STADS

ARCHEOLOGIE
jaargang 8

nr. 3

STADSARCHEOlOGIE

ISSN 0771-4858

Gent 1984, jg. 8 nr. 3

Hoofdredactie: M. C. Laleman
Kaftontwerp : P. Cattoir
Lay-out : R. Serteloot
Medewerkers aan dit nummer : R. Berteloot, J. Souche, M. Burez, P.
Cattoir, P. De Win, G. Everaert, A. Gautier, P. Joos, S. Joos, K. Lagaisse, M. C. Laleman, D. Lievois, A. Pauwels, E. Raeymaekers, P. Raveschot, J. Semey, D. Steyaert, P. Swimberghe, G. Van der Haegen, R.
Van de Walle, J . Vanmoerkerke en H. Vermeire.
Verantwoording der afbeelding:
D.M.S.A., Gent: p. 18, 19, 20,21, 24, 25, 26, 29, 43, 49,58 en 62
P. De Win, Berchem : p. 4, 6, 7 en 12
P. & S. Joos, Gent: p. 60
D. Steyaert, Leuven : p. 26, 29 en 30
G. Van der Haegen, Gent: p. 61
J. Vanmoerkerke, Gent : p. 63
Dit viermaandelijkse tijdschrift komt tot stand dank zij de steun van de
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de stad Gent.
Verantwoordelijke uitgever : Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie
V.Z.W., p.a. Hofakkerstraat 28, B-9710 Gent-Zwijnaarde.

GENT RECHTSARCHEOLOGISCH BEKEKEN
Een snelinventaris van het monumentale patrimonium
Inleiding Ook deze bijdrage kadert in een ruimer project tot 'Inventaris
van het rechtshistorisch patrimonium van België, dat het opsporen, beschrijven en ordenen van alle op Belgisch grondgebied bewaarde rechtshistorische relicten beoogt (1 ). Via deze inventaris hopen we tevens
meer aandacht te bekomen voor het behoud en de bescherming van deze 'rechtsarcheologia'.
Zoals iedere stad zou ook Gent potentieel nog heel wat te bieden kunnen hebben op rechtsarcheologisch vlak. Als één der grootste steden van
de Nederlanden en de grootste stad van het graafschap Vlaanderen door
de eeuwen heen was zij naast centrum voor plaatselijk bestuur en rechtspraak ook vaak de plaats waar meer centrale bestuurs- en rechtsorganen - zoals de vorst en zijn raad, de Raad van Vlaanderen e.d. -zetelden.
Potentieel, jawel, maar is er van dat alles thans nog iets bewaard gebleven ? Op het eerste gezicht kwamen we niet veel verder dan die enkele
typische gebouwen in de stadskern : het Stadhuis, het Belfort, het Gravensteen met zijn Museum voor Gerechtsvoorwerpen, de schandbank
achter het Galgenhuisje. Een systematisch nazicht van inventarissen (2),
tentoonstellingscatalogen (3), stadsmonografieën (4) en onze persoonlijke documentatie leverde gelukkig meer materiaal op.
Navolgend zijn de resultaten van ons zoeken op een meer overzichtelijke en gegroepeerde wijze weergegeven. Wegens plaatsgebrek hebben
we ons in deze enkele bladzijden beperkt tot een snelinventaris van het
monumentale patrimonium. Daardoor valt veel van wat thans nog in
rechtsarcheologisch opzicht bewaard is gebleven te Gent buiten dit bestek. Denken we alleen al maar aan de ongemeen rijke verzameling gerechtsroeden, foltertuigen, dwang- en strafinstrumenten die zich in het
Museum voor Gerechtsvoorwerpen in het Gravensteen bevindt en aan
de mooie verzameling gildestukken, meubelen, schilderijen en voorwerpen die eertijds de gerechts-en bestuursgebouwen sierden, thans ondergebracht in het BijJokemuseum (5).
De betrachting is er wel geweest zo volledig mogelijk te zijn in onze opsomming van wat er op monumentaal gebied bewaard is gebleven op het
grondgebied van de huidige stad Gent. Gezien de omvang van het werkterrein is het evenwel niet uitgesloten dat enkele relicten aan onze aandacht zijn ontsnapt. Elke aanvulling is dan ook van harte welkom.
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Plaatsen en gebouwen waar recht werd gesproken

Stadshuis, Botermarkt 7 (6)

De stadsschepenen vergaderden tot omstreeks het begin van de 14de eeuw aan de voet van het Belfort. Vervolgens werd een eerste Schepenhuis gebouwd in 1321 dat geleidelijk aan
tot het huidige Stadhuis uitgroeide. In dit Stadhuis waren de vierscharen van de schepenen van de Keureen vanGedele ondergebracht, thans
respectieve Iijk de Pacificatiezaal en de I nkomhal.

Gravensteen, Sint- Veerleplein 7 7 (7) Eerst was het Steen één der versterkte verblijfplaatsen van de graaf van Vlaanderen en zijn hofraad. Nadat de graaf omstreeks het einde van de 14de eeuw naar het Hof ter
Walle of Prinsenhof was verhuisd, werd het Steen van 1407 tot 1778 de
vrijwel permanente vergaderplaats van de Raad van Vlaanderen. Dit
hoogste gerechtshof van het graafschap betrok het z.g. Huis van de
Graaf.
Ook het Leenhof van de Oudburg was er in ondergebracht. Deze oude
kasseirijrechtbank vergaderde aanvankelijk tussen de 'baliën' in openlucht (8). Vanaf de 16de eeuw gebeurde dit in een afzonderlijk huis binnen de omheiningsmuur. Na de brand van 1581 werd in 1612-1614 een
nieuw kasseirijhuis opgetrokken, dat in 1806 werd omgevormd tot katoenspinnerij om tenslotte in 1829 te worden afgebroken.

Voormalig jezuïetencollege, Voldersstraat 3 (9) Na de opheffing van de
jezuïetenorde door Jozef 11 verhuisde de Raad van Vlaanderen van het
vochtige Gravensteen naar een gedeelte van dit gebouw. De Raad hield
er haar eerste zitting op 27 november 1778; ze vergaderde er tot aan
zijn afschaffing door het Franse bewind op 27 november 1795. Het gebouw fungeerde dan nog een tijd lang als tribunaal onder het Franse en
het Hollandse bewind. In 1836-1846 werd uiteindelijk het huidige Gerechtshof gebouwd aan het Koophandelsplein.
Voormalige herberg 'In Sint-Anthone', Drongenplein 17, Drongen (afb.
1). Van de vierscharen en plaatsen waar recht werd gesproken in de dorpen en heerlijkheden rondom Gent is thans niet veel meer overgebleven.
Meestal werd recht gesproken in openlucht, in z.g. 'groen vierscharen'.
Zo b.v. te Gentbrugge, waar de vierschaar op de Meersemdries zetelde
(1 0). Op het einde van het Ancien Régime vonden deze vierscharen
vaak onderdak in een nabijgelegen herberg, zoals te Drongen waar de
vierschaar alleszins in de 18de eeuw was ondergebracht in de herberg 'In
Sint-Anthone' (11 ).
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2. De laat-gotische roepstoel van het Stadhuis.

1. De voormalige herberg 'In Sint-Anthone' te Drongen, eertijds vergaderplaats van
de vierschaar.
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Café 'Schoon Zicht', Trekweg 78, Mariakerke (12) Dit café zou, ondanks grote verbouwingswerken, nog delen incorporeren van de voormalige herberg waar de vierschaar eertijds vergaderde.
Groothof of Grote Hofstede, Oostdonkstraat 5, Mendonk Te Mendonk
hielden de schepenen en de baljuw tot 1787 hun zittingen in dit 'Goed
te Oostdonk'. Omdat dit goed te ver van de dorpskern verwijderd was,
vroegen en kregen zij in 1787 de toelating vanwege hun heer, de Gentse
bisschop, om voortaan te vergaderen in de herberg 'De Fortuin' bij de
kerk, waar zij ondanks allerlei tegenkantingen tot het einde van het Ancien Régime hun zaken afhandelden (13).
Hoeve 'Het Leenhof', Sint-Gero/fstraat 4 7, Drongen Deze hoeve is wellicht nog een reminiscentie aan een vroegere leenheerlijke rechtbank
(14).

Administratieve en ambtelijke verblijfplaatsen
Vooreerst dienen natuurlijk het Stadhuis, het Gravensteen en het Prinsenhof vermeld te worden. Het Stadhuis was niet alleen de vergaderplaats van de schepenen van Gent, maar ook van de Staten van Vlaanderen. Het Gravensteen en het Prinsenhof waren verblijfplaatsen van de
vorst en zijn hof, van centrale gerechtelijke en bestuurlijke instellingen
en van vorstelijke ambtenaren. Daar waar het Stadhuis en het Gravensteen grotendeels zijn bewaard gebleven, rest van het Prinsenhof thans
nog slechts de z.g. Donkere Poort (Prinsenhof 71) en enkele geïncorporeerde overblijfselen tussen de Sirnon de Mirabellostraat en de Sanderswal (15).
De ex-gemeentehuizen van de gemeenten die thans Groot-Gent uitmaken, zijn ook te vernoemen. Ze dateren meestal uit de 19de eeuw, maar
vervangen soms oudere bestuurs- en gerechtsgebouwen (16). Wij volstaan hier met een korte opsomming : Afsnee (Afsneedorp 24), Desteldonk (Moleneinde 24), Drongen (Drongenplein 20), Gentbrugge (eerst
van 1894 tot 1946 Kerkstraat 83-85, van 1946 tot 197 4 Braem kasteelstraat 26), Ledeberg (Ledebergplein 34), Mariakerke (Petrus Meirestraat
9), Mendonk (Mendonkdorp), Oostakker (Oostakkerdorp 3), SintAmandsberg (Antwerpsesteenweg 249), Sint-Denijs-Westrem (Gemeenteplein 2), Sint-Kruis-Winkel (Sint-Kruiswinkeldorp), Wondelgem (Pieter Cieterslaan 28), Zwijnaarde (eerst tot aan de Tweede Wereldoorlog
Heerweg-Noord 1, na de Tweede Wereldoorlog Dorpstraat 1 ).
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3. De roeptribune te Desteldonk.
4. Het Sint-Veerleplein - eertijds één der belangrijkste strafuitvoeringsplaatsen van
Gent -met de reconstructie van één der pilaren van de Vismarkt.
5. De voormalige stadsgevangenis, 'Mammelokker' genoemd naar het reliëf boven
de ingang.
6. Een rijk rechtsarcheologisch hoekje : de huidige Groentenmarkt (ex-Vismarkt)
met het Galgenhuisje, waar eertijds een galg stond opgesteld, met restanten van
de smeedijzeren schandbank en met de banierhoudende leeuw op de geveltop van
het Groot Vleeshuis, restant (kopie) van één der pilaren van de Vismarkt.
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Restanten van verblijfplaatsen van lokale bestuursambtenaren zijn er
ook nog bewaard gebleven. TeAfsnee was het huis 'Daerup(t)', Afsneedorp 16, de vroegere zetel van de heerlijkheid Daerup(t), een afhankelijkheid van de Gentse Sint-Pietersabdij (17). Te Drongen was de hofstede 'De Meierij', Deinzesteenweg 104, vroeger een leen waaraan het ambt
van meier en prater was verbonden; het leen was afhankelijk van de
Gentse Sint-Pietersabdij (18). Eveneens te Drongen zijn er nog delen
van de 'Ammanije', de verblijfplaats van de amman of vertegenwoordiger van de heer van Drongen, uit de 17de eeuw bewaard gebleven in enkele huizen aan het Drongenplein (nr. 2-4) (19). Te Ledeberg bevond
zich eertijds de 'Hofmeierij' of het Oude Hof van Ledeberg, een deels
door de Rietgracht omwald goed aan de Opperschelde dat het voornaamste leen van de heerlijkheid Ledeberg uitmaakte en in het bezit
was van de Gentse Sint-Pietersabdij. Enkel de toegangspoort is hiervan
nog bewaard gebleven aan de Frans De Mildreef 30 (20). Te Sint-KruisWinkel valt nog een boswachtershuisje te vernoemen, Winkei-Rostijn
17, dat dateert uit 1924 (21 ).

Afkondigingsplaatsen
Naast de puien van de verschillende (ex-)gemeentehuizen dienen hier inzonderheid de volgende vermeld te worden : de mooie laat-gotische
'roepstoel' van het Gentse Stadhuis (kant Hoogpoort) : een trapje in de
vroegere Vierschaar van de Keure (de huidige Pacificatiezaal), ontworpen door Eugène Viollet-le-Duc ca. 1871, leidt naar de 'roepstoel' of
'banstoel' uit 1518-1519. Vanop dit buitenbalkon werden allerlei mededelingen aan de bevolking voorgelezen (22) (afb. 2). De halfronde 'roeptribune' te Desteldonk is ingebouwd in de kerkhofmuur van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en H. Cyprianus (begin 20ste
eeuw ?) (afb. 3). Het arduinen 'afroepingshuisje' te Mariakerke, dat tevens dienst deed als berging voor de lijkberrie, werd samen met de omheiningsmuur rond de parochiekerk opgericht in 1898. Het maakt deel
uit van deze muur en kijkt uit over het Mariakerkeplein (22).

Ondervragings-en strafuitvoeringsplaatsen

Ondervragingsplaatsen (pijnkelders) De ondervragingsplaats bij uitstek
was de pijnkelder van het Gravensteen, gevestigd vanaf de 14de eeuw in
de z.g. krocht. Ook de vierkante ruimte boven de binnenpoort van het
poortgebouw zou als folterkamer gebruikt zijn geworden. In deze ruimte werden verdachten aan de tortuur onderworpen om hen tot beken7

nen aan te sporen. De pijnkelder van het Steen fungeerde niet alleen ten
behoeve van de centralere gerechtsorganen (Raad van Vlaanderen, kasseirijrechtbank van de Oud burg), maar hij werd ook regelmatig gebruikt
door de stadsschepenen zoals blijkt uit de 'Boucken van den Crime'
(24). Ook de Mammelokker-stadsgevangenis zou nog in de 18de eeuw
een examen- ende tortuercamer gehad hebben (25}.

Strafuitvoeringsp/aatsen Er zijn er zeer veel geweest in Gent en omgeving. Vergeten we niet dat de strafuitvoeringen door veel instanties konden bevolen worden, waarbij elk van deze rechtsmachthouders binnen
zijn jurisdictie voorzag in zijn strafuitvoeringsplaatsen en -instrumentarium (galg, kaak, rad, e.d.}, dat tevens zijn rechtsmacht over het gebied
moest symboliseren.
De strafuitvoering was meestal openbaar, maar kon soms- bij wijze van
bijzondere gunst - binnenskamers ondergaan worden . Zo b.v. de bede
om vergiffenis in de vierschaar, de geseling in de gevangenis, e.d. Vermelden we terzake nog dat men soms een boetebedevaart kon laten omzetten in het aflopen van het tegellabyrint in de vierschaar van de Keure
(thans Pacificatiezaal}.
De meeste strafuitvoeringen waren evenwel openbaar. Het zou ons te
ver leiden hier alle bestraffings- en terechtstellingsplaatsen van GrootGent te vermelden. Van deze vele plaatsen (26} zijn nog enkele sporen
terug te vinden in oude plaatsnamen en huidige straatnamen : zo verwijst de Galgenberg naar de plaats waar Raas van Gavere, heer van Akkergem, misdadigers liet opknopen (27); er bestaat nog een Galglaan te
Gent en een Galgestraat te Wondelgem (28}; de Pilorijnstraat wijst de
plaats aan waar eertijds de galg en kaak van Sint-Baafs stonden opgesteld (29); aan de Kortrijksepoortstraat was het driehoekige pleintje
met zijn empirepomp, voorheen 'Het Spriet' geheten naar de schandpaal
van Sint-Pieters die er opgesteld stond (30) .

Gevangenissen (31) De vroegste sporen van een stadsgevangenis dateren
van het eind van de 13de eeuw. Ze werd toen 'Chastelet(te)' genoemd
en was gelegen aan de Korenmarkt, ongeveer waar zich thans het Postgebouw bevindt. In 1716 werd deze gevangenis afgebroken (32). De gevangenen werden toen overgebracht naar het Gravensteen, in de gevangenis van de Raad van Vlaanderen, en in de kelders van het Stadhuis,
die al gedeeltelijk dienst deden als gevangenis van de burgerwacht. In
1718 werden de gedetineerden in het Tuchthuis geplaatst (zie verder)
tot men in 1741 een nieuwe stadsgevangenis bouwde, de z.g. Mammelokker bij het Belfort (33) (afb. 4) . Deze kleine gevangenis aan de Bo-
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termarkt deed dienst als stadsgevangenis tot 1902. Ze ontleent haar benaming aan het reliëf op het tympaan van de voorgevel, dat de Romeinse legende van de Caritas voorstelt : Cimon, die in de gevangenis tot de
hongerdood was veroordeeld, bleef in leven dankzij zijn dochter die
hem met de borst voedde; dit gebaar van kinderliefde trof de rechters
zozeer dat ze de oude man vrijlieten (34).
Naast de eigenlijke stadsgevangenis was er sinds de 17de eeuw ook een
Tuchthuis, bestemd voor het onderbrengen van bedelaars en leeglopers.
De mannen moesten er hout raspen, de vrouwen spinnen. Eerst was dit
Tuchthuis ondergebracht in een deel van het Geraard de Duivelsteen
(35). In 1775 werd het Tuchthuis vervangen door de provinciale gevangenis aan de Coupure, beter bekend als het Rasphuis. Deze strafinrichting, ook Centrale Gevangenis genoemd, werd opgetrokken tussen 1772
en 1826, buiten gebruik gesteld in 1935 en afgebroken in 1938 (36).
Enkel de Rasphuisstraat herinnert nog aan haar vroeger bestaan, alsook
een maquette in het Museum voor Gerechtsvoorwerpen.
Het geklasseerde Rijhovesteen, Onderstraat 22, heeft ook een korte periode als gevangen is gediend, n I. voor de kathol ieken onder het Calvinistische bewind van Jan van Hembyze en Frans van Ryhove (15771584) (37).
Het Gravensteen herbergde de gevangenissen van de Raad van Vlaanderen en van de kasseirijrechtbank van de Oudburg (14de-18de eeuw); het
was zelfs korte tijd ook stadsgevangen is ( 1716-1718). Een eerste gevangenis, het 'Vierkant' genoemd, bevond zich in het poortgebouw boven
de binnenpoort; andere gevangenissen bevonden zich in de donjon, in
de z.g. 'romaanse galerij' en in het z.g. Huis van de Graaf, waar de onderaardse gevangenis de benaming 'Donkere Put' meekreeg. Deze ruimten zijn thans nog te bezichtigen (38).
Vermelden we tenslotte nog dat de huidige Rijksgevangenis, Nieuwewandeling 87, een cellengevangen is, gebouwd werd in 1859-1861 volgens het plan van de gevangenis van Pentonville bij London van 1840
(39).

Strafuitvoeringsinstrumenten Wij bepalen ons hier tot de monumentale
instrumenten. Het Museum voor Gerechtsvoorwerpen in het Gravensteen herbergt het kleinere instrumentarium.

