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De boedel van de familie Spruijt

In maart 1733 overleed de Maassluise visser Arij Cornelis Spruijt tijdens een van zijn
zeereizen naar IJsland. Zijn echtgenote Aeltje Janse van Teijlingen bleef achter met twee
minderjarlge kinderen: de vijftienjarige Maertje en de zeventienjarige Cornelis, net als
zijn vader IJslandvaarder. Voor de weduwe moet het sterfgeval in aIle opzichten een
ramp zijn geweest. Tegenover een totaalbedrag aan vorderingen van 78 gulden wegens
de zeereis van de vader, en nog twee vorderingen voor zeereizen van de zoon voor respectievelijk 25 en 21 gulden, stond een bedrag aan schuld en van ruim 740 gulden, onder
meer voor het laten maken van rouwkleding. 2 Om de schulden af te beta len werd nagenoeg de gehele boedel verkocht. Het huis bracht verreweg het meest op, namelijk een
bedrag van 895 gulden. Afgezien van twee bedden, een 'ouderwetse eiken kast' en een
in leer gebonden bijbel in folioformaat was het huisraad niet veel waard. De openbare
verkoping bracht niet meer dan driehonderd gulden op. De kleren en een deel van het
linnengoed werden buiten de verkoop gehouden, versteld, op maat gemaakt en onder
de nabestaanden verdeeld. Ook de sieraden werden niet verkocht, maar getaxeerd en
overgedragen aan Aeltje en de twee kinderen. Aeltje kreeg onder andere een bloedkoralen ketting, een gouden ring, een zilveren tasbeugel en een oorijzer, dochter Maertje
onder andere vier parelspelden, een zilveren tasbeugel en een oorijzer, en Cornelis een
serie zilveren knopen en gespen.
Gedetailleerde gegevens zoals deze, over een 'gewone' achttiende-eeuwse vissersfamilie als de familie Spruijt, zijn minder uniek dan men wellicht zou denken. Vanaf
ongeveer het midden van de veertiende eeuw werd dergelijke informatie namelijk op tal
van plaatsen in de Noordelijke Nederlanden schriftelijk vastgelegd. Meestal gebeurde
dit wanneer in een gezin met minderjarige kinderen een van de ouders overleden was
en de achtergebleven partner hertrouwde. Door een gedetailleerde beschrijving van de
boedel te maken, trachtte men het bezit veilig te stell en voor de kinderen en eventuele
andere wettige erfgenamen. Daarnaast kwam het ook vaak voor dat er een inventaris
werd gemaakt bij faillissement, ten behoeve van de schuldeisers. Tienduizenden van
dergelijke documenten zijn nu, honderden jaren later, terug te vinden in notaride, rechterlijke en particuliere archieven. 3
Boedelbeschrijvingen en andere documenten die werden opgemaakt in het kader van
de erfopvolging (zoals testamenten) kunnen een waardevolle bron vormen voor onderzoek naar de geschiedenis van het persoonlijk leven, zeker als zij in samenhang worden
bekeken en in een bred ere historische context kunnen worden geplaatst. 4 Dit hoofdstuk
laat drie manieren zien waarop dit kan. In de eerste paragraaf blijven we heel dicht bij de
bron en bekijken we de boedelbeschrijving en aanverwante bronnen vooral als product
van een juridische cultuur. Vervolgens onderzoeken we wat dergelijke documenten ons
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kunnen vertellen over verwerving en distributie van roerende goederen binnen de kring
van familie en vrienden. In de derde paragraaf verruimen we ons perspectief nog iets en
schetsen we de contouren van het veranderingsproces dat zich aftekent bij vergelijking
van grate aantallen boedelbeschrijvingen over een langere periode. We zullen dan zien
dat de sieraden die Aeltje Spruijt mocht houden niet aIleen in financieel opzicht, maar
vooral ook in symbolisch opzicht een waardevol bezit vormden. Terug bij Aeltje sluiten
we af met de vraag waar we de boedelbeschrijving van deze weduwe en haar gezin nu
moeten plaatsen, temidden van al die andere tienduizenden boedelbeschrijvingen.
