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van Roegier
Gheeraerts
Goederen en familierelaties binnen een Brugs
brouwersgezin, anno 1585
Julie De Groot en Isis Sturtewagen

Inleiding
De familie Gheeraerts stond in Brugge in de tweede helft van de zestiende
eeuw vooral bekend om het uitoefenen van het ambacht van het bierbrouwen.
De familie bezat namelijk verschillende brouwerijen, verspreid over de stad. 
Het familiebedrijf bestond uit brouwerij ‘t Zweert, gelegen in de
Zwarteleertouwersstraat in Brugge. Daarnaast werd er in de bronnen ook
melding gemaakt van brouwerij De Schelpe over de Moorkensbrugge, die in
het laatste kwart van de zestiende eeuw verkocht blijkt te zijn geweest, net als
brouwerij ’t Schip, gelegen aan de westzijde van de Grote Markt, die eveneens
verkocht was – dit keer om schulden af te betalen. Daarnaast bezat onder
meer jongste zoon Claeys Gheeraerts ook een rente op een brouwerij in de
stad Damme, maar het is niet meteen duidelijk in welke mate deze brouwerij
verder gelinkt was aan de familie. Zowel vader Roegier als zijn oudste zoon
Gheeraert waren actief in het brouwen en verbonden aan het brouwers
ambacht. Verschillende aanwijzingen in historische documenten, waaronder
een vermelding van een betaling aan de deken van het brouwersambacht en
een openstaande schuld voor het leveren van bier, geven daarvoor een
doorslaggevend bewijs.
In de jaren tachtig van de zestiende eeuw sloeg het noodlot echter toe. De
kinderen van Roegier Gheeraerts en Jozyne, lieten op korte tijd één na één het
leven. Zo werd op 22 augustus 1581 het overlijden van Claes vastgesteld, de
jongste (en toen nog steeds ongehuwde) zoon van het echtpaar Roegier en
Jozyne Gheeraerts. Vader Roegier had zijn jongste telg dus duidelijk (even)
overleefd en trad daarom op als bezitter of verantwoordelijke van de achter
gelaten goederen. Dat de jonge Claes op die datum overleed, staat genoteerd
in de aanhef van zijn staat van goed die vandaag de dag bewaard wordt in het
stadsarchief van Brugge. Het bestaan van een dergelijke document, doorgaans
opgesteld na het overlijden van een poorter met de bedoeling om de verdeling
van de achtergelaten goederen (erfenis) zo vlot mogelijk te laten verlopen en
om een eventuele openbare verkoop van sommige goederen mogelijk te

Foto links: de eerste folio met inhoudstafel van
de staten van goed van de familie Gheeraerts.
Stadsarchief Brugge, Staten van Goed, 1585 –
1e reeks – 278. Foto van de auteurs – met
toestemming van het Stadsarchief Brugge.
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maken, is geen uitzondering te noemen. Het Brugse stadsarchief bevat heel wat
gelijkaardige documenten, die reeds uitvoerig hun dienstbaarheid bewezen
hebben in bijvoorbeeld het onderzoek naar de materiële leefwereld van de
laatmiddeleeuwse stedeling. Niettemin vormt dit specifiek document wel het
eerste deel van een uniek exemplaar.1 De staat van Claes maakt immers deel uit
van een convoluut of verzamelhandschrift van al de staten van goed en
aanvullende documenten afkomstig van de leden van een en dezelfde Brugse
brouwersfamilie, met de eerder vernoemde Roegier Gheeraerts als pater
familias. In dit artikel zullen we aantonen dat deze documenten niet alleen
aanwijzingen leveren voor een onderzoek naar de manier waarop stedelingen
zichzelf en hun interieur aankleedden, maar dat ze eveneens ook inzichten
bieden in onderlinge familiale relaties en in de ruimere sociale leefwereld van
de stedelingen in kwestie.
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1

Stadsarchief Brugge, Staten van Goed, 207,
1585 – 1e reeks – n° 278.

De reden waarom deze bronnen van eenzelfde familie gebundeld werden, blijkt
al snel wanneer de sterfdata van alle familieleden naast elkaar worden gelegd.
Uit de bewaard gebleven staten van goed van de familie Gheeraerts wordt
immers duidelijk dat alle leden van het gezin van Roegier kwamen te overlijden
tussen 1581 en 1585; Roegier zelf, net als zijn tweede echtgenote, Jozyne
d’Ault en hun vier kinderen: Gheeraert, Claeys, Jozynken en Janneken. In elk
van hun staten van goed zijn kosten opgenomen voor verzorging tijdens een
niet nader omschreven ziekte, zowel aan huis als bij de zusters augustinessen
van het klooster de Kastanjeboom. Alleen van Marie de Clercq, de echtgenote
van zoon Gheeraert, wordt specifiek de doodsoorzaak vermeld. Zij stierf aan de
haesticheyt, ook wel de haastige ziekte genoemd en vandaag bekend als de pest.