9

Reminiscenties aan de 'Vier Pilaren van de Vismarkt' : de leeuw op de
geveltop van het Groot Vleeshuis en de zuil op het Sint-Veerleplein (40}.
Tot 1483 stonden er op de Vismarkt (thans Groentenmarkt} vier houten staken die door de stad Gent werden gebruikt als schandpaal, geselpaal en afficheringspaat voor verordeningen. In 1483 werden de houten
palen vervangen door natuurstenen monumentjes, elk bekroond door
een gepolychromeerde en gekroonde leeuw als houder van een wapenbanier (Gent, Vlaanderen, Bourgondië en Oostenrijk}. Volgens een
hardnekkige overlevering zouden de kosten voor deze nieuwe 'kolommen van gerechtigheid' gedekt zijn door de hoge boetegelden die een Sire van Maldegem aan de stad wegens een veroordeling diende te betalen.
De zuilen werden dan ook wel eens smalend de 'zuilen van de Sire van
Maldegem' genoemd. In 1640-1641 werden de pilaren vernieuwd, maar
de leeuwen werden verwijderd. Wellicht voor korte tijd terug van hun
leeuwen voorzien in de 18de eeuw, werden de bouwvallig geworden zuilen afgebroken rond 1782-1785. Eén der leeuwen kwam op de noordwestgeveltop van het Groot Vleeshuis terecht; het beeld werd in het begin van deze eeuw evenwel vervangen door een kopie. Naar aanleiding
van de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent werd voor de afdeling
'Oud-Vlaenderen' één der pilaren van de Vismarkt op basis van een
oude voorstelling gereconstrueerd door beeldhouwer Oscar Sinia en architect Vatentin Vaerwyck. Door de vereniging 'Les Amis du VieuxGand' werd de zuil na de beëindiging van de Wereldtentoonstelling gerecupereerd en in augustus 1926 plechtig heropgericht op het Sint-Veerieplein (omdat er geen plaats was op de Groentenmarkt} (afb. 5} en opgedragen ter herinnering aan de beheerders van de Wereldtentoonstelling,
nl. E. Coppieters, J. Casier en M. de Smet de Naeyer.
Van de schandbank of het pilorijn tegen de gevel van het Groot Vleeshuis aan de Groentenmarkt zijn slechts enkele smeedijzeren restanten
bewaard gebleven, gedeeltelijk verscholen achter en doorlopend tot in
het Galgenhuisje (afb. 6). Deze restanten dateren uit het begin van de
15de eeuw (ca. 1419-1420), van na de uitbreiding en de vernieuwing
van het Groot Vleeshuis. Van deze schandbank werd vooral in de 15de
en de 16de eeuw veelvuldig gebruik gemaakt (41 ).
De mooi bewaarde schandpaal van Mendonk (Mendonkdorp, tegenover
de Kerkingang) (42) (afb. 7) bestaat uit twee achthoekige arduinen treden, waarop een enigszins versmallende achthoekige granieten schacht
staat. Deze schacht, versierd met een blad als prangijzerhouder, loopt
uit in een trapsgewijs verspringend kapiteel, waarop een medaillonvormige bekroning prijkt, voorzien van de wapens van Mgr. G.G . Van Eersel die als bisschop van Gent (1772-1778} tevens heer van Mendonk was.
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De paal werd in juli 1872 bij werken op het kerkhof van Mendonk
opgegraven, nog voorzien van het
prangijzer, dat ondertussen evenwel verdwenen is. De schandpaal
met zijn globale lengte van ca.
4,40 m is thans beschermd (bij
regentsbesluit van 8 februari
1946).
Te Mariakerke wordt mogelijk
nog een schandpaalbekroning bewaard in de vorm van een wapensteen, die langs de ene zijde versierd is met het wapen van Filips
Penneman en langs de andere zijde de wapens vertoönt van Penneman en zijn echtgenote Johanna van Havre. De wapensteen
stond lange tijd op de omheiningsmuur van de oude afspanning 'In de Groenen Staek'
(Groenestaakstraat), waar hij in
de loop van de jaren '60 verdween
om kort geleden geplaatst te worden op de omheiningsmuur nabij
de ingang van het z.g. kasteel van
Mariakerke (of kasteel Claeys
Bouüaert) (43).

Boetestukken Terzake is er te
Gent een monumentaal voorbeeld bewaard gebleven, nl. het
voormalige Kinderen Alijnshospitaal, Kraanlei 61-63, thans ingericht als Museum voor Volkskunde. Dit godshuis werd in 13631365 immers gesticht op grond
van een 'zoendinc' tussen de families (H)Aiijn(s) en Rijm door
de familie Rijm ter uitwissing van
een moord op de gebroeders A lijn
in de Sint-janskerk (1354) (44).

7. De schandpaal van Mendonk.
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8. Eén der vroegere grensstenen tussen het SintPietersdorp en de Stad Gent, in de Ketelvest,
tussen de huisnummers 39 en 41-51.
9. Een grenspaal uit 1768, die eertijds het SintBaafsdorp van de Stad Gent scheidde; thans
bewaard in het Museum voor Stenen Voorwerpen van de Sint-Baafsabdij.

jurisdictiesymbolen Op monumentaal gebied zijn -naast de bovengenoemde schandpalen en pilaren van de Vismarkt- het Belfort en enkele grenstekens als nog bewaard gebleven jurisdictiesymbolen te vernoemen. Enkele ambtsgebonden symbolen, zoals de gerechtsroeden, zijn
bewaard in het Museum voor Gerechtsvoorwerpen in het Gravensteen.
Het Belfort was het symbool van de gemeentelijke vrijheid en zelfstandigheid ten opzichte van de vorst. Het was de schatkamer van alle privilegies die de gemeente moeizaam had verworven in de loop der eeuwen.
Deze schatkamer werd bewaakt door de stadswachters, die tevens vanop
zijn tinnen waakten over de veiligheid van de gemeente. In het Belfort
werden de stadsklokken gehangen die zowel de werktijd regelden, als
feest, strijd en gevaar aankondigden. Met de bouw van het Gentse Belfort werd in 1321 begonnen. De symbolische dimensie werd nog onderstreept door het aanbrengen op de toren van de metalen draak als windwijzer en door het plaatsen van vier stenen wachters (1377-1380). Eén
der stenen beelden is thans nog bewaard gebleven (46), evenals de oorspronkelijke draak uit 1377 (47).
Enkele grensstenen en -palen die de stad Gent van de heerlijkheden van
Sint-Pieters en Sint-Baafs scheidden, zijn bewaard gebleven :
-grens tussen het Sint-Baafsdorp en de stad Gent (48) : zes palen met
de aanduiding sT G aan de ene zijde en sTEB aan de andere zijde worden bewaard in het Museum voor Stenen Voorwerpen van de Sint-Baafsabdij; ze dateren volgens de inscriptie uit 1768 (afb. 9)
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-grens tussen het Sint-Pietersdorp en de stad Gent (49) : twee gevelstenen bevinden zich thans nog ongeveer op hun oorspronkelijke plaats,
namelijk geïncorporeerd in twee gevels aan de Ketelvest, nl. de ene tussen nr. 39 en nr. 41-51 (sT P G} (afb. 8) en de andere in de gevel van
het Sint-Barbaracollege (GIsT P}; een derde gevelsteen (sT pI G}, afkomstig van een in 1857 gesloopt huis op de Ketelbrug, werd overgebracht naar Het Museum voor Stenen Voorwerpen van de Sint-Baafsabdij (inv. nr. 37).
In het Museum voor Stenen Voorwerpen van de Sint-Baafsabdij worden
nog zes bewerkte paaltjes bewaard, waarvan sommige nog een jaartal
voeren (1627, 1615,1622, 16.3}. Hun herkomst is onbekend. Vermoedelijk gaat het hier om stoeppalen of -stenen, d.w.z. stenen die de erfscheidingen van particuliere eigendommen vaststelden en de perceelsgrenzen binnen steden en dorpen aangaven (50}.
Vermelden we tenslotte dat de Grensstraat nog een reminiscentie is aan
de grens met het 'vrije van Gent' aan de Rietgracht (51 ).

Slotwoord De vraag of Gent op rechtsarcheologisch vlak nog iets te
bieden heeft, mag zeker positief beantwoord worden. Zoals blijkt uit
het voorgaande is het monumentale patrimonium met rechtshistorische
betekenis evenwel niet steeds direct herkenbaar. Enig pluiswerk in archief en bibliotheek was geboden. Tijdens deze zoektocht om zo volledig mogelijk het nog bestaande te achterhalen, leerden we tevens het
niet meer bestaande kennen, de 'littekens'. Het zijn er vele ... Met dit artikel hopen we bij te dragen tot het verdere behoud van de nog bestaande rechtsarcheologia te Gent. 'Onbekend is onbemind' en het onbekende heeft meer kans om stilletjes te verdwijnen. Door hun betekenis te
belichten willen we de kans verkleinen dat ook zij de weg zouden opgaan van een verwaarloosd relict of - erger nog -van een onberouwd
'litteken'.
Paul de Win

(1) Zie betreffende dit project, zijn betekenis en de eerste resultaten : VAN ROM·
PAEY, J. & DE WIN, P., Aanzet van een algehele inventaris van ons rechtshistorisch patrimonium, in : Ons Heem, Sint-Martens-Latem, 1981, jg. 35 nr. 4, p.
109-112; DE WIN, P., Een aspect van het rechtshistorisch patrimonium in België": schondstrafinstrumenten in : VAN DIEVOET, G., & MACOURS, G.,
justicie ende Gerechticheyt, Handelingen van het Zevende Belgisch-Nederlands
Rechtshistorisch Colloquium, Antwerpen, 1983, p. 63-112; DE WIN, P., Hoe-
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ver staat het met de 'Inventaris van het reschtshistorisch patrimonium van Belgié'' ?, in: Ons Heem, Sint-Martens-Latem, 1983, jg. 37 nr. 4, p. 105-111; DE
WIN, P., In het kader van de 'Inventaris van het rechtshistorisch patrimonium
van Belgié'': de schandstrafinstrumenten, in : Ons Heem, Sint-Martens-Latem,
1983, jg. 37, nr. 5-6, p. 137-158.
(2) Vnl. Bouwen door de eeuwen heen" {Inventaris van het cultuurbezit in Belgié;
dl. 4n), Gent, 1976-1982, 5 dln & bijlage; DECAVELE, j., & VANNIEUWENHUYSE, J ., Stadsarchief van Gent. Archiefgids, Gent, 1983, dl. 1.
(3)Gent, duizend jaar kunst en cultuur, Gent, 1975, 3 dln.
(4) Vnl. DE POTTER, F ., Gent van den oudsten tijd tot heden, Gent, 1882-1901,
8 dln; DE POTTER, F. & BROECKAERT, J ., Geschiedenis van de gemeenten
der provincie Oost- Vlaanderen, Gent, 1864-1870, reeks 1, 8 dln.
(5)Voor een exhaustievere inventaris, zie : DE WIN, P., Gent rechtsarcheologisch
doorgelicht. Een inventaris van het rechtsarcheologisch patrimonium, in : Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Gent, 1985
(ter perse).
(6) Van TYGHEM, F., Het Stadhuis van Gent, (Verhandelingen van de Koninklijke

Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgié), Brussel, 1978, 2 dln. Het Stadhuis is geklasseerd bij K.B. van 28 december
1936.
(7) BUNTIN X, J ., Inventaris van het Archiefvan de Raad van Vlaanderen (R.A.G.},
Brussel, 1964, dl. 1, p. 6-11; Gent... , 1975, dl. 3, p. 37-39; BODjaar Gravensteen, Gent, 1981; Bouwen ... , 1976, dl. 4 na, p. 482-486. Het gerestaureerde
complex werd bij K.B. van 28 december 1936 geklasseerd.
(8) De 'baliën' waren twee borstweringen aan weerszijden van de toegang tot het
Steen, reikend tot 5 m buiten de poort, waar de leenmannen van de Oudburg
aanvankelijk ook recht spraken, zie : 800 jaar... , 1981, p. 11.
(9) Heden stedelijke Emile Braunschool. Het gebouw werd geklasseerd bij K.B. van
29 november 1943. DE POTTER, F., 1886, dl. 4, p. 192; BUNTINX, J ., 1964,
p. 11; Bouwen ... , 1976, dl. 4 na, p. 524.
(10)Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 153-154.
(11)Het gebouw werd geklasseerd bij K.B. van 13 juni 1975. Vgl. DE POTTER, F.
& BROECKAERT, J ., 1864-1870, reeks 1 dl. 2, p. 45 sub Drongen; GOEME,
C., De dorpskom van Drongen in 7736, in : Bijdragen Heemkundige Kring
Dronghine, Drongen, 1967, jg. 1, p. 9 nr. 21; Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 58
en dl. 4n bijlage, p. 44; DEVOS, P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen,
(Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost- Vlaanderen, nr. 16-17), Gent,
1982, dl. 1' p, 356.
(12) DEVOS, P., 1982, dl. 1, p. 375.
(13)DE POTTER, F. & BROECKAERT, J., 1864-1870, reeks 1 dl. 4, p. 13 sub
Mendonk; Bouwen ... , 1982, dl. 4 nd, p. 230; DEVOS, P., 1982, dl. 1, p. 381.
(14)Bouwen ... , 1982, dl. 4 nd, p. 108; vgl. DE POTTER, F. & BROECKAERT,J.,
1864-1870, reeks 1 dl. 2, p. 50 sub Drongen.
(15)Bouwen ... , 1979, dl. 4nb N.O., p. 330-333 en p. 340-341.
(16) Zie ter zake : Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, passim; DE VOS, P., 1982 dl. 1, p. 351405.
(17)Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 7. Zie ook: DE POTTER, F. & BROECKAERT,
J ., reeks 1 dl. 1, p. 28 e.v. sub Afsnee.
(18)Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 55-56; CASSIMAN, P., 'De Meyerye en Praterve'
te Baar!e, in : Bijdragen Heemkundige Kring Dronghine, Drongen, s.d., p. 11.
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Zie ook: DE POTTER, F. & BROECKAERT, j., 1864-1870, reeks 1 dl. 2, p.
119-120 sub Drongen.
(19)Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 58; GOEME, C., 1967, p. 16 nr. 35-36.
(20)Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 167 en p. 178-179. Zie ook: DE POTTER, F. &
BROECKAERT, j., 1864-1870, reeks 1 dl. 4, p. 7-10 sub Ledeberg.
(21 )Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 373.
(22)Zie meer in detail : VAN TYGHEM, F ., 1978, dl. 1, p. 108, p. 111, p. 437 (pl.
44 L p. 554 (pl. 232) en dl. 2, p. 178.
(23)Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 211.
(24)Zie : 800 jaar... , 1981, p. 11, p. 14 en p. 16. Boucken van den Crime, SAG,
reeks 214, periode 1515-1763.
(25) HAERENS, K., Gentse merkwaardigheden, Gent, 1980, p. 23.
(26) De meeste openbare strafuitvoeringen grepen plaats in de buurt van het Gravensteen, nl. op de Hoofdbrug, op het Sint-Veerleplein en tussen de 'baliën', en op
de voornaamste marktpleinen van de stad, nl. de Vrijdagmarkt, de Korenmarkt,
de voormalige Vismarkt (thans Groentenmarkt), de markt bij het Stadhuis, enz.
Vergeten we ook niet dat een veroordeelde niet zelden op een kar geplaatst
door Gent werd gereden, terwijl hij/zij op de voornaamste pleinen en straathoeken aan allerlei lijfstraffen werd onderworpen. Zie ter zake o.m. DE POTTER,
F., 1884, dl. 2, p. 338-347 en p. 387-389; DE POTTER, F., 1889, dl. 6, p. 263271; CLAEYS, P., Le bourreau de Gand, in : Messager des sciences historiques,
Gand, 1891, p. 57 e.v.; CALLANT, E., De Veerleptaats te Gent. Hare gebouwen, instellingen en gebeurtenissen, Gent, 1908; GESSLER, J., De legende van
de 'Hooftbrugghe' te Gent, in : (Oostvlaamse Zanten, Gent, 1943, jg. 18, p. 110; 800 jaar... , 1981, p. 11; SAG, Nota's Van Werveke, nr. 628.
(27) DE POTTER, F., 1901, dl. 8, p. 289-291; Bouwen ... , 1979, dl. 4hb Z.W., p.
116.
(28) De Galgestraat te Wondelgem herinnert aan de plaats waar in de buurt van de
oude weg naar Evergem de galg van de heerlijkheid Wondelgem was opgesteld.
Eerst stond de galg aan de linkerzijde van de weg nabij de plaats waar eertijds
de 'Galgemolen' stond; later werd de galg overgebracht naar een meers verderop. In de 14de eeuw stond er te Wondelgem ook een galg van Gent opgesteld :
DE POTTER, F. & BROECKAERT, J., 1864-1870, reeks 1 dl. 7, p. 7 en p. 1617 sub Wondelgem .
(29)Bouwen ... , 1982, dl. 4 nc, p. 244.
(30)Bouwen ... , 1979, dl. 4 nb Z.W., p. 226 en p. 236. Ook de Groenestaakstraat te
Mariakerke (zie ook infra sub schandpalen) en de Staakskenstraat op de grens
van Gent en Mariakerke zouden kunnen verwijzen naar plaatsen waar eertijds
schandpalen of galgen stonden opgesteld.
{31) Zie voor een beknopte historiek van de stadsgevangenissen en de bewaarde
archieffondsen terzake : DECA VELE, J., & VANNIEUWENHUYSE, J., 1983,
dl. 1, p. 78-79 en p. 180, nr. 46-53.
(32) Vgl. Bouwen ... , 1976, dl. 4na, p. 233.
(33)Het gebouw werd geklasseerd bij K.B. van 28 december 1936. CLAEYS, P.,
Prison communale dite Mamme/okker, in : lnventaire archéo/ogique, ·Gand,
1899, p. 150; NOWE, H., Het Belfort van Gent. De Lakenhalle. De Mammelokker, Gent, 1949; Bouwen ... , 1976, dl. 4na, p. 58.
(34) Zie : HAERENS, K., 1980, p. 32-33 : Mamme (=forse vrouwenborst) -lakke
(= namaakspeen)-r = iemand die als namaakspeen een flinke vrouwenborst
krijgt.
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(35) Oe resten van het Geraard de Duivelsteen werden gek lasseerd bij K.B. van 28
december 1936. VERHAEGEN, A., Le choteau de Gérard Ie Diable, in :Messager desscienceshistoriques, Gand, 1886, p.1-17; VAN DEN BEMDEN , F.,
Le Sher Gheeraert 's Dievels Steen à Gand, in : Annales du Cercle d'Histoire et
d'Archéo!ogie de Gand, Gand, 1895, p. 5-39; Gent... , 1975, dl. 3, p. 50 en p.
53; Bouwen ... , 1976, dl. 4 na, p. 99-102.
(36)Zi e : STROOBANT, L., La Maison de force, in : fnventa/re archéo/ogique,
Gand, 1899, p. 140 ; Centrale Gevangenis te Gent. Historisch overzicht 77721935, Brusse1,1935;Gent... ,1975,dl.3,p.99.
(37) Het gebouw werd geklasseerd bij K.B. van 31 oktober 1849. Dit huis fungeerde
o.m. als gevangenis voor de toenmalige stadhouder van Vlaanderen- de hertog
van Aarschot -, de bisschoppen van Brugge en leper, en enkele katholieke edelen van 28 oktober 1577 tot 13 mei 1578, vooraleer zij werden overgebracht
naar het Prinsenhof om aldaar nog een tijd lang gevangen te zitten. Op 29
augustus 1578 werd ook de heer van Champigny, ex-gouverneur van Antwerpen, er met enkele anderen gevangen gezet. Zie: DE POTIER, F., 1889, dl. 6,
p. 71; Bouwen ... , 1976, dl. 4na, p. 347.
(38) Zie noot 7.
(39)Bouwen ... , 1979, dl. 4nb Z.W., p. 289-291.
(40)CANNAERT, J .B., Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht in V/aenderen, Gent, 1835 , p. 187-188; DE POTIER, F., 1884, dl. 2, p. 342-347; HAERENS, K., Standbeelden van Gent, Gent, 1977, p. 116-118 nr. 47; Bouwen ... ,
1976, dl. 4na, p. 135-136; J ANSSENS, 5., In het Openluchtmuseum te Gent,
de Arteve/destad, Gent, 1980, p. 220-223; DE HERDT, R., Te schande op de
Vismarkt, Gent, 1983, p. 6-7. Vgl. HE INS, A., Lion tenant les armes de Gand,
in : lnventaire archéo!ogique, Gand, 1899, p. 136. Zie ook : SAG, reeks 533,
nr. 301, pilaeren op den ouden Vischmarkt dd. 1641; SAG, Nota's Van Werveke, nr. 1136, Groentemarkt.
(41)Zie o.m. SAG, Nota's Van Werveke, nr. 628, nr. 9.17 en nr . 1136; DE POTI ER,
F., 1884, dl. 2, p. 340-342; VERHA EGE N, P., Le pilori de Gand, in : Annales
de la Société d'Archéo/ogie de Bruxelles, Bruxelles, 1894, p. 375; HEINS, A.,
Le pi/ort, in : fnventa/re archéo!ogique, Gand, 1897 , p. 44; CLAEYS, P., 1891,
p. 65-67; VAN WERVEKE, A., Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde
van Vlaanderen, Gent, 1927, p. 144-146; Gent... , 1975, dl. 3, p. 262 en p. 268
nr. 497; HAERENS, K., 1980, p. 48-50 nr. 18; DE HE ROT, R., 1983.
(42)Zie vnl. MOENS, F ., De schandpalen, in: Tijdschrift voor de Tauring Club van
België; Brussel, 1947, jg. 53, p. 27-28; LEOPOLD, Br. & AUDENAERT, R.,
Schandpalen, in : St.-Laurensk/ok, 1977-1978, jg. 50 nr. 3, p. 18-27; Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 228; JANSSENS, S., 1980, p. 331; VANACKER, 0. &
HENDRYCKX, M., Lanos het Kanaal, Gent, 1982, p. 93; VANACKER, 0., De
schandpaal van Mendonk, in : Heemkundig Nieuw Oost-Oubdurg, Gent-SintAmandsberg, 1983,jg.11 nr. 6, p.11-13.
De door 0. Vanacker gedane suggestie als zou de schandpaal mogelijk van de
heerlijkheid Wulfsdonk te Moerbeke-Waas afkomstig zijn, kan alleen reeds
weerlegd worden doordat deze laatste schandpaal nog ten dele bewaard is gebleven, namelijk de bekroning, bestaande uit een leeuw als houder van het ingewikkelde wapen van de Gentse bisschop Lobkowitz. Deze bekroning bevindt
zich thans in het nieuwe gemeentehuis van Moerbeke-Waas; de schacht bestond
nog tot na de Tweede Wereldoorlog, maar is thans vermist. Zie ter zake o.m.
DE WIN, P., 1983A, p. 94 noot 93; DE WIN P., 1983C, p. 141.
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(43)Met een hartelijk woord van dank aan Dr. F. Moens uit Gent voor de inlichtingen betreffende deze wapensteen. Zie ook : Bouwen ... , 1982, dl. 4nd, p. 218
en p. 206.
(44) DE SAINT-GENOIS, J., Origine de l'hospice de Sainte-Cathérine dit Kinderen
Alyn 's hospitoei à Gand, in : Messager des sciences historiques, Gand, 1850, p.
98-138; VAERWYCK, V., Het Sinte-Katharina-godshuis of Kinderen Halinshospitaal te Gent, Gent, 1905; V AE RWYCK, V., Hospice Sainte-Cathérine (Kinderen Alyns Hospitaal), in : lnventaire archéologique, Gand, 1910, p. 531-540;
d'EXSTEYL, R., Het kinderen A/ijnshospitaal, in : Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, 1963, jg. 12 nr. s, p. 20-22; Bouwen ... , 1976, dl. 4na, p. 267-269.
(45) HE INS, A. & M., Le beffroi, in : lnventaire archéologique, Gand, 1902, p. 252;
BERGMANS, P., Le campanile du beffroi de Gand, Gand, 1905; NOWE, H.,
1949; Gent... , 1975, dl. 3, p. 51; Bouwen ... , 1976, dl. 4na, p. XXIX-XXX en p.
54; VAN WERVEKE, A., Het Secreet van het Belfort, s.l., s.d. Zie ook : SAG,
reeks 533, nr. 7-12, periode 1542-1794.
(46)Zie o.m. DE PAUW, N., L 'homme du beffroi, in : lnventaire archéologique,
Gand, 1897, p. 6; VAN DUYSE, H., Le costume de l'homme du beffroi, in :
lnventaire archéologique, Gand, 1897, p. 24.
(47)Zie o.m. VUYLSTEKE, J., De draak van het Belfort, in : lnventaire archéologique, Gand, 1897, p. 25; VUYLSTEKE, J ., De draak van het Belfort, in: Verzamelde prozaschriften, Gent, 1891, dl. 4; p. 123-208; CEL IS, G., De Gentsche
draak, in : Gent, XXste eeuw, Gent, 1911, reeks 1 nr. 2, p. 62-63; Gent... ,
1975, dl. 3, p. 365-366 nr. 642.
(48) HE INS, A., Bornes-limites des villes de Gand et de Saint-Bavon, in: lnventaire
archéo/ogique, Gand, 1907, p. 450.
(49) DE MUYNCK, V., Limites des territoires de Gand et de Saint-Pierre, in : lnventaire archéologique, Gand, 1898, p. 1 00; DE MUYNCK, V., Les limites de Ja
vi/Ie de Gand et de la vi/Ie de Saint-Pierre, in : Bulletin de la Société d'Histoire
et d'Archéo/ogie, Gand, 1898, p. 162-169; VAN GENT, M., Een woordje over
twee grensstenen te Gent, in : Gendtsche Tydinghen, Gent, 1974, jg. 3, p. 9599; Bouwen ... , 1979, dl. 4nb Z.W., p. 214 en p. 217 en pl. 148.
(50)Vgl. met Nederland: AALBREGTSE, M.A., Merkwaardige grenspalen en grensstenen, Zeelandreeks, nr. 4}, Middelburg, 1976, p. 41 e.v.; BROUWER, T.,
Grenspalen in Nederland, Zutphen, 1978, p. 102 e.v.
(51)Bouwen ... , 1982, dl. 4nc, p. XXXVI en p. 75. Zie ook betreffende limietscheidingen : SAG, reeks 533, nr. 65-67.
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WELLINGSTRAAT 103
Onderzoek van een laat-middeleeuwse woning