2

Erflating: rechtsregels en de praktijk

In de Republiek bestond geen uniforme rechtspraktijk. In vee I gebieden gold het zogeheten 'gewoonterecht', het (dikwijls op schrift gestelde) recht zoals dat was gevormd 'door
en uit de gewoonten en gebruiken die op de rechtsovertuiging van het volk berusten,
zodat anders handelen als onrecht wordt gevoeld'.5 De Staten-Generaal en de gewestelijke over he den konden weliswaar plakkaten of ordonnanties uitvaardigen, maar het
waren uiteindelijk de 10kale over he den die ervoor moesten zorgen dat deze ook in de
praktijk werden nagevolgd.
Gewoonterecht of niet, op sommige gebieden van het erfrecht was weI sprake van
uniformiteit. ZQ werd overal onderscheid gemaakt tussen wettelijke erfopvolging (bij
versterf, ab intestato) en testamenta ire erfopvolging. Dit betekende dat de nalatenschap
volgens de regels van het erfrecht aan de erfgenamen (in eerste instantie de kinderen
en de echtgenoot van de erflater) overgingen, tenzij er sprake was van een testament.
Hierin kon men een deel van de nalatenschap verma ken aan wie men wilde. Een deel
ging echter altijd naar de bloedverwanten in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders,
grootouders). Dit deel heette de legitieme portie. De huwelijkspartner had hier geen
recht op. Het was echter gebruikelijk om elkaar het vruchtgebruik te vermaken. Dit betekende dat de langstlevende een bepaalde periode 'in de boedel kon blijven zitten'. De
legitieme portie viel hier weer niet onder; deze moest altijd naar de kinderen overgaan.
In de Republiek bestond geen bevoorrechting van de oudste zoon ofwel 'primogenituur'; aIle kinder en hadden formeel dezelfde rechten. Wel kreeg de oudste zoon zijn
legitieme portie vaak eerder uitgekeerd dan de andere kinderen.
Kinderen konden dus niet geheel onterfd worden. Wel was er het zogeheten recht
van fidei-commis of 'erfstelling over de hand'. Van dit recht werd dikwijls gebruikgemaakt wanneer de vrees bestond dat ,het vermogen niet in stand zou blijven. Men bepaalde dan per testament dat de erfgenaam aIleen de beschikking kreeg over inkomsten
uit het vermogen, terwijl de erfenis na het overlijden van de erfgenaam als geheel moest
worden overgegeven aan bijvoorbeeld de kinderen van de erfgenaam.
De afwikkeling van een nalatenschap was geen eenvoudige zaak, ook als er geen
tegenstrijdige belangen in het spel waren. In bepaalde gevallen was men verplicht om
een boedelbeschrijving op te laten maken. Bijvoorbeeld wanneer men een nalatenschap
aanvaardde onder 'voorrecht van boedelinventaris'. Dit betekende dat de erfgenaam
pas besliste of hij zijn erfenis wilde aanvaarden, nadat vastgesteld was of de boedel solvent was. Hiertoe moest dan eerst een officieJe boedelbeschrijving worden opgemaakt,
met een overzicht van de lasten en baten. Vanaf het begin van de zestiende eeuw werd
van dit recht gebruikgemaakt. 6
Het opstellen van een inventaris gebeurde doorgaans door notarissen of door schepenen, de leden van het plaatselijke rechtscollege. Het kwam ook wel voor dat de nabestaanden zelf een boedelinventaris maakten. Meestal volgde men bij het opstellen van
een inventaris een vaste werkwijze. Na een aanhef met daarin gegevens over de erflater
en de eventuele nabestaanden volgde doorgaans een opgave van het onroerend goed,
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Bladzijde uit een boedelbeschrijving. Deze is afkomstig van Gerrit Jansen en Niesken
van Grevenbroeck, 1663,

2.

waardepapieren, contanten, juwelen, goud en zilver, kleding, linnengoed, meubilair en
overig huisraad, en een overzicht van eventuele lasten en baten. De bezittingen werden
per materiaalsoort of per vertrek gerubriceerd.