Detail van het panoramisch stadsplan van Brugge door Marcus Gerards (moderne offset), 1562. Brouwerij ’t Zweert met de bijbehorende woonhuizen
(bij benadering) werd aangeduid in rood. Stadsarchief Brugge, Verzameling Kaarten en plannen.

In wat volgt is het de bedoeling om via de circulatie van goederen in de
verschillende aktes van het convoluut (staten van goed met boedelinventarissen,
testamenten en huwelijkscontracten) oog te hebben voor het ontstaan,
bestendigen of herdefiniëren van interfamiliale en ruimere sociale relaties.
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De term boedelinventaris wordt
vaak als synoniem van staat van
goed gebruikt, maar is eigenlijk niet
helemaal hetzelfde
Staten van goed, boedelinventarissen, testamenten en
huwelijkscontracten
De inleiding van een staat van goed vangt doorgaans aan met de frase ‘Staet
ende inventaris van de meuble ende immeuble goederen, de baten ende
commeren’. Een staat van goed is met andere woorden een stand van zaken 
of een opsomming van zowel roerende als onroerende goederen (gronden,
gebouwen en renten) die de overledene vergaard had tot op het moment dat
die inventaris werd opgesteld.2 De term boedelinventaris wordt vaak als
synoniem van staat van goed gebruikt, maar is eigenlijk niet helemaal hetzelfde.
Een boedelinventaris is meestal een onderdeel van een staat van goed, maar
kan ook op zichzelf voorkomen. Het is dat deel van de staat van goed met de
opsomming van alle roerende goederen die een persoon naliet bij overlijden.
Beide documenten zijn momentopnames en dat blijkt duidelijk uit de
vermeldingen van reeds uitgevoerde maar vaak nog niet volledig afgehandelde
verkopen en aankopen van gronden, huizen, delen van huizen en kamers, uit
het vergaren en betalen van verschillende soorten renten, uit de uitstaande
schulden en nog te innen baten. Goederen waren met andere woorden
constant in beweging. De eigenlijke akten van aankoop of verkoop van
(onroerende) goederen werden doorgaans niet opgenomen in de staat van
goed, maar uit de neergeschreven overzichten kunnen dergelijke transacties
en de hierbij betrokken personen wel nauwkeurig afgeleid worden.
Om een eerlijke erfenisverdeling of een efficiënte openbare verkoop van deze
goederen mogelijk te maken, werden de voorwerpen door aangestelde
prijzers geschat en (vaak per kamer) gedetailleerd omschreven in een
inventaris. Dit document werd dan nadien voorgelegd aan de schepenbank 
om het te officialiseren.
In tegenstelling tot een staat van goed of boedelinventaris, kon de testamentair
in zijn of haar testament gedeeltelijk zelf beslissen over het lot van dierbare
objecten. Testamenten uit de Lage Landen vormen door de eerder geringe
aanwezigheid en geringe variatie van objecten op zichzelf geen ideale bron voor
het reconstrueren van de laatmiddeleeuwse materiële cultuur. Dit in tegen
stelling tot bijvoorbeeld testamenten uit Engeland. Zo kon Catherine Richardson
voor het Engelse havenstadje Sandwich, waar materiële goederen in dermate
groot aantal per testament werden weggeschonken, zelfs verschuivingen in de
zestiende-eeuwse wooncultuur aantonen.3 Maar niet alleen verschuivingen in
materiële cultuur kunnen aan de hand van testamenten bestudeerd worden,
schenkingen geven ook een fascinerend beeld van de waarde van de (gift-)
relaties tussen schenker en ontvanger.4 Zo kan de intrinsieke waarde van de
schenking een indicator zijn voor de waarde en het belang van de relatie of van
het belang en de betekenis van de ontvanger voor de schenker.
Sommige voorwerpen waren echter bij voorbaat voorbehouden aan de
weduwe/weduwnaar in kwestie. Bij wijze van een vooraf opgesteld huwelijks
contract, dat een aanpassing was op de bepalingen binnen het gewoonterecht
dat gangbaar was binnen een stedelijke grondgebied, had de overblijvende

2

J. Anseeuw e.a., Achter Brugse Muren.
Op zoek naar materiële cultuur in Brugge,
1500–1800, deel 8 Leven in Oude Huizen
(Brugge 2014) 12–13.

3

C. Richardson, ‘Household Objects and
Domestic Ties.’, in: C. Beattie, A. Maslakovic
en S. Rees-Jones (reds.), The Medieval
Household in Christian Europe, c. 850 – 
c. 1550. Managing Power, Wealth, and the
Body (Turnhout 2003) 433–447. Zie ook het
onderzoek van Martha Howell over
testamenten in de Franse stad Douai:
M. Howell, ‘Fixing Movables: Gifts by
Testament in Late Medieval Douai’,
Past&Present, 150 (1996) 3–45.