Inleiding Naar aanleiding van een vooronderzoek in functie van een restauratie kon de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de
stad Gent in de loop van 1983 enkele archeologische bevindingen doen
in het pand Wellingstraat 103 (kad. afd. 15, sectie F, blad 20, nr. 1718)
(1 ). Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met de eigenaar, de heer
André Pauwels uit de Pinte, en met architect Dirk Steyaert uit Leuven
(2).
Site De woning waarin het onderzoek doorgevoerd werd, is gelegen in
de westzone van de stad, nl. aan de zuidkant van de Wellingstraat, een
rechtlijnige verbinding tussen de Oude Houtlei en de Holstraat (afb. 1 ).
De oudste vermelding van de straat gaat terug tot de jaren 1328-1329.
Over de oorsprong van de benaming bestaan er verschillende hypothesen : volgens de enen zou ze verwijzen naar een gewad of drinkplaats,
volgens anderen naar een 14de eeuwse Gentse familie (3). De Wellingstraat maakt deel uit van het z.g. 'Ser Raas Gherechte', een domein dat
tussen 1274 en 1300 bij de stad
\ \
gevoegd werd. Het site is derhalve gelegen tussen de 12de eeuwse stadsvesting (met o.m. de Oude Houtlei) en de laat-middeleeuwse stadsomwalling (met
o.m. de Brugse Poort). Over de
,.._.,...,~
Wellingstraat en haar omgeving
is verder weinig bekend. In 1360
werden er in de wijk buiten de
Zandpoort - waartoe ook de
Wellingstraat behoort - niet
minder dan driehonderd huizen
door brand verwoest (4). Het
waren ongetwijfeld houten woningen of houtleemconstructies.
De buurt buiten de Zandpoort
zou in die tijd vooral door wevers bewoond geweest zijn (5).
De woning waar het onderzoek
plaatsvond doet zich thans voor
als een langsgericht enkelhuis

1. Situering van het onderzochte pand.
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2. Voorgevel, huidige toestand .
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van vijf traveeën, afgedekt met een zadeldak (afb. 2). Bij de twee linkertraveeën bevinden zich een kelder en een opkamer. Boven de rechtertraveeën steekt boven de daklijst een puntvormig afgewerkt dakvenster uit.
Het archeologisch onderzoek omvatte twee aspecten. Enerzijds werd
een uitgraving in de kelder nader onderzocht. Anderzijds werden verschillende littekens en sporen in het muurwerk ontleed en bestudeerd
om een beter inzicht te krijgen in de bouwhistoriek van de woning.
Vondstomstandigheden De grond onder de keldervloer was bij onze
aankomst al grondig omgewoeld. Er werd reeds materiaal gerecupereerd,
waarvan echter de vondstomstandigheden niet meer na te gaan waren .
De aldus ontstane oneffenheden in het terrein bemoeilijkten de opmetingen en het archeologisch onderzoek in die mate dat enkele problemen onopgelost zullen blijven. We moeten ons derhalve tevreden stellen
met een schetsmatige beschrijving van de situatie. De moederbodem bestaat uit zand waarin ijzeroer voorkomt. Daarboven (ca. 6.77 OP) was
een lichtbruine zandlaag waarin wat archeologisch materiaal ontdekt
werd. Deze lagen werden doorsneden door een onregelmatige kuil. Deze
kuil van ongeveer 2 m breedte verliep in de langsrichting van de kelder
(N.-Z.) en was ongeveer 60 cm diep (6.47 OP- 7.07 OP). De vulling
was op sommige plaatsen heterogeen, maar bestond hoofdzakelijk uit
verbrand en half vergaan huttenleem, vermengd met houtskool, klei,
dakpanfragmenten en schervenmateriaal. Ongeveer midden in de ruimte
bevond zich een bakstenen sokkel (52 x 56 cm), bestaande uit bakstenen van ca. 25 x 12 x 7 cm. Het lijkt erop dat deze sokkel ouder is dan
de kuil met huttenleem. Het was
1
in elk geval onmogelijk nog te
~ ·-· 1
\
zien dat deze sokkel, mogelijk
\
een standvink voor een houten
1
halle, later zou ingegraven zijn
(afb. 3).
I

I
I
I
I
I

eJl

Archeologica Het materiaal uit
de zandige lagen werd zo goed
mogelijk afzonderlijk gehouden.
Het komt ons echter voor dat verschillende zandlagen op diverse
plaatsen wellicht niet gelijktijdig
waren, zodat we toch gemengd
materiaal overhielden . Verschillende scherven vertoonden een
sterke roestaanslag. Hierbij kunnen we twee categorieën onder-
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3. Kelderplan met situering sokkel.
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4. Archeologica.
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scheiden. De ene zijn dikwandige, relatief zacht gebakken scherven met
grijze kern en iets lichter grijs tot bruingrijs gekleurd, nogal effen oppervlak. De andere categorie is harder gebakken, heeft een lichtgrijze kleur
en is sterk verschraald met ronde kwartskorrels die door de wand heen
breken. Eén dergelijk stuk is oxyderend gebakken. D~ fragmenten zijn
te klein om uit te maken of de potten al dan niet op de pottenbakkersschijf gedraaid waren. Het aardewerk zonder roestaanslag bestaat uit
laat-middeleeuws grijs aardewerk. Hieronder bevindt zich een randfragment van een kookpot (afb. 4,1). Tussen de losse vondsten vermelden
we een silex die misschien met de vroegste fase in verband te brengen
valt.

Het materiaal uit de kuil De vulling van de kuil bevatte een belangrijke
hoeveelheid leemfragmenten. De vorm en de grootte van de gerecupereerde stukken zijn zeer verscheiden : half vergaan leem,-kleine brokjes,
grotere fragmenten tot zelfs klompen van 16,5 x 10,5 x 6 cm. De leemfragmenten zijn afkomstig van woningbouw, meer bepaald van één
of meerdere houtleemconstructies. Bij een dergelijke bouwtechniek
werd de structuur van de woning gevormd door een skelet van verticale
en horizontale houten stijlen, waartussen vlechtwerkwanden aangebracht werden. Deze wanden bestonden uit een netwerk van ineengevlochten wilgetenen en werden doorgaans aan beide zijden met een Iemig mengsel bezet. Daartoe werd leem kneedbaar gemaakt met water en
vaak vermengd met kaf, gras, koehaar, mest of ander organisch materiaal. Alle fragmenten uit de Wellingstraat tonen aan dat het leem aangemaakt werd met kort gehakt stro. Bij één fragment bevindt zich in de
leemklomp een wandscherf in grijs aardewerk, wat een inzicht geeft in
de heterogene samenstelling van zo'n leemmengseL Het leemmengsel
werd in de vlechtwerkwand gedrukt en aan de vrije zijden zo glad of zo
effen mogelijk afgewerkt. Tal van fragmenten uit de Wellingstraat zijn
voorzien van twijgindrukken, terwijl de grotere stukken ook geëffende
vlakken vertonen. Huttenleem is een vergankelijk materiaal en wordt
doorgaans enkel gevonden wanneer het gebakken of door vuur gehard
is. De fragmenten uit de Wellingstraat vertonen een lichtrode tot zwarte
kleur en zijn lichtjes gehard tot hard verbrand. Het is duidelijk dat de
aard van de stukken op een destructie van houtleembouw door brand
duidt.
Samen met de huttenleemconcentratie werden fragmenten van elf recipiënten gerecupereerd. Hiervan zijn er zes roodgebakken, drie grijsgebakken en twee in steengoed.
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Een drinkkan in steengoed (afb. 4,2} heeft een vorm die we terugvinden
in produktiecentra als Brunssum - Schinveld (6), Siegburg (7) en Langerwehe (8}. De donkergrijze kern is bedekt met een ijzerengobe waarboven zoutglazuur werd aangebracht. Het buitenoppervlak heeft, met
uitzondering van enkele bruine vlekken, een grijze kleur. Op enkele
plaatsen is het glazuur afgesprongen. Het binnenoppervlak vertoont een
lichtbruine kleur. In Nederlands Limburg werden deze kannen gefabriceerd tussen het tweede en het derde kwart van de 14de eeuw (9}. Een
enigszins gelijkend exemplaar wordt in 's Hertogenbosch in dezelfde periode gesitueerd (10}. De produkten uit Siegburg en Langerwehe spreken een datering omstreeks het midden van de 14de eeuw niet tegen.
Een klein randfragment met stempelversiering (afb. 4,3) behoort tot
een kantype dat eveneens in Brunssum - Schinveld (11) en in Langerwehe (12} geproduceerd werd. De scherf is bedekt met een paarsbruine
ijzerengobe die aan de buitenzijde glanst. Dergelijke kannen met hoge
bandvormige rand en rolstempelversiering komen voor vanaf het begin
(13} tot in de tweede helft van de 14de eeuw (14}.
Een rode kan met slibversiering is als pronkstuk te beschouwen (afb.
4,4). Deze kan met sterk geprofileerde, bandvormige rand vertoont een
ribbel op de hals en op de overgang naar de schouder. Op de schouder
komt een lichte ribbelgroef voor. Het oor heeft een ronde doorsnede.
De bodem bestaat uit een krans van uitgeschulpte voetjes. De slibversiering op de schouder en de buik bestaat uit een fries van zes nissen waaruit telkens een rechtopstaand visgraatmotief geplaatst is. Deze versiering
lijkt aangebracht met de ringeloortechniek en wordt grotendeels bedekt
door strooiselglazuur. Een gelijkaardige versiering komt voor op een gezichtskan uit het Bijlokemuseum van Gent, die wordt gedateerd omstreeks 1300 of in de 14de eeuw (15}. Zowel de vorm als de hier gebruikte versieringstechniek vertonen echter een sterke verwantschap
met bepaalde Aardenburgse kannen (16} uit het midden van de 14de
eeuw. In Aardenburg is het visgraatmotief trouwens ook niet onbekend
(17). Een gelijkaardig motief werd dikwijls als versiering op 14de eeuwse vuurklokken ingeritst. Op de buitenrand van de kan komen ook enkele vlekken witte slib voor.
Opmerkelijk zijn tevens twee bolle kookkannen (afb. 4, 5-6}, bedekt
met strooiselglazuur, voornamelijk op de schouder en op de bodem aan
de buitenkant. Ze hebben een naar buiten staande, eenvoudig verdikte,
afgeronde rand waaraan een rolrond oor is vastgehecht. Er is geen gietsneb voorzien. Op de overgang van de schouder bevindt zich een geprononceerde ribbel. De lensvormige bodem wordt gedragen door vier
meerledig uitgeknepen voetjes. Een exemplaar vertoont duidelijk roet23
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sporen, wat duidelijk wijst op gebruik in het vuur. Verwante exemplaren werden opgegraven in Sint-Martens-Latem (18} in contexten die
wellicht dateren uit het midden of de tweede helft van de 14de eeuw.
Een oxyderend gebakken, ongeglazuurde vuurklok (afb. 5 ,7) vertoont
geen roetaanslag aan de binnenkant; wel werd een gedeelte door brand
(?} zwart geblakerd. Aan weerszijden van het oor, dat met lobben versierd is, werd een rond luchtgat aangebracht. De vuurstolp wordt bekroond door een krans van meerledig uitgeknepen voetjes. Dergelijke
vuurklokken komen voor vanaf het eind van de 13de en bleven de gehele 14de eeuw in gebruik (19).
Onder het rode aardewerk vermelden we nog een randfragment van een
kan of melkteil (afb . 4,8} en een schouderfragment met ribbelgroefversiering, waarschijnlijk afkomstig van een kan.
Een grote zware kom in grijs aardewerk (afb. 5,9) is aan de binnenkant
onderaan donkerder gekleurd. De verkleuring kan veroorzaakt zijn door
asse, wat erop zou wijzen dat deze kom als vuurbak kan gebruikt zijn.
Gelijkaardige vuurbakken werden ontdekt in afvalputten uit het laatste
kwart van de 14de eeuw in Schiedam (20). De lensvormige bodem
stond oorspronkelijk op drie (of vier) zware meerledig uitgeknepen
standlobben. De oudste exemplaren lijken steeds een ondersneden bandvormige rand te bezitten (21), wat hier duidelijk niet het geval is, zodat
we dit exemplaar in vergelijking met kommen uit Aardenburg omstreeks
het midden van de 14de eeuw mogen plaatsen (22). Een grijze kan met
bandvormige rand (afb. 6,1 0) bezit een ribbel op de hals. Op de schouder komt ribbelgroefversiering voor. De bodem bestond wellicht uit een
krans van uitgeknepen voetjes. Dergelijke kannen komen in Aardenburg
voor omstreeks het midden of in de tweede helft van de 14de eeuw (23).
Tot slot vermelden we nog een randscherfje (afb . 6, 11) van een schaaltje of een kookpot, dat aan de buitenzijde duidelijke roetsporen vertoont. Onder de vondsten bevindt zich ook nog een afgerond stuk van
een geglazuurde dakpan (afb. 6, 12).
Een gedeelte van de kuilvulling onder het huttenleempakket bestond uit
grijs gekleurd zand. Hierin ontdekten we fragmenten van een zestal recipiënten. Een grijs schouderfragment met ribbelgroefversiering is mogelijk afkomstig van een kan . De zware rand (afb. 6, 13) van een oxyderend gebakken voorraadpot is aan de buitenzijde grijs geblakerd. Een rode braadpan met een holle steel (afb. 6, 14} bezit een bandvormige rand,
wat wijst op een datering omstreeks het midden van de 14de eeuw. Bij
een fragment van een braadslede (afb. 6, 15} staan op de bovenrand vin26

gerindrukken. Een gelijkaardige spitschotel bevond zich in Heusden (0.
Vl.) tussen materiaal uit het midden of de tweede helft van de 14de
eeuw (24). De recipiënten in steengoed zijn bedekt met een bruine tot
paarsbruine engobe die min of meer glanzend is. De datering van de
vondsten uit deze laag lijkt volledig overeen te stemmen met deze uit
het huttenleempakket.
Uit dezelfde periode stammen verder nog enkele vondsten, waarvan de
stratigrafische context verloren ging. Hieronder vermelden we enkele
kook- of voorraadpotten in grijs aardewerk, een braadpan (afb. 6, 16)
en een kom (afb. 6, 17) in rood aardewerk, evenals een biconische beker (afb. 6, 18) in steengoed, bedekt met een paarsbruine, matglanzende engobe. Misschien behoort een kleine dekselvormig voorwerp in rood
aardewerk ook nog tot die fase (afb. 6, 19).
Uit een meer recente periode signaleren we een fragment van een mooie,
halfklokvormige vuurstolp (afb. 6, 20) in ongeglazuurd rood aardewerk.
Dergelijke vuurklokken, die verwijzen naar steenarchitectuur, worden
gewoonlijk in de 15de eeuw gedateerd (25). Tenslotte beelden we nog
een veelkleurig kopje in aardewerk met tinglazuur af (afb. 6, 21 ).