De Haagse notaris Arent Lybreghts betoogde in zijn Redenerend vertoog over 't
notaris ampt (1768) dat het 't beste was om de inventaris op te laten maken door 'een
publicq persoon', om 'aIle suspice voor te komen'.? Bij de Doesburger Herman Slabus,
die in 1741 zelf een inventaris opstelde van de bezittingen van zijn overleden vrouw,
verliep een en ander inderdaad niet geheel vlekkeloos. Volgens Slabus' schoonzuster
Hendrika Smits (die recht had op een deel van de nalatenschap omdat het echtpaar
Slabus kinderloos was) ontbraken op de oorspronkelijke lijst verschillende bezittingen
van haar zuster en waren andere niet juist beschreven. Vergelijking van respectievelijk
Hendrika Smits' en Slabus' beschrijving van de boedellaat het verschil duidelijk zien.
Terwijl Herman Slabus aIleen vage aanduidingen gebruikte ('ennijge koffijbonen, ennijge risten klumpen, ennige rommel~erij etc.') wist Hendrika zeer nauwkeurige beschrijvingen te geven, die ons direct attenderen op de rol van het geheugen in kwesties
als deze. Zo herinnerde Hendrika zich dat er veel meer contant geld in huis was geweest
'dat ik selfs bij een heb help en maken in broer Slabus en min overleden susters presensi',
en dat op zolder nog een vat vol tabak moest staan 'so groet als 4 mannen na boven
getrokken hebben'. 8
Aan het opmaken en laten verzegelen van een officieIe, door een notaris of schepenen
opgestelde inventaris waren kosten verbonden. Voor de 87 bladzijden teIlende inventaris van de Doesburgse burgemeester Anthoni Haeck en diens echtgenote Elisabeth
Portengen werd in 1669 een bedrag van maar liefst 75 gulden in rekening gebracht: 34
gulden voor het 'munderen [zuiveren, HD] en concipieren', zeventien gulden voor het
kopieren, negen gulden VQor het 'consuleren' over de inventaris (hetgeen drie dagen in
beslag nam) en het corrigeren, vier gulden voor het papier, acht gulden voor het bezegelde papier en ten slotte drie gulden voor het verzegelen van de inventaris. 9 Voor dit
laatste golden overigens vaste prijzen. Voor boedels met een waarde tot driehonderd
gulden moest drie stuivers betaald, voor boedels in de klasse van driehonderd tot tweeduizend gulden moest f 1-4 (= een gulden en vier stuivers) worden betaald, voor een
boedel tot vijfduizend gulden betaalde men f 2-8 en daarboven drie gulden. 10
Het inventariseren kon een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid zijn. Van de inventaris van de nalatenschap van het Doesburgse echtpaar Jansen-Grevenbroeck, bijvoorbeeld, werden in 1663 drie verschiIlende versies gemaakt: een exemplaar in het klad,
en vervolgens twee net-exemplaren (een om te behouden en een om 'over te geven'),
'alwaer linn en bij linnen, coper bij coper, tin bij tin, en houdtwerck bij houdtwerck
en soo voorts elck bij 't sijne uijtgesocht en gestelt, en 't selve uijt de cladde bij een
gevoegt'.l1 Het werk van de inventarisator beperkte zich bovendien vaak niet tot een
eenmalig optreden; soms yond later nog een herteIling van voorwerpen plaats (lakens
en slop en bijvoorbeeld) of werden wat voorwerpen aan de lijst toegevoegd die in eerste
instantie vergeten waren of zich elders bevonden.
Anders dan de ordonnanties voorschreven, werd lang niet altijd binnen zes weken
na overlijden een inventaris opgemaakt; in de praktijk varieerde de tussenliggende
periode van enkele dagen tot een aantal jaren. In veel gevaIlen werd pas overgegaan
tot inventarisatie op het moment dat er daadwerkelijk een boedelscheiding of juist een
boedelmenging plaatsvond, meestal wanneer de achtergebleven partner hertrouwde.