4

Howell, ‘Fixing Movables’, 9–10; K. Overlaet,
‘Replacing the family? Beguinages in early
modern western European cities: an analysis
of the family networks of beguines living in
Mechelen (1532–1591)’, Continuity and
Change, 29 (2014) 325–347.
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echtgeno(o)t(e) recht op bepaalde delen van de huisraad.5 Deze voorwerpen
bleven met andere woorden bij hun eigenaar en gingen niet over naar een
ander lid van de familie of werden niet openbaar verkocht, maar veranderden
niettemin wel van status.
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L. Gilliodts-Van Severen (ed.), Costuimen
Brugge, Coutume de la ville de Bruges, deel
van Coutumes des Pays et Comté de Flandre:
quartier de Bruges dl 1–2 (Brussel 1874–1875)
24–27.

6

Stadsarchief Brugge, Belastingen Zestendelen,
reeks 139. Zie ook: H. Deneweth, Houses and
people. Living, building, investing and
borrowing in three neighbourhoods of Bruges
from the late middle ages until the nineteenth
century (onuitgegeven doctoraatsproefschrift
Vrije Universiteit Brussel 2008).

7

Ibidem. We zouden Heidi Deneweth graag
bedanken voor het ter beschikking stellen van
haar databank van de penningkohieren voor
Brugge. In de Zuidelijke Nederlanden
bestonden verschillende munteenheden naast
elkaar. In Brugge werd de waarde van
goederen doorgaans uitgedrukt in de
rekenmunt Vlaamse pond. 1 pond Vlaams was
dan gelijk aan 20 schellingen Vlaams en
240 denieren of groten Vlaams. Om een idee
te hebben van de waarde van een groot
Vlaams, wordt de waarde van een goed
doorgaans vergeleken met het loon van een
ambachtsman. Ter vergelijking: het dagloon in
de zomer van een gezel-metselaar in Brugge
in 1588 bedroeg 18 groten Vlaams.
E. Scholliers, ‘Le Pouvoir d’achat dans les
Pays-Bas au XVIe siècle’, in: Album Charles
Verlinden (Gent 1975), 306–330, daar
306–307.

8

M. Carlier, Kinderen van de minne? Bastaarden
in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen (Brussel
2001).

Sociale relaties in een laatmiddeleeuwse stad
Uit de algemene inleiding van de bundel met de staten van goed zijn niet alleen
de onderlinge familiebanden af te lezen tussen Roegier, zijn tweede echtgenote,
hun kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen. Ze laten eveneens enkele
details los over elk individu afzonderlijk. Op die manier bieden deze documenten
ook een unieke inkijk in het sociale leven en de dagelijkse leefomstandigheden
van een zestiende-eeuwse stedeling. Zo vertellen ze ons dat Jozynken
waarschijnlijk een alleenstaande jongedame was, aangezien er in haar staat van
goed geen sprake is van een echtgenoot of weduwnaar, maar er ook niet
expliciet gezegd wordt dat ze nog onbejaard of minderjarig was. Claeys
daarentegen, werd wel als het onbejaarde kind van Roegier en Jozyne
omschreven en was dus op het moment van zijn overlijden nog niet officieel
meerderjarig (dat was doorgaans de leeftijd van 25 jaar). Niettemin maakt zijn
staat wel melding van een kyndt by Janneken, de dochter van Gheleyn
Speelman, die hij jarenlang een som geld voor de houdenisse betaalt (een som
geld om in het levensonderhoud van het kind te kunnen voorzien). Omdat hij
Janneken ook financieel ondersteunde tijdens en na haar bevalling, lijkt het er
op dat Janneken bevallen is van de bastaarddochter van Claeys en dus de
onnatuurlijke kleindochter van Roegier. Onder meer ook deze band tussen
Claeys en zijn buitenechtelijke dochter blijkt ook duidelijk uit het testament dat
bij zijn staat van goed was toegevoegd.
Zoals hiervoor reeds gezegd werd, was Claeys bij zijn overlijden in augustus
1581 nog minderjarig, maar niettemin wel vader van een buitenechtelijke
dochter die hij verwekt had bij zijn buurmeisje Janneken, dochter van Gheleyn
Speelman. Dat de jongelui buren geweest zijn, blijkt uit de situering van hun
woonsten in de Brugse penningkohieren uit 1583. Dit zijn lijsten met telkens
een overzicht van de panden waarop een jaarlijkse belasting geheven werd,
geënt op de waarde van onroerende goederen binnen Brugge en genoteerd
per zestendeel, per straat of wijk. Het huis van Speelman en het huis met
brouwerij ’t Zweert van Gheeraerts werden achtereenvolgens opgenomen in de
penningkohieren.6 De huurwaarde geeft bovendien aan dat, hoewel Ghelyn in
het huis naast de brouwerij ‘t Zweert woonde, hij een man van eerder
bescheiden middelen was. Bij de familie Gheeraerts daarentegen bedroeg de
huurwaarde voor hun woning met brouwerij wel 2160 groten!7
Hoewel het hebben van buitenechtelijke kinderen zeker geen uitzondering was
in de laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving, beschermde het erfrecht vooral
de rechten van de echtelijke kinderen.8 Vooral vóór het concilie van Trente
(1545–1563), toen de omstandigheden waarin het sluiten van een geldig
huwelijk nog erg onduidelijk en inconsequent waren en clandestiene huwelijken
eerder de regel dan de uitzondering waren, werden heel wat kinderen buiten
het huwelijk geboren. En zelfs na de invoering van duidelijke regels omtrent het
voltrekken van een geldig huwelijk werden kinderen nog vaak buiten het
huwelijksbed verwekt en geboren. Het testament van Claeys, dat als bijlage
opgenomen is bij zijn boedelinventaris, werd voornamelijk gebruikt om zijn
buitenechtelijke dochter en haar familie een deel van zijn bezit toe te vertrouwen.
In tegenstelling tot Claeys’ directe familie maakten zij hier namelijk niet
automatisch aanspraak op. Aan zyn bastaerdeken schenkt hij de som van
25 pond, op voorwaarde dat indien het kind zou komen te overlijden vooraleer