Besluit Het materiaal uit de zandlagen wijst op een vrij oude bewoning
in de omgeving. De kuil bevat materiaal dat kan gedateerd worden in
het midden of ten laatste de tweede helft van de 14de eeuw. Het verbrande huttenleem en brandsporen op de ceramiek wijzen op de brand
van een houten gebouw. Mogelijk steunde deze constructie op een bakstenen onderbouw. De bakstenen sokkel kan in dit geval een standvink
gedragen hebben. Na de brand werd de afval in een ter plaatse gegraven
kuil gegooid en werd een nieuw gebouw opgetrokken. Wellicht is er een
verband met de brand die deze wijk in 1360 teisterde en waarvan we
het relaas in archivalia terugvinden.
Bouwkundig onderzoek In het vooruitzicht van de restauratie van het
pand Wellingstraat 103 werd er door architect Dirk Steyaert een bouwkundig - archeologisch vooronderzoek ingesteld. Dit werd verder uitgewerkt door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de
stad Gent. De eerste bevindingen hebben tot enkele onverwachte vaststellingen geleid die we hier willen samenvatten. Het zijn uiteraard de
resultaten van een eerste onderzoek. Tijdens de restauratiewerken zelf
zullen ze ongetwijfeld nog met nieuwe gegevens kunnen aangevuld worden. In zijn huidige toestand doet dit kleine huis zich voor als een complex eindresultaat van meerdere verbouwingen (21). In bouwvolume onderging de woning nagenoeg geen wijzigingen. De oorspronkelijke inde27
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ling bleef in het huidige pand bewaard en omvat een half-ondergronds
gelegen kelder met opkamer of voute erboven en halleruimte ernaast
(afb. 7). De bouwkundige ontwikkeling van het huis komt enkel tot
uiting in het muurwerk , de doorbrekingen, toevoegingen en beperkte
interieuraanpassingen . Globaal gezien kunnen we thans zeker vijf fasen
onderscheiden.

Fase 7 Het oudste metselwerk in situ is samengesteld uit goed gebakken , helrode bakstenen van 25,5/25 x 11,5/11 x 6/5 cm. De stenen werden uit een zeer goed gezuiverde klei vervaardigd en waren ongetwijfeld
van uitstekende kwaliteit. Deze metselwerkdelen kunnen goed onderscheiden worden omdat de dagkant zeer effen en vrijwel als geglad voor-
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komt. De bouwtechniek werd eveneens goed verzorgd en toont een regelmatig Vlaams verband met degelijk afgewerkte en bijgesneden voegen. De gehele halfbovengronds gelegen kelder behoort tot deze bouwfase. Het gaat om een N.l.-gerichte, lichtjes trapeziumvormige ruimte
van 5 bij 3,70 m (binnenwerks) (afb. 3). De wanden hebben een gemiddelde breedte van 40 cm. De kelder wordt verdeeld in twee vakken die
met graatgewelven overdekt zijn. Deze gewelven worden gedragen door
onversierde bakstenen consoles die in het muurwerk ingewerkt zijn.
Ook de metseltechniek van de graatgewelven is zeer verzorgd. De kelder
heeft een kruinhoogte van ca. 1,84 m. Bij deze kelderruimte behoren
nog enkele oorspronkelijke doorbrekingen. Twee ervan kunnen in de
voorgevel opgemerkt worden. Rechts bemerken we een gedichte korfboogdoorgang afgedekt met een rollaag bestaande uit een dubbele rij
van opstaande koppen van ca. 1,10 m breed (afb. 8,1). Aangezien de
dichting met hetzelfde baksteenmateriaal en in dezelfde techniek als het
andere metselwerk uit deze bouwfase uitgevoerd is en vermits er aan de
binnenzijde van de kelder geen sporen zijn van deze doorbreking, mogen we veronderstellen dat op deze plek een doorgang gepland was maar
dat deze om de een of andere reden nooit gefunctioneerd heeft. Links
van deze doorbreking treffen we enkele sporen aan van een andere opening (afb. 8,2). Ze was eveneens met een korfboog afgedekt en had een
breedte van ca. 7 5 cm. De boog zelf werd aangetoond door een rollaag
van opstaande koppen. Naar het type van de doorbreking te oordelen,
bestond er op die plek een smalle toegang die van de straat naar de kelder leidde. Het keldervenster in de achtergevel stamt eveneens uit deze
oudste steenbouwfase (afb. 9,1 ). De algemene vorm, de tweeledige natuurstenen bovendorpel en de dubbele ontlastingsboog, telkens aangeduid als een rollaag van opstaande koppen, duiden op de aanwezigheid
van een rechthoekig kruiskozijn.
Wat de opkamer betreft (afb. 10,1) beperken de littekens die tot deze
bouwtijd teruggaan zich tot de voorgevel. Behalve een belangrijke partij
metselwerk met de reeds vermelde kenmerken, zijn er ook nog de sporen van een rechthoekig raam met ontlastingsboog, bestaande uit een
rollaag van opstaande koppen (afb. 8,3). We mogen aannemen dat dit
venster van hetzelfde type was als het kelderraam.
Bouwelementen uit dezelfde periode treffen we eveneens in de halleruimte (afb. 1 0,2) aan, hoewel hier nog heel wat metselwerk onder
meer recente pleisterlagen verborgen zit. Het grootste gedeelte van de
achtergevel, enkele partijen van de westelijke zijgevel en van de voorgevel vertonen het verzorgde metselwerk in Vlaams verband. We kunnen
derhalve aannemen dat de halle in oorsprong een min of meer rechthoe31

kige, N.l.-gerichte ruimte was van ca. 5,35 bij 4 m. Het is mogelijk dat
de oudste haardsporen in de westmuur eveneens tot deze oudste steenbouwfase opklimmen (afb. 10, 3). Verder moeten nog twee oorspronkelijke doorbrekingen vermeld worden. De achtergevel toont aan dat een
rechthoekig venster met kruiskozijn, voorzien van een dubbele ontlastingsboog met rollaag van opstaande koppen, de halleverlichtte (afb.
9, 2). Anderzijds loopt een gedeelte van het metselwerk van de voorgevel uit in een nagenoeg puntvormig dakvenster dat door een korfbogige
raamopening doorbroken wordt (afb. 8, 4). De vijf kleine ankers aan de
voorgevel houden wellicht ook verband met deze bouwfase (afb. 8, 5).
Alle gegevens wijzen erop dat we te doen hebben met een eenvoudig
laat-middeleeuws woonhuis. Het heeft een langsgerichte gevel aan de
straatkant en onderscheidt zich daardoor reeds van de doorsneebebouwing in de Gentse binnenstad. Ongeveer de helft van het huis is onderkelderd. Hoewel er een toegang was vanaf de straat, is het waarschijnlijk
dat deze kelder enkel voor het gewone huishoudelijke gebruik benut
werd, zoals voor het bergen en stapelen van brandstof en voedsel. Een
trap in steen of in hout leidde naar de halleen de opkamer. In zijn oudste fase had deze laatste zeker een stenen voorgevel. Van de andere wanden vonden we geen sporen in vast materiaal. Het is helemaal niet uitgesloten dat deze aanvankelijk in hout of vakwerk opgetrokken waren.
Behalve de bewaarde metselwerkindicaties steunt ook een bouwnaad in
de achtergevel (afb. 9, 4) deze hypothese. De opkamer diende doorgaans als slaapgelegenheid. De halleruimte moet als de voornaamste
plaats beschouwd worden. De oorspronkelijke ingang van het huis, waarvan thans niets meer teruggevonden werd, gaf van de straat in de halle
uit. Een brede haard verwarmde deze kamer, waar het grootste gedeelte
van het dagelijkse leven zich afspeelde. Dergelijke halleruimten waren
vrij hoog en ook bij dit huis zijn er verschillende aanwijzigingen om aan
te nemen dat de oorspronkelijke balkenzoldering op ca. 4 m hoogte lag
(afb. 7, 1). Deze vermoedelijke situering stemt overeen met de plaats
van het venster in de achtergevel, de aanzet van het dakvenster, het niveau van de zoldering boven de opkamer en enkele houtsporen in de
middenwand (afb. 10, 4). Aangezien de halleruimte vrij hoog was en de
haard tegen een stenen brandmuur aangelegd was, is het niet mogelijk
dat de halle oorspronkelijk van een 'insteek' voorzien was. Rondom de
haard werd een lager vertrek gebouwd of over de hele breedte van de
ruimte werd een tussenbalkenlaag aangebracht. De ruimte erboven, ook
hangkamer genoemd, was gewoonlijk zeer laag en werd vrijwel uitsluitend als bijkomende slaapstede benut. Sporen van een dergelijke insteek
werden in de Wellingstraat vooralsnog niet opgemerkt, doch dit sluit het
bestaan van een dergelijke houten binnenkamer geenszins uit. Boven op-
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kamer en halle kwam er een zadeldak, met noklijn evenwijdig aan de
straat. Een aantal houten elementen van het gebinte moeten ook nog
tot de oudste bouwfase behoren. Dit gegeven zal verder onderzocht
worden zodra de stabiliteit van het gebouw dit toelaat. Boven het westelijke deel van de achtergevel zijn nog enkele rijen platte dakpannen in
driedubbele dekking zichtbaar (afb. 9, 3). Het betreft waarschijnlijk een
restant van de oudste dakbedekking. Het dakvenster dat met de zolderruimte verband houdt, werd ongetwijfeld afgesloten met een houten
luik. De zolders werden bij de woonhuisfunctie gebruikt voor het opslaan van wintervoorraden, voor het drogen van de was, enz. Bij een dergelijke woning hoorde een erf waar er zich een oven, mogelijk ook een
bijkeuken en stallen bevonden. Het is niet uitgesloten dat de ronde waterput, die in de binnentuin aangetroffen werd (afb. 10, 5), ook tot de
oudste stenen bouwfase teruggaat. In Nederland worden dergelijke laatmiddeleeuwse woningen omstreeks 1400 gedateerd (22). Deze datering
is niet in tegenspraak met de archeologische en historische gegevens.
Het is immers goed mogelijk dat de houtbouw die in 1360 in de vlammen opging, omstreeks 1400 door een bakstenen huis, met nog gedeeltelijk gebruik van vakwerk of hout, vervangen werd. In dit verband verwijzen we ook naar de klokvormige vuurstolp in oxyderend gebakken
aardewerk (afb. 6, 20), een stuk huisraad uit de 15de eeuw dat op het
bestaan van steenbouw duidt.

Fase 2 Metselwerk, gevormd met bakstenen van 26 x 13/11 x 7/6 cm,
geeft een indicatie voor een tweede bouwfase. De stenen zijn uit minder
gezuiverde klei vervaardigd en vertonen een meer donkerrode kleur.
Hoewel het metselverband technisch goed en regelmatig is, is het voegwerk totaal anders dan bij de oudste bouwfase. Er werd niet platvol gevoegd en de voegen werden niet bijgesneden. Een dergelijk metselwerk
vonden we terug bij de linkerbenedenhoek van de voorgevel, bij de oosten de zuidmuren van de opkamer. De linkerdoorbreking naar de kelder
(kant voorgevel) (afb. 8, 2) werd met dergelijk kalksteenmateriaal gedicht. Of er tot deze bouwfase nog andere elementen, zoals doorbrekingen, behoren, kon in de huidige stand van het onderzoek niet uitgemaakt worden. De oostwand van de opkamer vertoont evenwel drie nissen (afb. 10, 6 en 11) die wel met deze bouwfase verband houden. Ze
zijn 55 tot 60 cm hoog, ca. 27 cm breed en 20 cm diep. Twee ervan zijn
met een driepas afgewerkt, terwijl de meest zuidelijke en mijterboog als
boogafwerking vertoont. De onderlinge afstand, evenals de verdeling ten
opzichte van de wand zijn ongelijk. Traditioneel gezien wordt aangenomen dat dergelijke nissen 'maziergaten' zijn en dat zij mede de eigendom van de muur aanduiden. Gelet op de afwerking van de stenen en
het muurwerk is het niet onmogelijk dat de wanden van deze bouwfase
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voorzien waren om bepleisterd te worden. Dit zou er meteen op wijzen
dat de oudste beschildering in de nissen ook uit de tweede bouwfase
van het woonhuis kan stammen. Als conclusie voor de tweede bouwfase kunnen we stellen dat twee wanden van de opkamer, die wellicht nog
in hout of vakwerk opgetrokken waren, in steen gebouwd werden. Dit
bracht enkele wijzigingen mee aan de doorbrekingen. Over de bouwtijd
van deze tweede fase kunnen we enkel gissen. Ze moet wellicht nog in
de 15de of in de 16de eeuw gesitueerd worden. Het versteningsproces
van de woonhuisarchitectuur speelde zich trouwens voornamelijk af in
de periode tussen 1400 en 1670. Niet alleen in de gehele stad, maar ook
in de meeste woningen zelf was dit een langzame, graduele ontwikkeling.

Fase 3 Een derde bouwfase wordt aangeduid door metselwerk met bakstenen van 22,5/21 x 11/9 x 5/4,5 cm. Het gaat om degelijk verzorgd
werk en helrode, goed gebakken stenen met afgewerkte voegen. Verschillende delen van de voorgevel, evenals de gehele middenmuur boven
het kelderniveau vertonen dit derde type metselwerk. Deze bouwfase
moet met een aantal nieuwe doorbrekingen gecombineerd worden. De
kelder kreeg aan de voorgevel een klein rechthoekig raam met natuurstenen bovendorpel (afb. 8, 6). De opkamer erboven werd voorzien van
twee rechthoekige ramen, wellicht met natuurstenen dorpels en kruisvormige verdeling (afb. 8, 7). Het uiterst rechtse gedeelte van de voorgevel toont aan dat de halle toen over een rechthoekige deur en een dito
venster beschikte, beide wellicht voorzien van natuurstenen dorpels en
een kruisvormige verdeling. De goed afgewerkte, smalle penant tussen
beide doorbrekingen (afb. 8, 8) is opvallend. Het kruisvormige raam dat
de opkamer van de achterzijde verlicht (afb. 9, 5), hoort in dezelfde
bouwcampagne thuis. Een gedeelte van de witte natuursteen is duidelijk
recuperatiemateriaaL De onderdorpel vertoont trouwens een steenhouwerswerk en dookgaten aan de buitenzijde. Het is niet onmogelijk dat
dit herbruikstukken uit de eerste bouwfase zijn.
Een aantal interieurelementen moeten ook in deze derde bouwcampagne gesitueerd worden. Dit geldt o.m. voor de haard die in de middenmuur ingewerkt is en de opkamer verwarmde (afb. 10, 7). Sporen van
de wangen, evenals van de afgeronde haardvloer, werden in de voutekamer teruggevonden. Een belangrijk element in het versteningsproces is
de transpositie van de open haard van het midden van de kamer naar
een stenen zijmuur. We hebben geen enkele aanwijzing voor het bestaan
van een centrale haardplaats in de opkamer van de Wellingstraat, doch
het is een mogelijkheid die we, zeker voor de oudste bouwfasen, niet
mogen uitsluiten. Het is vermoedelijk ook in deze bouwtijd dat de zal-
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dering van de halleruimte verlaagd werd (afb. 7, 2). De zware moerbalk,
met eenvoudig geprofileerde balkzolen, werd wellicht toen aangebracht.
Een groot trekanker, dat zowel bij de voorgevel (afb. 8, 9) als bij de
achtergevel (afb. 9, 6) zichtbaar is, toont de plaats aan waar de moerbalk aangebracht werd. We hebben de indruk dat de dakbedekking met
rode golfpannen ten laatste in deze bouwtijd het oude pannendak, op
een klein restant na, vervangen heeft. Ook voor de datering van de derde bouwfase beschikken we over bijzonder weinig gegevens. Het is evenwel waarschijnlijk dat deze in de 17de eeuw moet gesitueerd worden.
Het kleiner formaat van de bakstenen en de typologie van de doorbrekingen steunen deze verondersteil ingen.

