuk van het schildfragment werd een grijze 
kern opgemerkt. Het vvi tte slib 1 opgelegd in banden of pastilles 9 

duidt hoofdzakelijk versie~ingselementen aan. Een laag doorschijnend 
loodglazuur bedekt het beeld grotendeels en zorgt voor een levendige 
afwisseling tussen roodbruin. (glazuur op klei) en geel (glazuur op 
witte slib). De laag loodglazuur, waarschijnlijk met een kwast aan
gebracht p is zeer ongelijk verspreid. Op delen die minder goed ,.' 
bereikbaar vraren 7 b.v. de achterzijde van het konische voe:tstuk 
of de buik van het paard 7 komt geen glazuur voor en heeft het stuk 
door bakking een (lonkerrode kleur gekregen. Voor het overige varieert 
de glazuurlaag tussen spaarzaam aangebracht en vrij dik opgelegd. 
Glazuurlaag en witte slib zijn op bepaalde plaatsen zeer sterk af
gesleten. Zoals bij de andere, reeds bekende ruiterstatuetten, 
komerrbehalvehet opleggen van witte slib en het toepassen van glazuur 
ook nog andere versieringstechnieken voor waaronder het vlerken in 
reliëf, evenals inkervlngèn 9 insnijdingen en instekingen. 
Radstempelversiering schijnt bij dit exemplaar evenwel te ontbreken. 

Verschillende onderdelen zoals het schild 9 de benen van de ruiter, 
de potel'l van het paard en de teugels werd.en afzonderlijk gemaakt 9 

doch vóór het baldeen op de kern(en) van het beeld aangebracht. Het 
uiteindelijke geheel bestond tenminste uit c1rie delen 9 met name het 
hoofd, de torso en het voetstuk met het paard en het onècerlijf van 
de ruiter. In tegenstelling tot wat meestal algemeen aangenomen wordt 
werden de onderdelen niet door een ijzeren staaf of door ijzeren 
staven 9 maar via een staaf in' aardeYlc':k en enkele uitsteeksel op 
elkaar gepast en werden daarna met behulp van mortel stevig vastgezet. 

De technische kenmerken van het beeld (luiden uiteraard op het hoog 
versierd'3 oxiderend gebakIren aardewerk. De combinatie van witte slib 
en 100dglazuur 9 evenals het toepassen van verschillende versierings
technieken verwijzen naar een vooruitgang van de pottenbakkerskunst 
die in de late middeleeuwen te situeren valt. Het hoogtepunt van dit 
aardevv'rel;: valt samen met de tweede helft van de 13(1.e eeuwen de 
eerste helft van de 14·de eeuw. Behalve door talrijke gebruiks
voorrrerpei1 en andere produkten van de huisraad? \1ürdt zij vooral 
door de groep van ruiterbeelden vertegenvlOordigd. Deze statuetten 
werden als unieke stukken gemaa:ct. Over·' de produktie centra bestaan 
vooralsnog weinig inlichtingen. Meer en meer lijkt men tot de 
bevinding te Icomen.clat dit hoog versierde aardevrerk typisch Vlaamse 
waar is of door Vlaamse pottenbakkers naar andere regio's overge
bracht werd. Sporen van ovens kwamen tot op dit ogenblik enkel in 
llkugge en Haarlem aan het licht (14). Doch het is 'meer dan waar- . 
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schijnlijk dat Gent over een eigen produktie-atelier of atelfers 
beschikte. Vergelijkingen tussen het stuk uit het Tempelhof en,de 
reeds eerder gevonden exemplaren uit Gent onderstrepen immers de' 
verschil~~n~e affini~~iten tussen deze ruit~rstatuetten wat mogelijk 
een aanwlJzlng kan zlJnvoor het ontstaan blnnèn eenzelfde context • . (. . 

De verschll:LèridefragmenteIll van de statuette werden uit de walgracht 
van het Tempelhof, ,aan.de zuidoostkantvan de motte , opgediept. ~Ze 
lagen verspreid over een 11,ele afstand doch behoorden duittelijktot 
een afgescheiden laag binneu',de gra.chtvulling," op een plek tussen 
de oever van'de gracht en een beschoeing'die na de tweede helft'van 
de 14de eeuw, in de reeds half dicht geslibte gracht aangelegd werd. 

Samen :net de fragmenten Ván de ruiterstatuettewerdel1·een groot aantai 
platte dakpannen alsook voorwerpen in reducerend gebakken waar en in 

'oxiderend gebakken aardewerk, soms met slib versierö, aangetroffen. 
Dit vondstenensemble kan globaal gezien in de 14de en 15de eeuw 
gesitueerd worden. Het feit dat niet alle stuklr.el1 van de rui ter-

'statuette teruggevonden werden, vindt 'zeker zijn oorzaak in de 
onder~oeksomstandighèden van het terrein. Beperkt door de tijd en de 
mogelijkhec~en, werd' gepoogd om zoveel mogelijk gegevens te redden 
uit ',het interessánte bodemarchief van deze plek dat echter door 
'grootsopgevatte funderingswerken volledig zou verdwijnen. 

, . 