Tijd-Schrift
Erf!

ze getrouwd was, dit bedrag naar haar moeder Janneken zou gaan. Met deze
25 pond zou het meisje, ondanks haar bescheiden familie, toch kunnen
beschikken over genoeg kapitaal om een aantrekkelijke huwelijkskandidate te
zijn. Dit is waarschijnlijk precies het doel dat Claeys voor ogen had bij het
opmaken van zijn testament. Janneken zelf kreeg van Claeys acht pond, zes
schellingen en acht groten. Maar ook Jannekens moeder, de grootmoeder van

Hoewel het hebben van
buitenechtelijke kinderen zeker
geen u
 itzondering was in de
laatmiddeleeuwse stedelijke
samenleving, beschermde het
erfrecht vooral de rechten van 
de echtelijke kinderen
hun dochter en huisvrouw van Gheleyn Speelman, ontving van Claeys een som
van niet minder dan zes pond. Dus ondanks zijn jonge leeftijd en het feit dat hij
samen met Gheleyns dochter een buitenechtelijk kind op de wereld zette, werd
niet alleen de relatie met de moeder van zijn kind, maar tevens ook de relatie
met zijn ‘schoonouders’ zelfs na zijn dood verder bestendigd. Uit de boedel
inventaris blijkt bovendien dat een dergelijke monetaire gift geen eenmalige
actie was. Claeys steunde Janneken ook financieel tijdens en na haar
zwangerschap. Gedurende de zes weken dat zij zwaer van kynde ghynck en
voor de maand dat ze int kyndt bedde gheleghen heeft ontving zij bij elkaar
drie pond en 46 schellingen. Daarnaast betaalde Claeys ook 26 schellingen
voor de vroedvrauwe tzelve Janneken by ghestaen hebbende in haer aerbeyt.
Hoewel we natuurlijk niet zeker kunnen weten of Claeys er al dan niet toe
verplicht werd dergelijke sommen geld te betalen – hier vinden we geen enkele
aanwijzing voor – geven dergelijke transacties wel blijk van een zekere
verantwoordelijkheidszin en zorgzaamheid voor zijn buurmeisje en hun
pasgeborene in nochtans moeilijke tijden.
Ten slotte werd met Hellinck De Wachtere, Jannekens aanstaande echtgenoot,
die eveneens een huis bewoonde verderop in dezelfde straat, een financiële
overeenkomst gesloten anneghaende tlast vande houdenesse vanden zelven
kynde. De buitenechtelijke dochter werd met andere woorden opgevangen
door een nieuwe pleegvader, maar bleef niettemin gesteund door haar
biologische vader. Claeys zou een jaarlijkse geldelijke bijdrage van twee pond
groten, een soort alimentatie, leveren om bij te dragen aan het levens
onderhoud van zijn buitenechtelijke dochter, zolang ze leefde.
Claeys’ zus, Janneken Gheeraerts schonk in haar testament dan weer twaalf
pond groten aan jonkvrouw Cathelyne d’ Ault, haer moeye of tante, langs de
zijde van haar overleden moeder Jozyne.
Kortom, zowel Claeys als Janneken gebruikten hun testament om een deel van
hun nalatenschap te schenken aan familieleden die volgens het gewoonterecht
geen automatische aanspraak maakten op een deel van de erfenis. Maar niet
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alleen familieleden bevonden zich onder de begunstigden van de familie
Gheeraerts. Zo schonk Claeys een som van 20 schellingen aan het joncwyf
vanden huuse en ook Gheeraert liet in zijn testament zijn dienstmeid niet
onbedeeld. Zij ontving van hem twee pond groten. Naar alle waarschijnlijkheid
gaat het hier zelfs om dezelfde dienstmeid. Claeys woonde als minderjarige
jongeling op het tijdstip van zijn overlijden nog in het ouderlijk huis en Gheeraert
had, zoals eerder vermeld, in hetzelfde pand intrek genomen met zijn vrouw
Marie. Deze schenking van een som geld aan de dienstmeid was zeker geen
uitzondering in de stedelijke milieus van die periode. In heel wat testamenten
werd zelfs niet alleen geld gegeven, maar vaak ook een kledingstuk, huishoudelijk
textiel of beddengoed.9 De redenen waarom ook de dienstmeid bedacht werd
met een testamentaire gift kunnen erg uiteenlopend zijn, maar in de literatuur
wordt er doorgaans van uitgegaan dat dienstpersoneel op die manier enerzijds
bedankt werd voor bewezen diensten, maar anderzijds ook aangemoedigd
bleef om die diensten naar behoren te blijven uitvoeren.10 De band tussen
dienstpersoneel en werkgever(s) kon bovendien ook erg hartelijk zijn, waardoor
een dergelijke gift bij testament niet vreemd hoeft te zijn.11