Fase 4 Enkele verbouwingen moeten in de late 18de eeuw gesitueerd
worden. De opkamer werd toen van een volledig nieuwe aankleding
voorzien. De twee vensters aan de straatkant werden weerom gewijzigd.
Dit keer kwamen twee eenvoudige, rechthoekige ramen met een houten
balk als bovendorpel en met houten verdeling tot stand (afb. 8, 10). De
opkamer zelf werd van een stuczoldering met lijstwerk voorzien. Een
kleine haard in Lodewijk XVI-stijl (afb. 10, 8) verving de oudere, bredere haard. Deze 18de eeuwse schouw werd onmiddellijk op de vloer gebouwd. Ook de halleruimte werd, wellicht in dezelfde tijd, inwendig getransformeerd. De tussenmuur die de halleintweeën deelde en die met
bakstenen van 20 x 9 x 4 cm opgetrokken was, dateert mogelijk uit die
bouwtijd (afb. 10, 9). Sporen in de wanden en aan weerszijden van de
moerbalk duiden op de aanwezigheid van een stuczoldering. Het versmallen van de oude, brede haard kan toen gerealiseerd zijn (afb. 10,
1 0). Alle 18de eeuwse wijzigingen tonen aan dat het huis meer comfort
kreeg en dat het interieur aan de smaak van de tijd aangepast werd. Het
is ongetwijfeld ten laatste in deze periode dat in het verlengstuk van kelder en opkamer een stenen aanbouw (afb. 10, 11) opgetrokken werd.
Dit was immers noodzakelijk om de keuken en de nutsfuncties te herbergen, aangezien in andere kamers eerder tot representatieve ruimten
omgebouwd waren. De verbinding tussen opkamer en aanbouw gebeurde via het kruisvormige raam uit de derde bouwfase, dat gedeeltelijk als
deur aangepast werd.
Fase 5 In de 19de en de 20ste eeuw onderging de woning nog verschillende wijzigingen die evenwel alle moeilijk te dateren zijn. Onder fase 5
worden derhalve tal van meer recente aanpassingen ondergebracht. Bij
het rechtergedeelte van de voorgevel werden de venster- en deuropeningen gewijzigd (afb. 8, 11). Onder het dakvenster werd een hardstenen
nis met een beeld van de H. Antonius aangebracht (afb. 8, 12). De hele
voorgevel kreeg een bepleistering met vals voegwerk (afb. 2), een bouw-
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element dat mogelijk in neogotische context moet gesitueerd worden.
De top van de oostelijke dwarsgevel werd hermetseld. Wellicht geschiedde dit bij de bouw van de nevenliggende woning. Daarbij werden de gordingen van het gebinte afgezaagd of afgebroken, waardoor deze ook
thans nog hangen te zweven en niet meer met de oostgevel verbonden
zijn. De aanbouw werd met een luchtige hout- en glasconstructie verlengd. De achtergevel werd van verschillende nieuwe doorbrekingen
voorzien (afb. 9, 7). Alle houtwerk werd bij die gelegenheid immers in
het z.g. wagengroen geschilderd. De westelijke dwarsgevel en het erf ondergingen enkele verminkingen omstreeks 1860 toen de nieuwe rooilijn
in de Holstraat bepaald werd. Dit kunnen we allereerst uit het kadasterplan aflezen (afb. 1), doch ook de situatie ter plaatse toont aan dat een
gedeelte van het erf moest afgestaan worden voor het nevenliggende
nieuwe perceel op de hoek van de Wellingstraat en de Holstraat. In
1863 werd het hoekperceel bebouwd. D. Colman diende een bouwaanvraag in voor de eigenaar, B. Raes, woonachtig aan de overzijde van de
Holstraat. De bouwaanvraag werd goedgekeurd op 22 augustus 1863
(23). Bij de bouw van dit drielagig neoklassiek hoekhuis onderging de
westmuur enkele verminkingen die thans in het ontmantelde muurwerk
kunnen vastgesteld worden.
Slotbeschouwing Technisch gezien moet het onderzoek van de woning
Wellingstraat 103 beschouwd worden als een zeer beperkte archeologische interventie, met name de controle van de ontmanteling van een
kleine stadswoning als voorbereiding voor de restauratie. Niemand kon
trouwens vermoeden dat bodemarchief en muurwerk enige betekenis
hadden voor de kennis van het Gentse verleden. Over het huis zelf zijn
geen geschreven documenten bekend en geen enkele iconografische
bron verschafte informatie. Ook in de bouwkundige inventaris van Gent
komt de woning niet als bijzonder betekenisvol voor. De bevindingen
die we in deze bijdrage samengevat hebben, onderstrepen evenwel het
belang van dergelijke beperkte onderzoeken. De brandsporen kunnen
verbonden worden met een geschreven vermelding die, wellicht omwille
van de catastrofale gevolgen voor deze stadswijk, overgeleverd werd. Behalve het feit dat dit vrij uitzonderlijk is voor Gent, is dit gegeven belangrijk voor de studie van de gebruiksvoorwerpen, vooral voor de ceramiek die in Gent aangetroffen wordt. De- zij het onvolledige- studie
van het muurwerk laat toe om voor het eerst een eenvoudige laatmiddeleeuwse woning in haar totaliteit te reconstrueren. Dat die lacune
ook in ruimer perspectief betreurenswaardig is, wordt aangeduid door
het feit dat we voor alle vergelijkingsmateriaal op Nederland aangewezen zijn. We zijn er echter van overtuigd dat Gent en wellicht ook andere steden zeer rijk zijn aan vergelijkende gegevens. Voor deze aspecten
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had men tot nu toe evenwel zelden aandacht. Door voortgezet studiewerk moet het evenwel mogelijk zijn om de ontwikkeling van de gewone woonhuisarchitectuur met grotere nauwgezetheid te omschrijven.
Ook de beïnvloeding en de wisselwerking tussen het stedelijke milieu en
de plattelandsomgeving dienen in deze context nader onderzocht te
worden. De bouwkundige studie laat bovendien toe om het versteningspraces en de architectonische ontwikkeling van de woning vrijwel stap
voor stap te volgen. Dit bewijst eens te meer dat elk huis de resultante is
van een jarenlange evolutie. Stijleenheid en een unieke, ongewijzigde
bouwtoestand behoren tot de grote uitzonderingen. Tenslotte spreken
we de hoop uit dat deze bijdrage een stimulans mag zijn om elke stadswoning die gerestaureerd of verbouwd wordt eerst grondig archeologisch te laten onderzoeken. Velen kunnen op die manier bijdragen tot
de herwaardering van het onbekende Gentse woonhuispatrimonium.
Marie Christine Laleman
Patriek Raveschot
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DE GENTSE POTTENBAKKERSNERING IN DE 17de EEUW

Inleiding In diverse artikels (1) over de Gentse aardenpottenbakkers
vinden we interessante gegevens over de organisatie en de evolutie van
de nering. Bovendien mogen we de betekenis van deze bedrijfstak te
Gent niet onderschatten : in de zuidelijke Nederlanden was ze in het
Vlaamse taalgebied wellicht de belangrijkste organisatie op dit terrein.
In Brugge bestond een pottenbakkersnering (2) waarover nog geen detailonderzoek werd ingesteld. Te Antwerpen werd een groepering van
pottenbakkers geprivilegieerd op 6 februari 1430, doch ze overleefde
deze datum niet lang (3); in 1738 werkten er in de Scheldestad nog drie
meesters met in totaal negentien knechten en elk één leerling, waarbij
de produktie enkel op de stad en op het omringende platteland was gericht (4). Andere Vlaamse en Brabantse steden beschikten voor zover
we weten niet over een pottenbakkersnering. De situatie van Gent is zeker uitzonderlijk te noemen : een nering bestond er reeds in het begin
van de 14de eeuw, we beschikken over diverse gegevens uit de 15de
eeuw, in 1613 kreeg de nering een nieuw reglement dat in 1697 werd
aangepast, en tenslotte handhaafde er zich een pottenbakkerstraditie
tot in onze eeuw. In Noord-Nederland beschikt Bergen op Zoom over
een uitzonderlijk oude keure voor de aardenpotmakers van 3 februari
1435 (5), terwijl Oosterhout hiervoor moet wachten tot 1668 en Gouda
tot 1683 (6).
De historici betreffende de Gentse aardewerkproduktie hebben bij hun
onderzoek een belangrijk dossier uit het Gentse stadsarchief over het
hoofd gezien en wel namelijk het bundel over de pottenbakkers uit de
niet genummerde reeks, in de Archiefgids (7) vermeld onder nummer
194. We ontdekken hier een reeks gegevens die een nieuw licht werpen
op deze tak van de Gentse bedrijvigheid : de lokale aardewerkproduktie
vertoonde heel specifieke kenmerken en mag naar kwaliteit zeker niet
worden onderschat. Uit andere 17de-eeuwse bronnen, die in dit artikel
onaangeroerd blijven, vernemen we trouwens ook dat het Gentse produkt naar heel wat verdere bestemmingen werd uitgevoerd dan naar het
onmiddellijk omringende platteland. Het zou ons trouwens wel heel
sterk verbaasd hebben indien een stad als Gent die uitblonk in diverse
takken van de ambachtelijke bedrijvigheid nu precies op het terrein van
de pottenbakkerij verstek zou hebben laten gaan.
De nieuwe elementen die we in deze studie wensen aan te brengen zijn
enerzijds een meer waarderende ingesteldheid tegenover de Gentse aardewerkproduktie uit de 17de eeuw die in Vlaanderen een eersterangs39

positie innam, vervolgens een kwaliteitsbeschrijving van het Gentse aardewerk met het oog op mogelijke identificatie van dit produkt door de
archeologen en ten derde een beschrijving van de wijze waarop het reglement van de nering in 1613 tot stand kwam. Om deze elementen beter
tot hun recht te laten komen, schetsen we ook kort het bredere kader
waarin ze tot stand kwamen.
Vóór de Carolijnse Concessie (1540) Uit de tarieven van de Gentse Tol
van 8 juli 1199 blijkt dat op het verkopen van aarden potten geen rechten werden geheven (8). Uit de Gentse stadsrekeningen weten we dat de
nering van de 'eerdinenpotmakers' in 1336 bestond. Op basis van een
ommestelling in 1336- een verdeelsleutel voor een belasting die aan de
neringen werd opgelegd -en van lijsten van strijdbare mannen in augustus 1356 en in februari 1357 (ter gelegenheid van de oorlog tegen Brabant) concludeert M. Daem dat het aardenpottenbakkersbedrijf van
mindere betekenis was voor de plaatselijke economie (9). Nu is het ongetwijfeld waar dat de toegevoegde waarde bij een eenvoudig produkt
als aarden potten, die bovendien niet voor uitvoer over grote afstanden
in aanmerking kwamen, gering is, doch anderzijds moet toch worden
opgemerkt dat het bedrag in de ommestelling van 1336 nog geringer is
voor de kousenmakers,_ lakenverwers, tinnenpotmakers, wijnschroeders
en zilversmeden. Voor wat het aantal strijdende mannen aangaat stellen
we vast dat in augustus 1356 zeventien ambachten en in februari 1357
twee ambachten - hoe deze evolutie te verklaren valt weten we nieteen kleiner aantal bereiken dan de pottenbakkers (1 0); we mogen ook
niet uit het oog verliezen dat de pottenbakkersnering tot het eind van
zijn bestaan steeds een beperkt aantal meesters heeft geteld.
In 1338 gaf het stadsbestuur een voorgebod uit betreffende ijking van
maten (11); aan de pottenbakkers legde men toen de verplichting op de
inhoud van hun produkten aan te passen aan de standaardmaten die
zich in het Sint-J anshuis op de Houtbriel bevonden.
In 1418 vinden we een eerste voorgebod over het verkopen van aardewerk : niemand tenzij een vrije pottenbakker mag voortaan aarden potten verkopen te Gent en bovendien mag dit enkel gebeuren met potten
di_e in Gent vervaardigd zijn of met keu/neers ghemaect te Keu/ne (12).
Wat de verkoop aangaat vermeldt de tekst niets over de regeling op de
weekmarkten en de jaarmarkt; we zijn van oordeel dat op deze laatste
de totaal vrije verkoop wel gehandhaafd bleef, doch voor de wekelijkse
markt vermoeden we, op basis van de reglementeringen uit de 17de
eeuw, dat vreemde producenten en handelaars hier geen toegang meer
kregen. Met het vermelde 'keulneers' bedoelt men het wijdbefaamd
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hard Rijnlands steengoed dat vooral voor drinkgerei in aanmerking
kwam. Het voorgebod beperkt de import van dit produkt nadrukkelijk
tot de lokale produktie in Köln (13); dit is misschien te verklaren in het
raam van de handelspolitiek tussen Gent en Köln in die periode. Deze
algemene importstop zal wel een aanzienlijke stimulans hebben betekend voor de lokale produktie in Gent, die mogelijk op dat ogenblik
een relatieve verzwakking kende.
Dezelfde bekommernis tot bescherming van de eigen pottenbakkerswaar blijkt uit de poging van de nering om in 1530 de buitensteedse
waar van de jaarlijkse potjesmarkt op het Sint-Pietersdomein verwijderd
te houden (14); na vonnis in de Grote Raad van Mechelen moest men
zich echter neerleggen bij de aanwezigheid van vreemde pottenverkopers op de jaarmarkten. Men kan dit feit interpreteren als een bewijs dat
de vreemde waar de Gentse markt dreigde te overspoelen omdat de
kwaliteit van deze laatste te gering was, doch we moeten het evenzeer
situeren in het kader van de Gentse zelfbewuste manier van optreden in
die tijd. De aantrekkingskracht die vreemde produkten op Gentse kopers uitoefende moet ons inziens eerder gezocht worden in het feit dat
klanten, vooral op een feestelijke jaarmarkt, wel bijzonder werden aangelokt om eens iets anders, iets met een ongewone vorm of kleur of decor te kopen. We beklemtonen dat de historische bronnen nooit toereikend kunnen zijn om de statistische bevindingen van de archeologen
aangaande de percentages van de diverse soorten aardewerk in de Gentse
bodem te staven : niemand kan namelijk ramen hoeveel er op de jaarmarkten werd aangevoerd en verkocht en bovendien moesten de verkopers geen stadsaccijns betalen zodat we uit deze aangiften ook geen statistische gegevens kunnen putten.
In 1540 werd de nering bij de Carolijnse Concessie opgeheven. Tot op
dat ogenblik zijn ons een veertigtal namen van pottenbakkers, meestal
dekens of gezworenen van de nering, bekend; op een totaal van drieëntwintig verschillende familienamen komen er slechts drie (De Vliegher,
Neels en Pieters) driemaal of vaker voor, wat er alleszins op wijst dat de
nering toen niet echt gesloten was en dat niet enkele families het bedrijf
beheersten, zoals dit in de 17de eeuw het geval was. Over de wijze
waarop de pottenbakkerij zich ontwikkelde in de tweede helft van de
16de eeuw en in welke mate ze werd getroffen door de politiek-religieuze troebelen van die tijd zijn we niet geïnformeerd. Het wegvallen van
de nering had ongetwijfeld tot gevolg dat meer bedrijven tot stand kwamen en dat tegelijk de kwaliteit daalde (15). De herinrichting van de
nering in 1613 met het opleggen van de meesterproef stelde hieraan
paal en perk.
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De reorganisatie van de nering in 1613 Met het bewind van de aartshertogen Albrecht en lsabella onstand er in onze gewesten een nieuwe periode van zelfbewustzijn, gestimuleerd door 'eigen' vorsten. De hoop
d at de troebelen nu voorgoed achter de rug waren en de wens om terug
te keren naar de welvaart brengende 'oude orde', ook al was de droom
van de politieke inspraak vervlogen, zette heel wat Gentse neringen ertoe aan om de heroprichting van hun organisatie af te smeken, hoewel
dit eigenlijk strijdig was met de Carolijnse Concessie. Opdat de aanvraag
met des te meer welwillendheid zou worden behandeld, beklemtoonde
men hierbij nogal sterk het religieuze confrerie-element. Aan de hand
van de hogervermelde tot op heden niet aangewende archiefbronnen bekijken we even op welke wijze de Gentse pottenbakkersnering dit aanlegde.
Een aantal pottenbakkers diende in 1612, wellicht in de maand juni, bij
de aartshertogen in hun Geheime Raad een verzoekschrift in waarvan
we de tekst totnogtoe niet terugvonden, doch waarvan de inhoud vervat
is in de aanhef van een schrijven van de Raad van Vlaanderen aan de Geheime Raad, d.d. 14 jul i 1612, en waarover verder in dit artikel nog zal
worden gehandeld (16). Ze smeekten dat een totaal verbod zou worden
opgelegd aan de pottenbakkers uit de Verenigde Provinciën der noordelijke Nederlanden om hun waar in Gent te komen verkopen, verder dat
zijzelf in alle steden en dorpen onder het bewind van de aartshertogen
hun produkten zouden mogen aan de man brengen en ten slotte dat ze
een confrerie zouden mogen oprichten met een eigen altaar om er de
goddelijke dienst te laten opdragen. De inhoud van dit verzoekschrift
was wel zeer extreem gesteld en zeer waarschijnlijk beseften ze maar al
te goed dat ze bij de onderhandelingen heel wat toegevingen zouden
moeten doen; zo geschiedde het dan ook in de realiteit, doch hun
hoofdbedoelingen, namelijk de Noordnederlanders buiten te werken en
een nieuwe nering tot stand te brengen, bereikten ze ten volle.
Op 27 juni 1612 verzochten de Aartshertogen de Raad van Vlaanderen
dat deze aan henzelf of aan de Geheime Raad zijn advies in deze materie zou te kennen geven (17}. De Raad van Vlaanderen stuurde op 30
juni dit verzoek door naar de Schepenbank opdat ze binnen de acht dagen haar opinie zou mededelen (18}. De pottenbakkers die de procedure blijkbaar van zeer nabij volgden, dienden bij de genoemde schepenbank een aanvraag in opdat de stadsmagistraat hen in deze zaak zou
steunen; hun schrijven (19) is weliswaar niet gedateerd, doch in margine
geven de schepenen van de Keure op 9 juli de opdracht aan twee onder
hen, namelijk Dieriek Vander Haghen en Lucas van Hoorne, om samen
met pensionaris Wasteel een gesprek te voeren met de supplianten. De42
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Schematische voorstelling van de in 1612 gevolgde procedure.