Over de ~nktîe en de betekenis van deze ruiterbeelden in hoog 
versierd aardewerk werèl. reeds verschillende malen gehandelè .• Meestal 
wordt ààngenomen dat zij gediend hebben tèi'·vers:lering van bruggen, 
poorten, gevels, daken en nc1cken. Binnen'de groep van middeleeuwse 
eindbekroningen vormen zij het figuratieve ty'pe terwijl daarnaast 
ook bloem- en dierenversieringen, evenals louter decoratieve nolt
spitsen of knoppen voorkwamen. De technische kenmerken en de opbouw 
van de ruiterstatuette uit het Tempelhofsteunt een dergelijke 
interpretatie. De sporen van verwering die het stuk vertoont kunnen 
ontstaan zijn doordat het een hele tijd blootgesteld Tms aan allerlei 
weersomstandigheden. Ook de weinig verzorgde detailafwerking van het 
beeld pleit voor een gezicht vanop enige afstand waarbij niet gelet 
werd .op details en enkel de hoofdlij'nen belangrijk zijn. Het feit 
dat de fragmenten van het stuk samen met een grote groep van platt"e 

, dakpannen" gevonden werden, kan erop duiclen dat zij waarschijnlijk 
na de afbraal{ o'~' de yerwoesting van een gebouw in de walgracht 
terechtgekomen zijn. Bij noodopgraving werden echter geen restanten 
vaneen stenen constructie uit èI.ieperiode op de mote aangetroffen. 
Uit het opgravingsverslag blijkt echter dat de ophoging reeds een 
stuk kon geslenkt zijn terwijl ook de mogelijkheid open blijft dat 
,heel wat door mechanische mia.tlelen verdween zonder dat het door de 
onderzoekers kon opgetekend of' waargenomen worden. 

Alle mogelijke kenmerken leiden ertoe deze ruiterstatuette in de 
tweedehe.lft van ide l3de eèuwof de eerste helft van de 14de eeuvr 
te situeren. Deze periode vormt immers ook de, bloeitijd voor de 
eind belcroningen in . a.ardewe~7'k. 

Vaak worden aId dateringscriterium nog een aant,al archief teksten 
ter staving aangehaald (15). Het gaat om een paar posten uit de 

'(}entse stà<lsrekeningen van het begin van de l4de eeuw. Recent 
archiva:risG~ onderzoek hee-ft echter uitgewezen dat "J'acopo den 
Pötghietere tl uit de rekeningen van 1323-1324,. steeds als potten
bakker ge!nterpreteerd en met dergelijke ruiterbeelden in verband 
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gebracht, eigenlijk een geelgieter is en tot een aantal ander ambacht 
behoort. De term "potghietere ll kan immers op beide ambacht~lijke 
tec,hnieken teruggaan, doch wordt vooral voor metaalbewerkers. (16) 
gebruikt. Ge.sëhreven bronnen of iconografische documenten hebben 
vooralsnog weinig bijgedragen tot de studie van deze middeleeuwse 
ruiterbeelden. ' 

Bij vergelijking met alle bekende exemplaren van ruiterstatuettes 
uit het graafschap Vlaanderen 9 treft het ruiterbeeld uit het Tempel
hof door het ontbreken van raMstempelversiering. Dit vormt vooralsnog 
geen dateringscriterium. Rekening houdend met de geschiedenis van het 
site, mogen we echter stellen dat deze ruiterstatuette van vóÓr 1312 
<:lagtekent. In november 1200 kwamen dè tempeliers in het bezit van 
een terrein aan de BTiel? een schenking van kast131ein Zeger 11. 
Na de afschaffing van de orde 9 in1312~ ging het goed over aa.n de 
ridders van Malta die er waarschijnlijk nooit verbleven hebben. Het 
T:empelhof zelf lijkt immers kort na 1312 voor een hele tijd verlaten 
te zijn. Logischer wijze mogen we veronderstellen dat deze ruiter
stà:t;uette voor de tempeliers gemaakt werd om er één van hun bouw
werk'en mee te versieren,. en dat . zij wellieht van vóbr 1312 dagtekent,' 
tenzij zij v;;m elders afkoms-tigis, wat - gezien de hele context van 
het site .,..'zo goed als uitgesloten is. 

Tot besluit kunnen we stellen dat de vondst van deze prachtige ruiter
statuette, afkomstig uit de walgracht van het Gentse. Tempèlhof, 
bijgedragen heeft tot een ruimere kennis van de ruiterbeelden in 
hoog versierd aardewer'k die de architectuur in de middeleeuwse 
steden van het graafschapVlaano.eren verlevendigd hebben (17). 

Ginette Desmet 

en 

Marie Christine Laleman 

(1) De meest uitgewerkte studie en een eerste catalogus van middel
eeuwse ceramische rui terbeeld.en uit het graafschap Vlaanderen 
werd verzorgd deor Dr. F. Verhaeghe. Dit studie vormt uiteraard 
ook de basis voor deze bi jdrage. Zie VERHAEGHE, F., 'Merkwaardige 
ruiterstatuetten'uit'het middeleeuws graafschap Vlaanderen, in: 
KUltureel Jaarboek 'van de Provincie OJst-Vlaanderen, Gent 1976, 
nr 2, p.' 187-204. De catalogus kan thans, wat Gent betreft, 
àangevuld 'worden met een viertal fragmenten uit de buitentuin 
varL de Sint-Pie.t~rsabdij, met een fragment uit de Rasphuisstraat 

. en met dit stuk uit het, Dobbel Slot. Zie LALENilUf, M. C., 
Eindebekroningen in aarde'~'erk,in: De Sint-Pietersabdij te Gent. 
Archeologische vondsten uit de buitentuin, (Archeologische 
Monografie, nr 2,) Gent 1977-1979 (ter perse). 

(2) Dobbel Slot, in: Stadsarcheologie, Gent 1979, jg. 3 JU' 1, p.36-37'. 
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