Deze schenking van een som geld
aan de dienstmeid was zeker geen
uitzondering in de stedelijke
milieus van die periode. In heel wat
testamenten werd zelfs niet alleen
geld gegeven, maar vaak ook een
kledingstuk, huishoudelijk textiel of
beddengoed
Testamenten boden niet alleen de mogelijkheid om verre familieleden of
bastaardkinderen met een gift te gedenken, ook vrienden en kennissen konden
op die manier voor bewezen diensten en hulp worden bedankt.12 Ene heer
Adriaen ontving van Gheeraert 30 schellingen als dank voor zijn bezoek aan het
ziekbed van de overledene en zijn broer Claeys schonk 20 schellingen aan
Hansken Schuytinck. De relatie tussen Claeys en Hansken wordt niet meteen
duidelijk uit het testament, maar dat Hansken Schuytinck een vriend of goede
kennis van de familie Gheeraerts was, kunnen we vermoeden daar ook Gheeraert
hem, en een vrouw met de naam van Trysken Schuytink – wellicht zijn zus –
respectievelijk twee pond en zes pond groten naliet. De penningkohieren laten
ons bovendien weten dat de weduwe van Jan Schuytinck – naar alle waar
schijnlijkheid de ouders van Hansken en Trysken – in 1583 een nabijgelegen
huis huurde in de Zwarteleertouwersstraat. Ook dit laat vermoeden
dat de buurt waarin men woonde een erg grote rol speelde in het dagelijkse,
sociale leven van stedelingen. In tegenstelling tot (en eventueel zelfs als
tegengewicht voor) de grote concentratie van mensen binnen de muren van
een stad, vormden buurten immers een eerder bescheiden en bevattelijk
netwerk van wederzijdse relaties waaruit men gretig putte voor het aangaan
van vriendschappen en het vinden van potentiële huwelijkskandidaten.
Bovendien was een dergelijk netwerk ook belangrijk in tijden van nood.
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9

J. De Groot, ‘Zorgen voor later? De betekenis
van de dienstperiode voor jonge vrouwen in
het laatmiddeleeuwse Gent herbekeken’,
Stadsgeschiedenis, 6:1 (2011) 1–15;
M. Danneel, ‘Quelques Aspects du Service
Domestique féminin à Gand d’après des
registres et manuels échevinaux des Parchons
(2e m. du XVe siècle)’, in: W. Prevenier e.a.,
(reds.), Sociale Structuren en Topografie van
Armoede en Rijkdom in de 14de en 15de eeuw
(Gent 1986) 51–72.

10 Danneel, ‘Quelques Aspects’, 57;
T. Lambrecht, ‘Slave to the Wage? Het
dienstpersoneel op het platteland in
Vlaanderen (16de–18de eeuw)’, Oost-Vlaamse
Zanten, 76 (2001) 32–48; P.J.P. Goldberg,
‘What was a Servant?’, in: A. Curry en
E. Matthew, Concepts and Patterns of Service
in the Later Middle Ages (Woodbridge 2000)
1–20.
11

Ibidem.