ze datering schijnt erop te wijzen dat de schepenbank de door de Raad
van Vlaanderen gestelde termijn had overschreden en dat de pottenbakkers er als de kippen bij waren om hun zaak haast bij te zetten. Ze argumenteerden met het feit dat ze belast zijn met vrouw en kinderen en
dat ze als poorters belastingen betalen die de vreemde kooplieden niet
verschuldigd zijn; ze besloten hun aanvraag met de belofte dat ze zullen

voor Vlieden heeren prosperiteit bidden.
De commissarissen lieten er blijkbaar geen gras over groeien en belegden
reeds 's anderendaags een gesprek met de pottenbakkers; een verslag
hiervan werd schriftelijk vastgelegd {20). in die zin dat Thomaes Stynaert, David van der Schelden, Pi eter Stynaert, Lieven de VI ieghere, Piet er Everwyn, Miehiel en jan Theysbaert bevestigden dat het eigenlijk
niet hun intentie was hun handwerk te mogen verkopen in alle steden
en dorpen van Vlaanderen en dat ze bijgevolg dit punt van hun vertrek
zouden laten vallen. Verder bevestigden ze dat ze de verkoop van aardewerk uit Meerbeke niet wilden laten verbieden, wat ze blijkbaar hadden
'vergeten' te vermelden in hun rekest aan de vorsten. In de vakliteratuur
vonden we geen nadere informatie over dit Meerbeeks aardewerk, dat
nochtans bijzonder beschermd schijnt te zijn, op uitzondering van één
vermelding bij Marcus van Vaernewyck die over Meerbeke schrijft : Hier

rnaeekt men die beste ende stercste eerden potten van Vlaenderen ende
ander eerden werck (21 ).
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schaeft, noch den voet metter handt ghevrocht es ghe!yck het ghendtsche. Het advies stelt dan dat men alle aardewerk uit de Verenigde Provinciën uit de stad zou weren, behalve op de Halfvastenjaarmarkt wanneer ook alle andere waar die niet in de stad wordt geproduceerd vrij
mag worden binnengebracht en verkocht; dit verbod zou niet van toepassing zijn op het aardewerk uit Meerbeke. Deze laatste bepaling klinkt
wel eigenaardig omdat in het advies eigenlijk geen sprake is van een verbod op de aardewerkprodukten uit Vlaanderen of uit Brabant; het lijkt
er wel op dat de schepenen niet heel goed weten waar Meerbeke eigenlijk wel ligt. Ten slotte pleitte de schepenbank voor de wederoprichting
- dit woord wordt vanzelfsprekend niet gebruikt omdat het te sterk
zou herinneren aan de toestand van vóór de Carolijnse Concessie- van
de nering of confrerie, zoals dit ook aan andere neringen werd toegestaan. Men voegt eraan toe dat de pottenbakkers reeds de toestemming
hadden bekomen om een altaar te gebruiken in de Minderbroederskerk
waar ze hun jaarlijkse mis zouden laten opdragen ghemerct t 'se!ve ten-

deren sa/ tot augmentatie vande eere Gods ende decoratie vande voorscreven kercke. Op eerbiedige wijze besloten de schepenen hun advies;
ze vonden het blijkbaar toch geraadzaam de jurisdictie van de Raad van
Vlaanderen niet over het hoofd te zien zoals de pottenbakkers dit hadden gesuggereerd.
In zijn schrijven aan de Aartshertogen d.d. 14 juli 1612 (32) sloot de
Raad van Vlaanderen zich aan bij de zienswijze van de schepenen van
Gent, doch weigerde zich akkoord te verklaren met de (weder) oprichting van de nering (pour estre leur requeste conte /'expresse disposition
de la Carotine). Ook de Raad van Vlaanderen vond het criterium van de
goede kwaliteit wel zeer belangrijk (of wendde dit voor om zijn standpunt tegenover de Verenigde Provinciën op diplomatieke wijze te kunnen motiveren) :la dite manufacture venant d'Ho!lande et se distrahant
par deça n 'est à beaucoup près de si bon a!loy que ce/Ie de noz pottiers

pardeça.
Was de procedure tot nog toe zeer vlug verlopen, de molen te Brussel
maalde blijkbaar iets langzamer, maar toch kwam er op 9 oktober 1612
een 'Acte van Sententie' van de Aartshertogen in hun Geheime Raad tot
stand, althans in voorontwerp. De schepenen van de Keure werden verzocht zich over dit voorstel te buigen en er hun advies over te laten kennen (33); het stadsbestuur zond dit voorstel wellicht ongewijzigd terug,
ook al was er in de tekst geen sprake van de oprichting van de nering.
Dit alles resulteerde uiteindelijk in de Plakkaatbrief van 17 november
1612, gegeven te Brussel en gezegeld met het geheimzegel van de Aarts46

hertogen; het origineel document op perkament bleef bewaard in het
Stadsarchief te Gent (34). Eigenaardig genoeg verwijst de Geheime Raad
in deze tekst naar de situatie van vóór de Carolijnse Concessie, alsof
men hiermee de spons over het verleden wilde vegen : Alzo zylieden

supplianten eertyts waeren bevrydende hoeriieder neeringhe jnde voorseide Stede, dat gheene ander potbackers vande ander Steden ende
ploetsen ofte Dorpen vanden Lande van Vlaenderen niet en vermochten
met hoeriieder eerdewerck voort te stellen ofte vercaopen binnen de
voorseide Stede dan alleenelyck op jaermerten, blijekende by acten ende sententien danof zynde; verder stelt de Raad vast dat sedert dese
troublen de Gentse pottenmarkten geregeld het bezoek krijgen van
vreemde producenten, terwijl de Gentenaars van hun kant niet gerechtigd zijn ditzelfde te doen in andere steden en dorpen, behalve op de
jaarmarkten, tot henlieden ruyne ende bederffenisse. Dientengevolge
verbiedt de Raad dat er buiten de jaarmarkten voortaan nog enig aardewerk zou worden ingevoerd, met uitzondering van de Meerbeekse waar.
Met deze algemene formulering was het Noordnederlandse werk dus
eveneens uitgesloten, zonder dat de formulering tot een diplomatiek incident aanleiding kon geven, wat de Aartshertogen in de beginfase van
het Twaalfjarige Bestand ( 1609-1612) zeker zochten te vermijden; voor
de Gentse pottenbakkers anderzijds was deze algemene formulering zeker uitermate welkom en kregen ze veel meer dan ze hadden gevraagd.
Deze plakkaatbrief betekende dus de relance van de Gentse aardewerkproduktie, ook al werd de herinrichting van de nering niet aangeroerd.
We nemen aan dat dit bedoeld was als een stilzwijgend akkoord, ook al
was het formeel in strijd met de Carolijnse Concessie, zoals de Raad van
Vlaanderen als juridisch orgaan onder aandacht had gebracht.
De enige stap die dus nog moest worden gezet was het opstellen van een
nieuw ambachtsreglement en het goedkeuren ervan door de stadsmagistraat. De ouderlingen en de leden van de nering dienden bijgevolg een
voorstel in (35), dat in de recentere artikels (36) onvolledig werd weergegeven; daarom trachten we het zo beknopt mogelijk samen te vatten.
Het eerste artikel refereert naar de Plakkaatbrief van 1612, die blijkbaar
als een belangrijke overwinning werd aangevoeld; het stelt dat niemand
op enige markt mag staan met aardewerk, tenzij van de vooravond voor
Sint-Magdalena (21 juli} tot het einde van de jaarmarkt of Sint-Pietersmarkt (23 juli}. We rangschikken de andere punten op logische wijze;
in het document zelf zijn ze vrij wanordelijk, als het ware naar de inspiratie van het moment van het opstellen, opgenomen. We vermelden
achtereenvolgens : de pottenbakkers, de verkopers, de arbeidsregeling,
de religieuze verplichtingen.
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Men wordt pottenbakker na een leertijd van drie jaar; leerknapen betalen een leergeld en zijn verplicht hun volledige leertijd bij dezelfde meester af te werken, ook al verlieten ze tijdelijk de stad . Daarna worden ze
als knaap of knecht aanvaard (mits betaling van een vergoeding) en krijgen vanaf dat ogenblik een loon uitbetaald; hun arbeidscontract liep
over één jaar en werd op Sint-Katelijnedag (25 november) afgesloten.
Ze mochten intussen niet bij een andere meester gaan werken. Elke
meester mocht ten hoogste twee knapen, een halve knaap (er bestond
dus wel deeltijds werk), een halve draaier en één leerknaap in dienst nemen (37). Indien er zich meer knapen aanboden bij de aanvang van het
werkjaar, mochten deze pas worden aanvaard wanneer alle meesters het
voorziene aantal knapen in dienst hadden (of minder indien ze hiermee
akkoord gingen). Vreemdelingen die zich hetzij als schrijvers (glazuurders en decorateurs) of als draaiers aanboden waren verplicht zich eerst
bij alle meesters te gaan voorstellen; deze bepaling hield wellicht verband met het nastreven van een corporatieve denkwijze en met het bieden van de gelegenheid aan elke meester om kennis te maken met elke
bekwame vreemdeling die eventueel bijzondere of nieuwe technieken
beheerste (38). Om meester te kunnen worden moest men voortaan een
meesterproef afleggen (deze gewoonte zal in de tweede helft van de
16de eeuw wellicht verwaterd zijn - of had misschien zelfs helemaal
niet bestaan (39).
Voor wat de inhoud van deze proef betreft wijken de versies enigszins
van elkaar af. De tekst bij L. Minard-Van Hoorebeke komt uit de 'Stads
Archieven', doch we vonden hem nog niet terug; hij vermeldt: een canne, een sluytpot, ende een dobbel tee/e met twee ooren. De authentieke
kopie (die dus door een beëdigd persoon voor gelijkluidend was verklaard) uit het Stadsarchief (40) en waarvan diverse grafieën van de
eerstgenoemde tekst afwijken, heeft het over : een wupcanne, eenen

s/uytpot van een en worp ende een dobbel tee/e met twee ooren (41).
Aangaande de verkoopsmodaliteiten vermeldden we boven reeds de beperking van het recht om op de jaarmarkt te staan. Een meester mocht
ten hoogste honderdvijftig stuks aardewerk (dit is zoveel als vijfenzeventig 'worpen') voor zijn deur of winkel tentoonstellen; hij mocht bovendien ten hoogste aan één of twee voortverkopers leveren (de tekst is
hier niet zo duidelijk en zegt : Item, dat gheenen meester meer leveren

en sa/ in twee plaetsen, dats an twee coopmans ofte twee coopvrauwen
binnen deser stede, ende dat vuijt oorsaeke dat alle de meesters souden
moghen hoer goedt in leverijnghe vercoopen in a/so verre als se begheerden om ghe/ijcke neerijnghe thebben); deze voortverkopers moesten
hiervoor een recht betalen en moesten eerst hun eerste leverancier beta-
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Rood geglazuurd aardewerk uit de Gentse Sint-Pietersabdij (17de eeuw} : een teil
met twee oren, twee kleine kannen en een sluitpot.

len vooraleer ze bij een ander aardewerk mogen kopen. Leden van het
pottenbakkersambacht zelf (bedoeld zijn hier de knapen) mochten niet
als verkoper optreden. Merkwaardig is de bepaling dat Meerbeekse potten, Hollands en Brunswijks aardewerk enkel mochten worden verkocht
door de ghone wesende van desen stijle, daervan ghedaen hebbende behoorlijcke preuve; blijkbaar vond men dat de verbodsbepalingen van het
plakkaat van 1612 niet van toepassing waren voor de neringmeesters.
Dit bewijst dan wel dat het er deze laatsten eerder om ging de profijten voor zichzelf te reserveren, wat ons de hoge kwaliteitswaarde van
het Gentse produkt toch enigszins doet relativeren.
Een derde reeks artikels betreft de arbeidsomstandigheden. We kunnen
niet genoeg beklemtonen hoe sterk de greep van de meesters wel was op
de knapen en de leerknapen; conflicten werden door· de schepenen van
de Keure beoordeeld. Een meester mocht alleen dat werk bakken dat in
zijn eigen atelier vervaardigd was; men was zich blijkbaar wel bewust
van de voordelen van de arbeidsspecialisatie, doch vanuit corporatief
standpunt wou men dit vermijden om ghe/ycke neerynghe thebben.
Van Bamis (1 oktober) tot half maart werkte men van zonsopgang (het
grimmen vanden daghe) tot het invallen van de duisternis; in hetgoede
jaargetijde daarentegen werd de arbeidstijd geregeld door de werkklok.
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Een hoofddraaier {blijkbaar een zeer bekwaam draaier) werkte driekwart van een dag bij één meester en moest zich dan ter beschikking
stellen van de volgende meester op de beurtrol, tenzij als hij verhinderd
was (42). Een knaap die weigerde een werk uit te voeren vut aet ende
nijdt tegen zijn meester moest een boete betalen en het werk toch uitvoeren, op voorwaarde dat de meester bewezen had dat de opdracht uitvoerbaar was. Een laatste arbeidsregeling betreft het vriesweer : als het
in huis vroor en als een meester hierom verzocht, waren de gezworenen
verplicht het werk overal te laten stilleggen, omdat de vrieskoude de
kwaliteit verminderde (43).
In laatste instantie werd bepaald dat er jaarlijks ter gelegenheid van het
feest van de nering (op Sinte-Katelijnedag) een mis zou worden opgedragen aan het altaar van de nering in de Minderbroederskerk. Merkwaardig genoeg vinden we geen enkele vermelding over de keuze van deken en gezworenen. Dit voorstel van neringreglement werd op 3 maart
1613 door de tien hoger genoemde meesters ondertekend.
De hoogbaljuw en de schepenen van de Keure aanhoorden deze verklaring van de meeste genoemde pottenbakkers, keurden het reglement
goed en droegen de leden van de nering op het gewetensvol op te volgen; dit gebeurde op 16 maart 1613.
Drie jaar later werden er aan dit reglement nog twee punten toegevoegd,
die eveneens door de stedelijke bestuurders werden goedgekeurd en dit
op 19 maart 1616. Men bepaalde dat elke meester slechts één enkele
winkel of kelder mocht houden op de markt om er zijn waar uit te stellen en bovendien dat men na een vorstperiode pas terug aan het werk
mocht gaan nadat het drie dagen lang had gedooid.
De totaalindruk die van dit document uitgaat is er een van een uiterst
conservatief standpunt, dat vooral de rechten en de profijten van de neringmeesters beschermde.
Het gewijzigde reglement van 1697 Uit wat voorafgaat blijkt een dubbelzinnige houding ten overstaan van importwaar; het mag dan ook
nauwelijks verbazing wekken als er na enige tijd moeilijkheden ontstaan,
zoals b.v. als in 1694 een schipper uit Holland zijn aardewerk op een
willekeurige plaats (op de kade van de Beestenmarkt) en op een willekeurig moment (dus niet op de jaarmarkt) probeert aan de man te brengen (44). De juridische actie die hierop volgde schijnt voor de nering de
aanleiding geweest te zijn tot een vernieuwing van haar reglement. We
kennen hiervan slechts enkele authentieke kopieën (45) waaruit we ver-
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nemen dat het originele document op perkament was geschreven en
voorzien van het grootzegel van Karel 11 in rode was op dubbele staart;
misschien berust dit stuk trouwens nog in particuliere handen (46}.
Opvallend is dat deze tekst regelrecht uit de pen van een jurist gevloeid
schijnt te zijn : de ordening van de gedachten is veel logischer en de formulering heel wat subtieler. Van dit reglement geven we de punten weer
die bij de andere auteurs (47) onvermeld bleven.
Voor wat de personen in de nering betreft, blijven de verhoudingen tussen meesters, knapen en leerknapen nagenoeg onveranderd; de leerknapen moeten zich echter wel bij de gezworenen laten registreren, wat een
betere controle door de nering toelaat. De regeling der vergaderingen,
de rol der gezworenen en hun interventie bij geschillen en het aspect
van de uitgaven ten laste van de nering komen uitvoeriger aan de orde.
De regeling voor de hoofddraaier blijft dezelfde, doch het aantal 'vloerknechten' (48} wordt in principe tot twee beperkt; dit aantal mag worden uitgebreid als bewezen is dat er in de stad meer dan twee vloerknechten per meester ter beschikking staan, met dien verstande dat de
ene meester zijn overtallige knechten ter beschikking moet stellen van
een andere als deze er dringend nodig heeft. De meesterproef ten slotte
wordt met één stuk uitgebreid; we vinden nu een schotel, een worpkan,
een sluitpot en een dubbele teil met twee oren. Wie deze proef niet aflegde en toch aardewerk vervaardigde verbeurde zijn pottenbakkerswiel
en -schijf met al zijn gereedschap.
Aan het verkooprecht werd vanzelfsprekend veel aandacht gewijd. Meesters mochten hun waar slechts op één plaats uitstallen, hetzij in een
winkel of kelder, hetzij in hun woonhuis; hier mochten ze alleszins een
tweede verkoopplaats inrichten (doch zonder uitstalraam). Ze mochten
enkel aardewerk leveren aan kooplieden die de vrijheid van de nering
hadden gekocht en als deze hun vorige leverancier ten volle hadden betaald; de beperking tot één of twee voortverkopers was blijkbaar opgeheven zodat de concurrentie meer aan bod kwam. De voortverkopers
mochten echter slechts één winkel uitbaten en daar enkel aardewerk
verkopen dat te Gent was vervaardigd. In de jaarmarktregeling vinden
we nu behalve de Sint-Pietersmarkt ook de Bijloke-en de Halfvastenmarkt vermeld; vreemde meesters of hun dienstpersoneel waren hierop
toegelaten om hun waar te verkopen, doch andere tussenpersonen ('facteurs' of schippers) niet.
Dit reglement werd op 8 november 1697 door Karel 11 goedgekeurd nadat het advies van de schepenbank van de Keure was ingewonnen. Eind
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januari 1698 verzochten de pottenbakkers het stadsbestuur aan dit reglement de nodige ruchtbaarheid te willen geven door middel van een
'publicatie metten trompette'. Het college verwees de zaak op 1 februari naar de hoogbaljuw, die echter op 3 februari het initiatief aan de
schepenen overliet. Deze verleenden dan op 4 februari hun toestemming : de instanties hadden de prerogatieven en de beleefdheidsregels
blijkbaar goed in acht genomen, doch uiteindelijk was alles toch 'in kannen en kruiken' (49).
Daniël Lievois