12

M. Carlier, ‘Solidariteit of sociale controle?
De rol van vrienden en magen en buren in
een middeleeuwse stad’, in: M. Carlier (red.),
Hart en marge in de laat-middeleeuwse
stedelijke maatschappij. Handelingen van het
colloquium te Gent (22–23 augustus 1996)
(Leuven 1996) 71–92.
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Het creëren van een (t)huis in laatmiddeleeuws Brugge
Huwelijkscontracten waren overeenkomsten waarin het geldende recht van de
langstlevende echtgenoot binnen een stad of gebied met betrekking tot één
specifiek huwelijk gewijzigd kon worden. Volgens de Brugse costuimen waren
de bezittingen van zowel man als vrouw binnen een huwelijk gemeenschappelijk
goed, net zoals de lichaemen van man ende wyf tusschen hemlieden zyn
gemeyne, tenzij daerinne andersins wierde voorsien by contracte van huwelycke.13
Het huwelijkscontract moest in principe opgesteld worden vooraleer het
huwelijk voltrokken werd en kon daarna niet meer aangepast of veranderd
worden. Zo werd vermeden dat de familie (die normaal gezien aanwezig was
bij het opstellen van het contract) benadeeld zou worden. Om dezelfde reden
was het niet toegestaan dat echtgenoten elkaar begunstigden bij testament.
Het Brugse gewoonterecht was hierover duidelijk: man en vrouw mochten
elkaar niet bevoordelen, niet meer by testamente, dan inter vivos ofte anderssins ten aanzien van den lancst levende.14
Op 20 mei 1581 werd tussen Gheeraert Gheeraerts en zijn vrouw Marie de
Clercq een dergelijk huwelijkscontract opgemaakt. In dit huwelijkscontract
werd gestipuleerd dat indien het huwelijk geen kinderen, en dus directe
erfgenamen, voortbracht, de langstlevende echtgenoot recht had op niet
alleen zyne ofte haeren cleederen, habyten, rynghen ende baguen ende
juweelen maar ook de somme van hondert ponden grooten. Het surpluus
vande andere goedynghen die bovendien ten sterfhuuse bevonden werden,
moest bovendien verdeeld worden elck half ende half volgens de rechten,
wetten ende costuumen der stede van Brugge.15
Het is dus belangrijk om bij een analyse van de huisraad telkens de vraag te
stellen of er voordien al dan niet een huwelijkscontract tussen de echtelieden
was opgesteld. Sommige bezittingen werden immers ofwel niet ofwel apart
vermeld, aangezien de goederen die in het huwelijkscontract opgesomd

De boedelinventaris met roerende goederen van Marie de Clercq. Stadsarchief Brugge, Staten van Goed,
1585 – 1e reeks – 278. Foto van de auteurs – met toestemming van het Stadsarchief Brugge.

13

Gilliodts-Van Severen, Costuimen Brugge,
24–27.

14 Ibidem, 26.

15

Ibidem, 24.
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werden automatisch toekwamen aan de langstlevende echtgen(o)t(e). De rest
van de huisraad die achterbleef in het sterfhuis van de overledene, werd door
speciaal daarvoor aangestelde prijzers gewaardeerd en opgesomd in een
boedelinventaris.
Door de opgenomen schuldrelaties is een dergelijke inventaris niet alleen een
interessante bron in de studie naar sociale contacten tussen stedelingen
onderling. Dankzij een vaak gedetailleerde vermelding van de huisraad geeft ze
bovendien ook belangrijke aanwijzingen over de welvaartsstatus van de persoon
in kwestie. Deze welvaartsstatus is samen met de burgerlijke stand een mogelijke
indicatie van de positie die de overledene bekleedde in het sociale weefsel van
de stad. In het geval van schoondochter Marie de Clercq waren het gezworen
stokhouders16 Guillaume Bibau en Joos Biest die de inboedel van de woning
van Marie van een waarde voorzagen (met een totaal van niet minder dan 66
pond 11 schellingen en 4 groten) en de goederen neerschreven in een inventaris
die deel uitmaakt van het hierboven beschreven convoluut. De inventaris werd
volgens de tekst slechts opgesteld op 1 mei 1584, terwijl Marie volgens de
inleiding van haar staat van goed reeds overleden was op 11 november 1583.
De reden voor deze vertraging is jammer genoeg niet meteen duidelijk. De
stokhouders hebben er in dit geval voor gekozen om de voorwerpen op te
sommen per kamer waarin deze voorwerpen zich bevonden op het moment
dat de boedel werd opgesteld, wat ons een beeld geeft van de woonsituatie
van Marie en Gheeraert. De woning bestond uit drie van elkaar te onderscheiden
kamers: de kamer boven, de kamer beneden en een keuken. Hoewel er door
de prijzers wel een onderscheid gemaakt wordt tussen drie aparte kamers,
worden de eerste twee louter benoemd naar hun ligging in de woning en niet
naar de voornaamste dagelijkse functie die er werd uitgeoefend. Dat is echter
wel het geval bij de keuken. Als we kijken naar de voorwerpen die in de kamer
boven werden opgesomd, kunnen we stellen dat deze kamer in principe de
mogelijkheid bood om er te slapen gezien de aanwezigheid van een matras,
lakens en een tapytse saerge of fijn geweven deken. Vreemd genoeg ontbreekt
echter een bedmeubel of een coutse, wat betekent dat de kamer evenzeer zou
kunnen zijn gebruikt als een opslagruimte voor (bed)textiel en kleding. Naast
het beddengoed en de matras bestaat de inventaris van die kamer namelijk uit
de opsomming van voornamelijk rood en zwart gekleurde kledingstukken,
rijkelijk afgewerkt met dure stoffen. Een zwarte keurs uit kamelot, geboord met
fluweel, een zwart zijden lijfje en een rood rokje zijn hiervan sprekende
voorbeelden. De goederen van deze kamer werden samen geprezen voor een
(hoog) bedrag van 25 ponden, 9 schellingen en 2 groten.
De kamer beneden bevatte eveneens een matras en beddengoed, maar in dit
geval staat er ook een coutse vermeld. Bovendien is het bed omgeven door
groene gordijnen met een groen rabat, wat het bed niet alleen een zekere
privacy verleende, maar het ook van een zekere pronkfunctie voorzag naar de
eventuele bezoeker toe. Deze kamer werd voornamelijk gebruikt als
comfortabele zit- en waarschijnlijk ook eetruimte. Dat is af te leiden uit de
aanwezigheid van een tafel met tafelkleed, drie houten stoelen, een mandezetel
met tapijtse kussens, een zilvertresoor of een fijn afgewerkte kast bedoeld voor
het bewaren en het etaleren van zilverwerk, een aantal grote en kleine kisten en
een glaseboort of een kast of plank bedoeld voor het bewaren of etaleren van
glazen en ander glaswerk. Dat de ruimte erg luxueus was ingericht – wat niet
alleen wijst op de relatieve welvaart van zijn bewoners, maar ook op de gangbare
consumptievoorkeuren in het laat-zestiende-eeuws Brugge – is te merken aan
de aanwezigheid van een cabinet en drie schilderijen. Een cabinet was een
kunstig uitgewerkt opbergmeubel dat voor de welvarende stedeling hét

16 Stokhouders waren een soort handelaars in
tweedehandse goederen, waaronder kleding
maar ook meubilair en allerlei andere
huishoudgoederen, aangesteld door de stad,
en verantwoordelijk voor het regelen van de
verkoop van inboedels. In Brugge waren er
steeds 4 stokhouders tegelijkertijd actief.
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pronkbergmeubel bij uitstek werd. Het cabinet combineerde de functies van
een tresoor en een schrijftafel, maar werd vooral gewaardeerd omwille van de
superieure decoratieve afwerking en het gebruik van nieuwe, dure en vaak
exotische materialen, zoals ebbenhout, zilver, koper en curiosa zoals koraal,
schildpad en ivoor.17 Uit welke materialen het cabinet uit deze boedel precies
was gemaakt, werd jammer genoeg niet gespecifieerd. De aanwezigheid van
een speelbord in de kamer, toont aan dat deze ruimte ook een sociaal-
ontspannend karakter had. Deze kamer beneden werd bovendien verwarmd
door een haardvuur, getuige daarvan het rooster en de vuurketel.

17

R. Fabri, ‘Van een gestocken tresoirken tot een
rare schrijffcabinet’ of Antwerpse kasten van
de laat-16de tot de vroeg-18de eeuw: typologie
en gebruik’, in: R. Fabri (red.), Opgeruimd staat
netjes. Bergmeubelen van einde 16de tot begin
20ste eeuw (Leuven 1997) 17–39.

Simon Bening, Miniatuur ‘Januari’ in Brevarium Mayer van den Bergh, fol 1v. INV. nr 618 – Gent-Brugge, omstreeks 1510, Perkament en velijn, 706 fol., 22,4 x 16
cm. Museum Mayer van den Bergh.