(1)We vermelden de recentere artikels: DAEM, M., De Gentse aardenpotbakkers
in : Oostvlaamse Zanten, Gent, 1961, jg. 36 nr. 4, p. 123-135; VERHAEGHE,
F., VANDENHOUTE, j. & SEEUWS-TORCK, 1., Keramiek in: Gent, duizend
jaar kunst en cultuur, Gent, 1975, dl. 3, p. 157-293; BAILLIEUL, B., De
Gentse pottenbakkers, in : Oostvlaamse Zanten, Gent, 1980, nr. 55, p. 207224. We willen duidelijk beklemtonen dat deze bijdrage enkel over aardewerk
handelt. Voor informatie over majolica of gleiswerk verwijzen we naar : VAN
WERVEKE, A., Gentsch gleiswerk van de XV/de, de XVI/de, de XVII/de en de
XIXde eeuw, Gent, 1900.
(2)GAILLIARD, j., De ambachten en neringen van Brugge, Brugge, 1854, dl. 2, p.
22-23.
(3)PRIMS, F., Geschiedenis van Antwerpen, Antwerpen, 1937, dl. 6,2 p. 51-52;
dl. 7,2, p. 57; 1947, dl. 9,2, p. 55.
(4) PRIMS, F., 1947, dl. 9,2, p. 55 :De meesters geneeren zich naaktelijk met aarden potten te maken voor debiet binnen de stad en op het platteland doch geen
grof porcelein : al dit komt van Delft.
(5)SLOOTMANS, C. J. F., Tussen hete vuren. Economisch-sociale geschiedenis
van het potmakersambacht te Bergen op Zoom (1400-1925), in :Bijdragen tot
de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Tilburg, 1970, dl. 18, p. 4-9;
WE IJS, L. j., VAN DE WATERING, C. j. j. & SLOOTMANS, C. j. F., Tussen
hete vuren. Techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia van de
Bergen op Zoomse potmakers, in :Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden
van Nederland, Tilburg, 1970, dl. 19, bijlage I, p. 119-121.
(6)SLOOTMANS, C. J. F., 1970, p. 1 noot 2.
(7) DECA VELE, J. & VANNIEUWENHUYSE, J ., Archiefgids. Oud Archief, Gent,
1983, p. 122 nr. 194.
(8)DIERICX, C.L., Mémoires sur les /als, les coutumes et les privilèges des Gantois, depuis l'institution de leur commune jusqu 'à la révolution de 1540, Gand,
1817, dl. 1, p. 189-190 : Pot, panne, ketel hoe groet hi es, vercoept men dien
eenen vierdonc of meer, hl es schuldigeenen denier,· vercoept men dien min, sa
ne es hi niet schuldig. T'voer metalen potten, pannen of keteien es schuldig vier
deniers, de dicele drie obolen; maar sin si van erde, sa sin niet schuldig; BAl LLIEUL, B., 1980, p. 211, verwijst eveneens naar deze tekst, doch citeert daarbij
ook het toltarief van Wasselin, eveneens van 8 juli 1199, dat volgens de auteur
vermeldt dat wie meer dan 24 thelen of brede kommen {vaisselle creuse) invoerde één ervan aan de tolontvanger moest afstaan. Hiermee kunnen we ons
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niet akkoord verklaren vermits de Latijnse tekst nadrukkelijk zegt dat het hier
enkel houten (lignea) kommen betreft : Qui alveos, vel a/ia vasa lignea quae
thelen appel/antur aferunt XXV vel plures debent unum vas de vasis suis, si
pauciores ferant quam XXV, nichil debent, (cf. DIERICX, C. L., 1817, dl. 1,
p. 224, die bij zijn vertaling. in het Frans het woord 'lignea' niet vertaalt). Een
recente kritische uitgave van deze teksten vindt men bij PREVENIER, W.,
De oorkonden der graven van Vlaanderen, Brussel, 1964, dl. 2, p. 232-235 nr.
107 en p. 237-243 nr. 109.
(9) DAEM, M., 1961, p. 124; JANSEN, H. L., Het middeleeuwse aardewerk : ca.
7200-ca. 7500, in : Van Bos tot Stad. Opgravingen uit 's Hertogenbosch, 's Hertogen bosch, 1983, p. 1 88-222; de auteur veralgemeent deze gedachte waar hij
schrijft : De over het algemeen geringe waarde van aardewerk wordt ook weerspiegeld door het beperkte economische belang van de pottenbakkersindustrie
in onze streken en de over het algemeen, zeker in de middeleeuwen, bijzonder
lage status van de pottenbakkers (p. 188). Hij voegt hier in noot aan toe :Pottenbakkers brachten het zelden tot een eigen gilde. In de Zuidelijke Nederlanden is alleen in Brugge in 7356, in de Noordelijke Nederlanden in Bergen op
Zoom sinds 7435 sprake van een eigen gilde p. 188). We betwijfelen het gesuggereerde oorzakelijke verband tussen de lage status en het niet georganiseerd
zijn in corporatief verband. Bovendien herhalen we dat te Gent vroegere vermeldingen voorkomen dan te Brugge en dat ook Antwerpen in 1430 een nering
poogde op te richten.
(11 )DE PAUW, N., De voorgeboden der Stad Gent in de X/Ve eeuw {7337-7382),
Gent, 1885, p. 12.
(12)SAG, Reeks 108, nr. 2, Register der Voorgeboden, 1402-1436, f 0 63 v0 :
Actum VI/ja die augusti anno XI/JjC XVII} -Dat niement wie hy sy voertani
eeneghe eerdin potte binnen dezer stede van Ghend en vercoepejdan die binnen
der stede van Ghend ghemaect syn of keu/neers ghemaect te keulnefvte ghedaen de vrye eerdin potmakersfvp boete van drien 7b (pond) parisis ende de
potte verbuert; ook geciteerd bij BAl LLIEUL, B., 1980, p. 213.
(13) De produktie van steengoed te Köln was toen nog volop aan de gang. Ze werd
slechts in het midden van de 16de eeuw verboden omdat de hoge oventemperaturen het brandgevaar al te sterk deden toenemen en omdat het enorme houtverbruik de houtprijzen in de hoogte joeg. Zie : VAN VLIE RBERGHE, K.,
Steengoed, in : Leuven graaft naar zijn verleden, Leuven, 1980, p. 94-95; VAN
VLIERBERGHE, K., Het steengoed, in : Van nederzetting tot metropool.
Archeologisch-historisch onderzoek in de Antwerpse binnenstad, Antwerpen,
1982, p. 74.
(14)BAILLIEUL, B., 1980, p. 213.
(15) Dit was de motivering bij het invoeren van de meesterproef te Bergen op Zoom
in 1626; zie : SLOOTMANS, C. J. F ., 1970, p. 28. Eenzelfde redenering vinden we terug bij de Sint-Lucasgilde, cf. LALEMAN, M. C., Transparant. Een
dokument over glasramen te Gent, Gent, 1984, p. 23 en noot 39.
(16) de LIMBURG STIRUM, Potiers de Gand, in : Messager des sciences historiques,
Gand, 1882, p. 108-109.
(17) SAG, Niet genummerde reeks (pottenbakkers), bundel '1612', stuk 1.
(18) Bevelschrift bijgeschreven op het vorige document.
(19) SAG, Niet genummerde reeks (pottenbakkers), bundel '1612', stuk 2.
(20) SAG, Niet genummerde reeks (pottenbakkers), bundel '1612', stuk 3.
(21 )Geciteerd bij DAEM, M., 1961, p. 125; VAN VAERNEWYCK, M., Die historie
van Be/gis, Gent, 1574, p. 112. Deze vermelding is des te merkwaardiger omdat
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ze voorkomt in een lijst van nagenoeg honderdvijftig namen van steden en dorpen, afhangend van het land van Aalst en van Brabant, waarvan er slechts over
vier iets heel speciaals wordt gezegd. Dat Meerbeke deze eer geniet doet onze
aanvankelijke twijfel teniet en zet aan tot nader onderzoek.
(22) Latijn : 'namelijk , te weten'.
(23) 'Met lood gegl azuurd' : dit gebeurde door onderdompeling in of behandeling
met glazu urpap of door bestrooiing met loodsnippers.
(24) Het schaven bestond in het wegnemen van overtollige klei vooraleer het aardewerk gedroogd, gegl az uurd en ge bakken werd. De verm elding van een (gekn epen ?) stand voet is in strijd met de algemene veronderstelling bij HURST, J. G.,
NEAL D. S. & VAN BEUNING EN, H. J. E., North Holland slip ware, in : Rotterdam Papers, Rotterdam, 1975, nr. 2, p. 47-64, waar vermeld t wo rd t: ... the
foo ted bo wls were the typical products of North Holland. (p. 47) en Those
production eentres wh/eh made bo wls either in Germany or Belgium or
northern France seem to be different in as much al they have flat rather than
footed bases. (p. 49). We beseffen wel dat dit artikel in het bijzonder over
Noordhollandse slibwaar handelt, doch de basisvormen van deze waar en van
gewoon aardewerk waren niet essentieel verschillend.
(25) SAG, Niet genummerde reeks (pottenbakkers), bundel '1612', stuk 4.
(26) Dit getal geeft ons te denken over het reële aantal personen die met deze bedrijvigheid hun brood verdienden omdat dit gegeven in aanmerking moet worden
genomen als men het heeft over het economische belang van de nering. Zoals
verder nog zal worden vermeld, voorzag het reglement van 1613 in drie knechten en één leer kn aap als min imale bezetting in elk Gents potte nbakkersbedrij f,
terwijl we bij SLOOTMANS, C. J. F ., 1970, lezen dat te Bergen op Zoom in
1435 twee gezell en en één leerling het minimum vormden (p. 8) , wat op 26 februari 1712 opn ieuw bevestigd werd (p. 55), doch waaraan men toevoegde dat
de baas die zijn bedrijf niet zelf kon leiden een derde kn echt mocht aannemen.
Te Antwerpen hadden de drie nog werkzame meesters elk één leerknaap en verder respectievelijk zes, vier en negen knechten in dienst, cf. PRIMS, F., 1947,
dl. 9,2, p. 55.
(27) Mogelijk betreft het hier een aantasting van de spijzen door loodglazuur van
slechte kwaliteit. We denken echter dat deze en andere negatieve beoordelingen
van het aardewerk uit het Noorden met een korrel zout moeten worden genomen.
(28) Dit lijkt niet helemaal exact. Ondermeer te Bergen op Zoom voerde men vanaf
de stichting van de nering een vrijhandelspolitiek, cf. SLOOTMANS, C. J. F .,
1970, passim. Ook te Zierikzee was in de 17de eeuw het verkopen van vreemde
waar op de wekelijkse marktdagen en tijdens de jaarmarkten toegestaan, cf.
SLOOTMANS, C. J. F ., 1970, p. 30-31 .
(29) Abrupt einde van de import van het Hessische aardewerk omstree ks 1630; zie :
VAN BEUNING EN, H. J. E., Verdraaid goed gedraaid, Rotterdam, 1973, p.
89. Wesercerami ek werd vooral in de eerste helft van de 17de eeuw naar Engeland en de Nederlanden ingevoerd; zi e : J ENNINGS, S., Eighteen centuries of
pottery from Norwich, (East Anglican Archaeology Report,· nr. 13), Norwich,
1981,p.82.
(30) DECA VELE, J., Gent, in :Gent, duizend jaar kunst en cultuur, Gent, 1975, dl.
1' p. 17.
(31) SAG, Niet genummerde reeks (pottenbakkers), bundel '1612', stuk 5.
(32)de LIMBURG STIRUM, 1882, p. 108-109.
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{33) SAG, Reeks 103, nr. 3, ontvangen brieven op advies, 1603-1608.
(34)SAG, Reeks 188, nr. 2, pottenbakkers {bundel).
(35) SAG, Reeks 188, nr. 2, pottenbakkers {bundel), kopie uit het resolutieboek;
ook uitgegeven, doch met tekstvarianten en zonder aanvulling van 19 maart
1616 bij MINARD-VAN HOOREBEKE, L., Description des méreaux et autres
objets anciens des gildes et corps de métiers, Gand, 1877, dl. 1, p. 327-329.
{36)DAEM, M., 1961, p. 126-127; BAILLIEUL, B., 1980, p. 207-208.
(37) Zie noot 26.
{38) SLOOTMANS, C. J. F., 1970, p. 6 : Wie als vreemde in Bergen als potmaker
wil komen werken heeft daarvoor verlof nodig van de deken van het ambacht.
Deze mag hem toestaan bij elke meester één dag te werken. Voor elke week,
dat hij langer in de stad vertoeft zal hij telkens 7 grote verschuldigd zijn. Hier
lijkt de bepaling eerder ingegeven te zijn om vreemdelingen te verplichten zo
vlug mogelijk de meesterproef af te leggen of te vertrekken. De vermelding in
de Gentse tekst van 'schrijvers' suggereert dat hier op de vervaardiging van gedecoreerd aardewerk wordt gezinspeeld.
(39) In Bergen op Zoom werd de proef voor het eerst ingevoerd in 1626 en behelsde
te draeijen een melck kanne ende eenen pot, e!ckx de drije twee worp; ende
een lampe van acht in de worp; ende dat van drije reysen in drie keer eens goet,
cf. SLOOTMANS, C. J. F., 1970, p. 28.
(40)Zie noot 35.
{41) De tekst zegt duidelijk 'wupcanne'; mogelijk bedoelt men 'een kan van een
worp'; deze term vinden we trouwens in de omschrijving van de meesterproef
in het gewijzigde reglement van 1697 {zie verder). Een worp is een bepaalde
hoeveelheid klei die met de handen werd gegrepen en die op de schijf van de
pottenbakker werd geworpen, cf. SLOOTMANS, C. J. F., 1970, p. 28-29. Deze
auteur schat dat een worp 4,5 kg potwerk betekent {p. 51). BRUIJN, A., Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 7400 uit Utrecht, Rotterdam, 1979,
p. 105, stelt de worp op 4650 gr. gewicht van versgedraaide potten. Een sluitpan vertoont een brede rand waarop een deksel past dat de pan nauwkeurig afsluit.
(42) In Bergen op Zoom kende men de ommegangers die van meester tot meester
trokken als er een knecht uitviel of als er dringend veel werk moest worden vervaardigd. Hun optreden leidde tot meer uniformisering van het potwerk, cf.
SLOOTMANS, C. j. F., 1970, p. 9-10 en passim. In Gent schijnt de hoofddraaier een meer eervolle rang in de nering te bekleden en zal hij ongetwijfeld
ook hebben bijgedragen tot het invoeren van gelijke modellen.
(43)Aanvankelijk werkte men te Bergen op Zoom zelfs helemaal niet tussen SintBarbaradag (4 december) en Lichtmis {2 februari), doch dit reglement werd
versoepeld in 1500, cf. SLOOTMANS, C. J. F., 1970, p. 6 en p. 17-18.
{44)BAILLIEUL, B., 1980, p. 214.
{45) SAG, Reeks 188, nr. 1, pottenbakkers {register), kopie van 18 maart 1746;
SAG, Reeks 188, nr. 2, pottenbakkers {bundel), kopie van 1698 en van 1795.
(46) Dit was trouwens ook het geval met het reglement van 1613/1616 uit het
Stadsarchief en vermeld in noot 35. Op de rug van dit document lezen we :Geschonken aan Stadsarchieven door den Heere Antonius-Francies Bousse, potbakker binnen Gent den 23 september 7839. {ondertekend) Pr. van Duyse
Arch{ivaris).
{47)DAEM, M., 1961, p. 129-130; BAILLIEUL, B., 1980, p. 208-209.
(48) Vloerknechten verrichtten allerlei werk, behalve draaien en glazuren.
{49) SAG, Reeks 188, nr. 2, pottenbakkers {bundel).
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VONDSTMELDINGEN

1. Baaisteeg Op het percee11431a (kad. afd. 2, sectie B, blad 5) gelegen
op de noordoostflank van de Zandberg kon, dank zij de welwillende
medewerking van het Ministerie van Openbare Werken, de Rijkswacht
en de Gentse Vereniging van Stadsarcheologie, door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de Stad Gent een archeologisch onderzoek ingesteld worden. De moederbodem bevindt zich hier op ongeveer 7.60 boven de zeespiegel (OP). Erboven bevindt zich een 80 cm
dikke geelbruine zandlaag waarin tal van prehistorische scherven en silexfragmenten werden aangetroffen. Deze laag wordt afgedekt door een
30 cm dikke steriele zandlaag. Op een tweetal plaatsen werden hierin
paalsporen ontdekt. De oudste middeleeuwse laag bevat hoofdzakelijk
grijs aardewerk en wat roodbeschilderde scherven. Deze laag en ook de
onderliggende worden meermaals verstoord door talloze kuilen waarvan
enkele dateren uit het einde van de 12de of het begin van de 13de eeuw.
In één ervan werd een bruinbeschilderde kan ontdekt die typisch is voor
deze periode. Merkwaardig is tevens de aanwezigheid van verschillende
stukken Doornikse kalksteen, hoewel geen muren van een stenen gebouw aangetroffen werden. In diverse lagen komen wel grote hoeveelheden halfverbrande leemblokken voor, die wijzen op het bestaan van een
houten gebouw. Kuilen uit de 15de en de 16de eeuw leverden een schat
van archeologica op. Opmerkelijk is dat bij deze eerste steekproef op de
Zandberg er een hiaat bestaat tussen de prehistorische periode en pakweg de 11 de eeuw. Een uitzondering hierop vormt een verdwaald Romeins terra sigillata-scherfje. De oudste middeleeuwse vondsten vertonen veel verwantschap met het materiaal ontdekt aan de Nederpolder,
de Vrijdagmarkt en onder het Stadhuis.- PR.
2. Brabantdam 116 Achter het huis Brabantdam 116 (kad. afd. 4, sectie D, bI ad 12, nr. 1980c en gedeelte van 197 8b) staat een bakstenen
gebouwtje met een rechthoekig grondplan (7 ,25 m. x 5,80 m buitenwerks). Dit bijgebouw, dat binnenkort gesloopt wordt, bestaat uit vier
bouwlagen. De muren zijn 30 cm tot 35 cm dik. De zuidgevel ligt een
tiental meter verwijderd van het Oud Scheldeken, dat in 1884 gedempt
werd. Volgens iconografische bronnen was de Brabantdam in de eerste
helft van de 16de eeuw druk bebouwd. Dat gedeelte van- de Brabantdam
is gelegen in de wijk Overschelde, al in 1254 onder het gezag van het
Stadsbestuur geplaatst. De buitenkant van het gebouw is nu volledig gecementeerd, waardoor het niet uit te maken valt of hier een oudere
kern achter schuil gaat. Ook binnenin zijn op de verdiepingen geen oude
sporen zichtbaar. Enkel de halfondergrondse kelder bevat enkele aan56

WIJZigmgen omtrent de ouderdom. Deze wordt in twee traveeën verdeeld door een ronde kolom, bedekt door een eenvoudig vierkant kapiteel (zijde : 49 cm), in kalkzandsteen. De overwelving bestaat uit vier
bakstenen graatgewelven (baksteenformaat ca. 25 x 11 x 5 cm). In de
zuidgevel zijn twee vensteropeningen aanwezig. Het huidige vloerpeil
ligt 1.10 m onder het tuinniveau. De kruinhoogte bedraagt nu 2.40 m.
De oostelijke travee is erg verminkt door een latere tussenmuur. Wellicht dateert dit gebouwtje uit de 15de of 16de eeuw.- PR.
3. Graslei 5 Bij de restauratie van het huis 'De Beerie' op de hoek van
het Schuddeveestraatje (kad. afd. 3, sectie C, blad 1, nr. 64d), kwamen
enkele muren in Doornikse kalksteen aan het licht. Best bewaard is de
achtergevel. In de zijgevel zijn enkel nog sporen aanwezig. De voorgevel
was tot 1625-1626 in hout opgetrokken ! Voor zover we konden nagaan is er geen oude keldering aanwezig. - PR.
4. jan Breydelstraat Tijdens het vooronderzoek voor de restauratie van
het huis met Gents enige houten (achter)gevel (kad. afd. 15, sectie F,
blad 27, nr. 3068a) werden enige steekproeven uitgevoerd onder leiding
van Guido Everaert. Onder vier verschillende vloerniveaus ontdekte men
een donkere laag met middeleeuws rood en grijs aardewerk. De waterspiegel (93 cm onder het huidige vloerpeil) verhinderde verder onderzoek.- PR.

5. Korenmarkt, Sint-Niklaaskerk De oude wandschilderingen die bij de
restauratiewerken in de Sint-Niklaaskerk aan het licht gekomen zijn,
worden aan een hernieuwd wetenschappelijk onderzoek onderworpen.
In een eerste fase werden een achttal monsters ontleed door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium uit Brussel en werden een
aantal fragmenten archeologisch onderzocht. De oudste sporen die bij
dit onderzoek aan bod kwamen, behoren ten vroegste tot verbouwingscampagnes van de 13de-eeuwse kerk. De oudste laag die waargenomen
en onderzocht werd, is een zeer dunne, rode plamuur die direct op de
natuursteen aangebracht werd en waarbij alle oneffenheden, evenals de
textuur van het steenmateriaal zichtbaar bleven. Bij een tweede of latere fase werd met een laagje mortelspecie gewerkt, waarbij putjes, voegen, oneffenheden, enz., zoveel mogelijk verborgen werden. De mortelspecie werd dan met een dun plamuurlaagje afgewerkt. De verschillende, dunne kalklaagjes die daarboven zichtbaar zijn, verwijzen naar latere
beschilderingen van het kerkinterieur.- MCL.
6. Lievekaai In 1979 werden tijdens de collectorenwerken op de Lievekaai een aantal losse vondsten gedaan. Bij nader onderzoek bevindt er
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zich hiertussen een randfragment van een Romeins dolium. Dolia waren
grote voorraadpotten met een bol lichaam en een horizontaal naar binnen gebogen rand. De buik is 'versierd' met ietwat geprononceerde
draairibbels. Dit oxiderend gebakken fragment heeft een lichtbruine
scherf en werd vervaardigd uit fijn verschraalde, zachtgebakken klei.
Dolia kwamen gedurende geheel de Romeinse periode voor en ondergingen weinig of geen vormverandering.- PS.