Het linnengoed en de juwelen met zilverwerk werden als aparte objectgroepen
in de boedel genoteerd en getuigen eveneens van de financiële welstand van de
bewoners. Onder Maries linnengoed bevonden zich onder andere een lijfje met
zilveren haakjes, een met gouddraad geborduurd hemd en een kapje in fijn
gerimpeld linnen. Onder haar juwelen bevonden zich onder meer enkele gouden
ringen, paternosters, zilveren knopen en met zilver en goud beslagen riemen,
maar ook gebruiksvoorwerpen zoals zilveren messen en zilveren zoutvaten.
De derde en laatste kamer was de keuken. De huisraad was er echter nogal
beperkt, er is slechts sprake van twee tafels en een spit met braadpan. Dat in
deze keuken op het moment van het opmaken van de inventaris nog regelmatig
gekookt werd, valt dan ook sterk te betwijfelen. In Geeraerts’ inventaris vinden
we een aantal kostenposten voor teere byden overleden aldaer ghedaen
tzydert het overlyden van zyne huusvrauwe. De inboedel van de woning doet
echter ook vermoeden dat ondanks de aanwezigheid van de twee rijkelijk
uitgeruste kamers met keuken, Marie en haar echtgenoot naar alle
waarschijnlijkheid een eigen deel van een grotere woning bewoonden. Zo is er
in de schulden wel vermelding van een dienstmeid, maar vinden we van haar
weinig tot geen sporen terug in de beschreven woning. Hoewel het niet met
volledige zekerheid vast te stellen valt, doet de formulering in de staten
vermoeden dat het merendeel van de familieleden ofwel in hetzelfde huis
woonde, gelegen aan een van de twee voornoemde brouwerijen, ofwel verdeeld
woonde in de woonhuizen behorende tot de twee brouwerijen. 
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Juwelenkoffertje, 16e eeuw (Brugge, Bruggemuseum Gruuthuse (Stad Brugge, Cel Fotografie)). Met dank aan Jan D’hondt van het stadsarchief Brugge.

In de b
 oedelinventaris van Marie de Clercq werden enkel twee kamers en een
keuken vermeld bij de opsomming van het roerend goed. Ook dit doet vermoeden
dat Gheeraert en zijn echtgenote Marie een deel van een groter geheel
bewoonden. Van Gheeraert en Roegier is bovendien ook geweten dat vader en
zoon overleden zijn in hetzelfde sterfhuuse, wat bevestigt dat zij in elk geval ten
tijde van hun beider overlijden in hetzelfde huis woonden. Deze vaststelling
werpt daardoor een nieuw licht op gangbare ideeën rond familiestructuren en de
vestigingsgewoonten in een laatmiddeleeuwse stad. Hoewel men ervan uit gaat
dat er in die periode vooral sprake is van kleine gezinnen, die apart een huishouden
inrichten, los van het ouderlijk huis (neolocaliteit), zien we hier duidelijk dat ook
vormen van co-housing nog steeds tot de mogelijkheden behoorden.

Besluit
Uit de bewaard gebleven verzameling historische documenten van de familie Gheeraerts blijkt dat bezit na overlijden
werd herverdeeld onder en doorgegeven aan de eigen familieleden en andere dierbaren, via het stedelijke
gewoonterecht, de herverdeling en verkoop, testamentaire schenkingen, en de stipulaties in huwelijkscontracten.
Bezittingen krijgen er bovendien steeds een andere rol en betekenis in toebedeeld; testamenten werden immers
bewust opgesteld door de testateur in kwestie en persoonlijke bezittingen werden op een w
 eloverwogen en
betekenisvolle manier aan vrienden, kennissen of familieleden beloofd. Boedelinventarissen en staten van goed
daarentegen werden pas na het overlijden van de eigenaar neergeschreven door derden en geven slechts een
‘droge’ – maar vaak ook erg gedetailleerde – weergave van de staat waarin de woning, en de overige bezittingen 
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van de overledene zich bevonden. Een huwelijkscontract werd dan weer opgesteld bij de voltrekking van het
huwelijk tussen twee echtelieden, maar stelde bepaalde voorwaarden inzake de verdeling van de erfenis bij het
overlijden van één van beiden.
Bovendien is gebleken dat dergelijke regelingen (en dus dergelijke documenten) reeds lang bestaande relaties tussen
de betrokkenen konden bevestigen, maar evengoed brachten ze ook nieuwe relaties tot stand of werden de nauwe
banden tussen gever en ontvanger, overledene en achtergeblevene verbroken of gewijzigd.
Dat bij het smeden van persoonlijke relaties in het zestiende-eeuwse Brugge niet alleen familiale banden, maar ook
de directe stedelijke woonomgeving van belang was, mag ruimschoots blijken uit de hier bestudeerde casus. In deze
welgestelde brouwersfamilie werden have en goed voortdurend in werking gesteld om zowel verre en naaste
familieleden als vrienden en andere dierbaren na iemands overlijden wel bedeeld achter te laten, in een poging een
voorspoedige toekomst voor hen te verzekeren. De hier besproken bronnen – maar evengoed ook andere staten
van goed uit steden zoals Antwerpen, Mechelen en Oudenaarde – zijn met andere woorden niet alleen bruikbaar
om huisraad en materiële cultuur te bestuderen, maar kunnen eveneens ingeschakeld worden in de studie naar
gemeenschapsvorming en het creëren en in stand houden van vriendschappelijke, familiale en buurtrelaties.
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