7. Prooststraat Op 28 mei 1984 startte de restauratie van de Gouverneurswoning, gelegen op de hoek van het Buitenhof en de Prooststraat
(kad. afd. 4, sectie D, blad 7, nr. 487k}. De Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie van de stad Gent kon de werkzaamheden van in den
beginne volgen. De kern van de laat 18de-eeuwse constructie bestaat uit
een vrij imposant gebouw van Doornikse kalksteen. Het gaat om een
bouwwerk van 50 m lang en 8 m breed, dat twee bouwlagen omvatte en
deel uitmaakte van de afhankelijkheden van de Sint-Baafsabdij. Op 30
en 31 augustus werd een beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd
op de plaats waar de liftput gepland wordt. Op ca. 80 cm beneden het
bestaande vloerpeil stootte men op een bevloering bestaande uit platte,
helrode bakstenen van 27 x 12,5 x 3 cm. Onder deze vloer bevindt zich
een vrij compact zwart pakket waarin naast Romeins en vroeg-middeleeuws materiaal, ook nog middeleeuwse scherven aan het licht kwamen
(tot 13de eeuw). De grijze laag eronder was een vermengd pakket met
wat Romeins en vroeg-middeleeuws materiaal. De onderste laag, grijs
van samenstelling en plaatselijk vermengd met zavel, bevatte uitsluitend
Romeinse archeologica. Er konden ook zes paalsporen opgetekend worden. Laten we nog vermelden dat dit onderzoek gerealiseerd werd dank
zij de medewerking van de Technische Dienst Monumentenzorg en van
het Aannemersbedrijf N.V. Mestdagh & C 0 . - MCL. & PR.
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8. Sanderswal Het huis nr. 4 vormde eertijds samen met de volgende
huizen een groot gebouw van ongeveer 20 m lang en 9 m breed (kad.
afd. 15, sectie F, blad 29, nr. 3597, 3596 en 3595) . De dikke muren bestaan uit baksteen van ca. 25 x 12 x 6 cm. In de tuin van huis nr. 4 is op
de scheidingslijn van het belendende perceel (nr. 3598b) de aanzet van
een dwarsgerichte vleugel zichtbaar. Hierin waren enkele grote nissen of
gedichte openingen te zien. Deze resten zijn overblijfsels van het Prinsenhof. - PR.
9. Sint-Baafsplein 32-34 Op aanvraag van de eigenaar werd dit pand
(kad. afd. 3, sectie C, blad 2, nr. 492e) in de loop van de maand augustus door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de stad
Gent geprospecteerd. Bij dit eerste onderzoek werden een aantal belangrijke fasen van de bouwhistoriek onmiddellijk duidelijk. De huidige kelderverdieping bevat de oudste, bovengronds bewaarde getuigen. Ze verwijzen naar een groot en imposant steen. Op basis van de bewaarde
restanten kunnen we vaststellen dat dit steen uit twee delen bestond :
een N-Z-gerichte, rechthoekige vleugel met dwarsgevel aan de straat en
dieper in, doch erop aansluitend, een min of meer vierkant gedeelte.
Van beide vleugels is minstens één bouwlaag onder de huidige bebouwing bewaard gebleven. Een rij kolommen met knopkapiteel verdelen
de N-Z-gerichte vleugel in twee beuken . De kamer binnen de vierkante
vleugel wordt door een centrale kolom in vier vakken verdeeld. Beide
zalen waren met een vlakke houten plankenvloer overdekt. De vierkante
kern werd in de laat-gotische tijd grondig gewijzigd. Daarvan getuigen
nog de hoge bedaking, de beide dwarsgevels en de doorbrekingen aan de
westkant. Boven de reeds vermelde verdieping met middenzuil bevinden
zich nog twee vrijwel identieke zalen. Beide zijn overdekt met een vlakke houten zoldering, samengesteld uit zeer zware moer- en vrij dikke
kinderbalken. Volgens de aanzetten van enkele spanten is het evenwel
niet onmogelijk dat in de gotische tijd een ogiefvormige bekapping dit
gebouw overdekte. Het bestaande voorhuis werd in 1774 opgetrokken
voor wijnhandelaar Joan De Prij. De gevel vertoont een sobere, eenvoudige architectuur in lokale Lodewijk XVI-traditie.- MCL.
10. Sint-Kwintensberg ln juni werden in de Sint-Kwintensberg wegenwerken van nabij gevolgd. De zwarte laag bereikte aan de voet van de
berg een diepte van ongeveer 1.50 m onder het huidige straatpeiL Ter
hoogte van de Karel Van Hulthemstraat-Gezusters Lovelingstraat was
deze laag verdwenen of gedeeltelijk verstoord . Hier bestaat de bodem
hoofdzakelijk uit klei en zand. Uit de zwarte laag werden benevens dierenbotten en lederfragmenten ook enkele scherven opgeraapt. Een minuscuul scherfje behoort mogelijk tot de groep van het roodbeschilder59

de aardewerk. Onder het rode aardewerk vermelden we nog enkele
hoogversierde exemplaren die typisch zijn voor de periode 1250-1350.
- PR.
11. Sleepstraat 160-162 In 1982 ontdekte architect L. Vertongen bij
graafwerken (kad. Afd. 1, sectie A, blad 4, nr. 2198e) op een diepte van
ongeveer 3,50 m tot 4 m een soort turflaag met veel beenderen en enkele scherven. De heel kleine aardewerkfragmentjes laten enkel een vage
datering in de late middeleeuwen toe. Het beendermateriaal, onderzocht in het Laboratorium voor paleontologie van de Rijksuniversiteit
Gent, bestond enkel uit huisdieren zoals rund, geit of schaap. Hun kenmerken (grootte, behoorning) laten een datering in de late middeleeuwen veronderstellen. Het overwicht van schedelfragmenten wijst er
misschien op dat het materiaal afval is van leerlooierijen. - AG & PR.
12. Afsnee Te Afsnee (autosnelweg Noord; kad. Afsnee, sectie A, blad
1, nr. 56; Lambert 191, 500 Noord, 99, 500 Oost) werd op een veld een
eerder kleine en vrijwel gave pijlpunt gevonden (zie afb.) Deze tweezijdig bewerkte pijlpunt, zonder baarden maar met schachtdoorn is vervaardigd uit grijze silex van Spiennes. Eén der vlakken vertoont slijpsporen wat er op wijst dat zij van een scherf van een gepolijste bijl afkomstig is. De fysische karakteristieken zijn :gewicht 1,08 gr; basis 1,40 cm;
hoogte 2,23 cm; dikte 0,41 cm. Te
Afsnee hebben we reeds een tiental
pijlpunten gevonden, waarvan een
vijftal, zij het van verschillende typen, binnen een straal van 250-300
m van het huidige site. De andere,
een tweetal uitgezonderd, werden
eveneens gevonden op de koute~
0
1
2cm op nog een 500 m van de Leieoever.
Te Hollain (Henegouwen) hebben
we in de omgeving van de menhir, aldaar bekend als Pierre Brunnehaut,
eenzelfde type pijlpunt gevonden. Ook werden in de 'marchets' gelijkaardige pijlpunten gevonden.- Pj & SJ.

13. Drongen, Prinsenhof Op 2 juni 1984 werd er een veld ten zuiden
van de Sint-Gerulfuskapel aan een grondige prospectie onderworpen.
Op dit veld (kad. Drongen, afd. 1, sectie C, blad 3, nr. 1 092) werden op
enkele meters afstand van elkaar twee artefacten gevonden. Een eerste
artefact is een geretoucheerde kling (afb. 1) van 6 cm lengte en 2,2 cm
breedte. Het artefact heeft een lichte bruine patina. De rechterboord
vertoont een aantal schuine, doch overwegend steile retouchen. Het
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tweede artefact (afb. 2), eveneens uit vuursteen, is een ongevleugelde
pijlpunt met schachtdoorn. De retouchen over de beide vlakken zijn
zeer vlak, fijn en meestal parallel. Naar het fysische aspect toe is het
volledig gaaf. Wat de chronologie betreft is deze gesteelde doch ongevleugelde pijlpunt meer karakteristiek voor het Midden- en het LaatNeolithicum en minder voor het einde van het Neolithicum of de Bronstijd.- GV.
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14. Gentbrugge, Bassijnstraat 51 Bij een controle van bouwwerken aan
deze woning (kad. Gentbrugge, afd. 2, sectie B, blad 1, dl. 2, nr. 17)
werden door de stadsarcheologische dienst enkele vaststellingen gedaan.
Tussen een recent ophopingspakket en de moederbodem (op- 85 cm
ten opzichte van het loopniveau) bevond zich een belangrijke puinlaag
die in verband kan gebracht worden met de destructie van het klooster
der Rijke Claren. Deze religieuzen hadden zich op het eind van de 13de
eeuw op een terrein, behorend tot de Sint-Baafsabdij, gevestigd. De
oudste gebouwen zouden er omstreeks 1285 tot stand gekomen zijn. In
1576 werd het klooster ontmanteld en in 1578 afgebroken. Het Panoramische Gezicht van 1534 geeft een goed overzicht van het kloostercomplex vóór de afbraak. De vermelde puinlaag bevatte bakstenen van ca.
24 x 12 x 6 cm, baksteenpuin, kalkmortel, zavel en enkele menselijke
skeletresten.
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Tot het uiterste schaarse vondstenmateriaal behoort een metalen plaatje dat dank zij de medewerking van de heer M. Dobbelaere kon onderzocht worden. Het betreft een bronzen plaatje van 7,8 bij 7,6 cm, met
een dikte van 0,2 cm. Aan de voorzijde wordt binnen een gebroken vierlob een naar rechts gewende gevleuge ld e stier met aureool voorgesteld.
Tussen de poten en in de muil steekt een onbeschreven banderol. De
stier tekent zich af tegenover een ongelijkmatig verdeeld ruitjespatroon
(zie afb.). In het midden bemerken we een afgebroken bevestigingspunt.
Dit bronzen plaatje dat het attribuut van de evangelist Lukas voorstelt,
moet als type in de tweede helft van de 14de of de eerste helft van de
15de eeuw gesitueerd worden. De functie is op het eerste gezicht niet
geheel duidelijk. Gelet op de context en rekening houdend met het iconografische thema blijven twee mogelijkheden open : het hoekmotief
van een grafplaat met inlegwerk of het hoekmotief van de versierde
band van een groot liturgisch boek (b.v. een evangeliarium)- MCL.
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15. Gentbrugge, Guldenmeers 17-25 De heer De Bock uit Gentbrugge
deelde mee dat er in de loop van deze eeuw bij bouwwerken in de woningen 17-25 (kad. Gentbrugge, Afd. 22, sectie B, blad 1/2, nr. 7p15,
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7r 15, 7s 15, en 7t 15) evenals bij de oprichting van de school ( kad. Gentbrugge, Afd. 22, sectie B, blad 1/2, nr. 7 /4), aan de overzijde, verschillende oude muurresten aan het licht kwamen. Ze houden wellicht verband met het klooster van Rijke Ciaren dat daar gestaan heeft van de late 13de tot het eind van de 16de eeuw. - MCL.
16. Zwijnaarde Naar aanleiding van sporen waargenomen bij luchtfotografische prospecties werden enkele veldcontroles uitgevoerd (Lambert
102,95 km; 189,28 km). Hierbij werd een gevleugelde pijlpunt in lichtgrijze vuursteen gerecupereerd.
Aan beide zijden is het artefact bijna volledig bedekt met
vlakke retouchen. De schachtdoorn is afgerond. De 'vleugels' zijn weinig uitgesproken.
Een gelijkaardige pijlpunt werd
0
2cm
aangetroffen te Klein-Sinaai
tijdens de opgravingen in de
Baudeloo-abdij. Daar konden
we hem in verband brengen met epi-maritieme groep van de Klokbekercultuur van het Laat-Neolithicum.- JS. & J V.
17. De Pinte In de omgeving van de kapel Onze-Lieve-Vrouw Ter Oost
werd een vrij uitzonderlijk artefact in witgrijze Spiennesachtige
silex
aangetroffen
(Lambert 101,37 km; 187,43
km). Het betreft een puntig
voorwerp met twee rijen, getande, vlakke tot schuine, dorsale retouchen. Ventraal heeft
het stuk enkele zeer vlakke retouchen. In de omgeving werd
ook nog een afslag aangetroffen. Typologisch kan dit stuk
moeilijk gesitueerd worden.
Chronologisch vinden we al2cm leen gelijkenissen in het Neo0
L----------==~~~J lithicum.- J S & J V
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LIDBIJDRAGE 1985

In zitting van 11 september 1984 heeft de Raad van Beheer van de
Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie V.Z.W. besloten om de lidgelden, abonnements- en tijdschriftprijzen voor 1985 ongewijzigd te behouden.
Leden : 350 fr. (binnenland) en 450 fr. (buitenland)
viermaandelijks tijdschrift Stadsarcheologie
tweemaandelijkse ledenkrant 't Profiel
gunsttarieven bij activiteiten en publikaties
Abonnementen : 350 fr. (binnenland) en 450 fr. (buitenland)
enkel tijdschrift Stadsarcheologie
Beschermende leden : minimum 600 fr.
Ereleden : minimum 1000 fr.
De beschermende leden en de ereleden zullen in het laatste tijdschriftnummer van 1985 vermeld worden.
Nummers van de reeds eerder verschenen jaargangen van het tijdschrift
kunnen verkregen worden aan een eenheidsprijs van 120 fr.per nummer.
Volgende nummers zijn nog beschikbaar: 1977, 1978/1, 1978/3, 1979/1,
1979/2, 1979/3, 1980/1, 1980/2, 1980/3, 1981/1,1981/2,1981/3,
1982/1, 1982/2, 1982/3, 1983/1, 1983/2, 1983/3,1984/1,1984/2,
1984/3.
Het globale pakket van 15 nummers, nl. 1977 tot 1982/3, kan verkregen worden tegen 1000 fr., exclusief portkosten.
Elke bijdrage kan overgemaakt worden op rekening 068-0643520-49
van de G.V.S.A., Hofakkerstraat 28, B-9710 Zwijnaarde, met vermelding van de desiderata.
Inlichtingen : Secretariaat G.V.S.A., Hofakkerstraat 28, B-9710 GentZwijnaarde.
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G.V.S.A. 1984

Beschermende leden
SERTELOOT Romain, Koningin Elisabethlaan 57, 9000 Gent
BERWOUTS Maud, Zwijnaardsesteenweg 567, 9000 Gent
BIOT Bernard, Sint-Aibanbergstraat 11A, 1020 Brussel
COLMAN Guy, Pleispark 21,9820 Sint-Denijs-Westrem
DE BELlE Alfons, Kouterstraat 150,9180 Belsele
DE BUCK Alfons, Zwijnaardsesteenweg 729,9000 Gent
DE CALUWE Pierre, P.P. Rubenslaan 9, 9820 Sint-Denijs-Westrem
DECEUNINCK Arnoldus, Meierij 67,9241 Schelderode
DE GROOTE Paul, Kapiteinstraat 12, 9000 Gent
DE NAEYER André, J ustus Lipsiusstraat 12, 3000 Leuven
DESEYN Oscar, Nekkersberglaan 592, 9000 Gent
GOEMINNE Alexander, Nekkersvijverstraat 58,9110 Sint-Amandsberg
GOEMI NNE Brigitte, Nek kersvijverstraat 56, 9110 Sint-Amandsberg
GOETGHEBUER Paul, Waterkluiskaai 6, 9110 Sint-Amandsberg
HUVENNE-MESTDAGH, Schoolstraat 31, 9110 Sint-Amandsberg
H UYS Jacques, Rysenbergstraat 258, 9000 Gent
JOOS Albertus, Vlasschaard 6, 9230 Melle ( t)
LALEMAN Marie-Christine, Holdaal 49,9000 Gent
MACH IELS Martin, Gustaaf Callierlaan 31/7 A, 9000 Gent
MATTHYS Hilde, Kouter 61, 9000 Gent
PENOY Agnès, Damaststraat 19, 9910 Mariakerke
SARTEEL Diane, Sportstraat 48, 9000 Gent
VAN BOCXSTAELE Robert, Pijlstraat 37, 9000 Gent
VAN WIJNSBERGHE Jérome, Nieuwewandeling 92,9000 Gent
VERTHE Jacques, Gentweg 35,9050 Evergem (t)
WALGRAEVE Raf, Nevelestraat 38,9842 Nevele
Ereleden
BRAL jan, Hertstraat 72,9000 Gent
DAUWE Mathilde, Hundelgemsesteenweg 225,9218 Ledeberg
DE GEYTER Gilbert, Koning Albertlaan 48, 9130 Lochristi
DESEYN Guido, Verlinden 43,9050 Evergem
VAN GOETHEM-MAES, Dullaertstraat 18, NL-4561 KB Hulst, Nederland
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HET TOREKEN TE GENT

De publikatie "Het Toreken te Gent", die door de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie V.Z.W. uitgegeven werd, kan het boeiende verhaal van een Gents corporatiehuis genoemd worden. Via de geschiedenis
van dit gebouw leren we bepaalde aspecten van het Gentse verleden beter kennen. Het gildehuis van de huidenvetters werd in het midden van
de 15de eeuw gebouwd op de hoek van de Vrijdagmarkt en de Kammerstraat, op een stuk grond dat volgens de archeologische bevindingen en
het historisch onderzoek reeds voorheen door de mens in gebruik was.
Door het archeologisch en bouwtechnisch vooronderzoek in functie van
de restauratie, door de verwijdering van alle secundaire toevoegingen en
door de studie van de ontdekte littekens en sporen, werd het mogelijk
een reconstructie van het oorspronkelijke Toreken op te maken. De gildezaal met haar houten zoldering, voorzien van versierde balken die op
gesculpteerde kraagstenen rusten, vormde de meest representatieve
ruimte. De interessante iconografie van de sculpturen, die profeten en
heiligen voorstellen, werd nader onderzocht en vergeleken met beeldhouwwerk uit de tijd. Doch net zoals de meeste andere bouwwerken in
de Gentse binnenstad, had het Toreken zijn 15de-eeuws voorkomen
niet behouden. Wat het 'leven van het corporatiehuis doorheen de tijden' genoemd wordt, betekende uiteindelijk het verval en de ondergang
van het bouwwerk. Het sterk gevarieerde archeologisch vondstenensemble evenwel duidt erop dat een zekere welstand aan de ruïnetoestand
voorafging : gebruiksaardewerk van lokale of regionale makelij waaronder potten, kommen, teilen, kannen, schalen, borden, enz., importceramiek zoals steengoed, majolica, 'faience fine' of porselein, pijpen, glaswerk en leder.
De restauratie van dit gebouw, dat er meer dan een eeuw erg vervallen
stond, moet terecht aanzien worden als een keerpunt in de Gentse monumentenzorg. Tal van nieuwe technieken werden er toegepast om het
gebouw te kunnen conserveren. Na meer dan honderd jaar als een smetvlek te zijn geweest op de hoek van de Vrijdagmarkt, bekleedt het Toreken thans opnieuw een waardevolle plek in het hedendaagse stadsbeeld.
De monografie, die negen hoofdstukken bevat, is het eindresultaat van
een opbouwende samenwerking tussen architecten, ingenieurs, historici,
kunsthistorici en archeologen. Het tot stand komen van dit boekwerk
was niet mogelijk zonder de steun van het Gentse stadsbestuur dat bij
de restauratie van het Toreken als bouwheer optrad en tevens instond
voor het begeleidend archeologisch en bouwkundig onderzoek.
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Praktische inlichtingen : "Het Toreken te Gent" is een uitgave van de
Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie V.Z.W.; het omvat 92 pagina's
tekst, een kleurenkaft en 51 afbeeldingen, en kan verkregen worden
door overschrijving van 350 fr. (leden G.V.S.A. 250 fr.) op rekening
068-0643520-49 ( + 25 fr. portkosten voor binnenland, 75 fr.voor buitenland) met vermelding 'Publikatie Toreken'.
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De auteurs zijn verantwoordelijk voor de door hen bezorgde bijdragen.
Nadruk of overname van de wetenschappelijke bijdragen uit dit nummer zijn zonder schriftelijke toelating van de redactie verboden.
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