Soms is expliciet aangegeven dat er sprake is van een tweede huwelijk. In andere
gevaIlen lijkt het zeer aannemelijk, bijvoorbeeld wanneer de voorwerpen (of een deel
van de voorwerpen) per materiaalsoort beschreven zijn. Bij een op hand en zijnde boedelscheiding bood een rubricering per materiaalsoort immers een beter overzicht. Van
het oosten van de Republiek weten we dat het heel gangbaar was de boedelbeschrij-
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vingen per materiaalsoort op te stellen. In Holland daarentegen werden, zeker in de
achttiende eeuw, de bezittingen doorgaans per vertrek gei:nventariseerd. Het is heel
goed mogelijk dat dit verband houdt met de ontwikkeling van het notariaat in Holland;
terwijl bijvoorbeeld in handboeken uit het Duitse Wiirtemberg uitsluitend voorbeelden
van inventarissen voorkomen waarin de roerende goederen per materiaalsoort werden
beschreven, schreven Hollandse notariele handboeken als Ars notariatus (1585) en de
Nederlandse practijk ende oeffening der notarissen (1666) voor, de goederen per vertrek
te noteren. 12
Dat veel inventarissen anders dan de regels voorschreven in de praktijk niet direct
na overlijden, maar pas bij een tweede huwelijk (of een boedelscheiding) werden opgesteld, heeft belangrijke consequenties voor de volledigheid van de bron. Op basis van
het gewoonterecht hoefde in dat geval namelijk vaak het lijfgoed en het beddengoed en
andere eventueel 'vooruit ontvangen' goederen niet te worden beschreven.13
Vooral in zeventiende-eeuwse boedels wordt nogal eens in de aanhef aangegeven
dat het hier aIleen de goederen betrof die men in het eerdere huwelijk in gemeenschap
had bezeten. Het zijn vaak korte boedeltjes, met - zo lijkt het - aIleen wat basisspullen.
Naast huisraad vermelden deze lijsten dikwijls wel de (niet in gemeenschap bezeten)
kleding van beide partners in twee afzonderlijke rubrieken, iets wat bij andere inventarissen helaas vaak weer niet het geval is.
Inwoners van de Generaliteitslanden had den zich te houden aan een in 1656 uitgegeven plakkaat dat weduwen en weduwnaars met minderjarige kinderen bij hertrouwen
verplichtte een boedelbeschrijving te maken, 'elck nae de coustuyme van syne plaetse' .14
Bij nalatigheid verloor men een achtste deel van zijn of haar bezit aan de voorkinderen
(de kinderen uit het eerdere huwelijk), boven een door de plaatselijke weeskamer of
schepenbank vastgestelde boete. In 1708 werd dit 'egt-reglement' opnieuw uitgevaardigd daar gebleken was dat het niet goed werd nagevolgd. Plaatselijke costumen (rechtsgewoonten) konden echter weer tot gevolg hebben dat er van de regels werd afgeweken.
De plaatselijke costumen van Oirschot bijvoorbeeld bepaalden dat meerderjarige kinderen bij overlijden van een van de ouders het recht had den op de helft van de boedel.
De andere helft van de goederen kreeg de langstlevende echtgeno(o)t(e) 'in tochte' (in
bruikleen). Hiervan moest dan wel, als er om verzocht werd, een behoorlijke inventaris
worden gemaakt. 15
De inventarispraktijk in de Generaliteitslanden, en in het bijzonder die in de heerlijkheid Oirschot, maakt nog eens duidelijk dat boedelbeschrijvingen niet zonder meer
beschouwd kunnen worden als volledige momentopnames van een huishouden. In sommige Oirschotse inventarissen lijkt rekening te zijn gehouden met een naderende erfdeling
en werd bij aIle beschreven goederen de helft van de totale waarde vermeld. 16 In andere
gevallen lijkt er weer sprake van voorwerpen die maar voor de helft aan de nabestaande
toebehoorden; zo komen we halve (bed-)koetsen, tonnen, vaten en ander huisraad tegen.
Dergelijke aanduidingen attenderen ons er op dat wat als bezit werd beschouwd niet gelijk
hoeft te zijn aan gebruik. Niet zelden werden slechts een paar voorwerpen gei:nventariseerd. Vaak betrof het hier een bed (al dan niet met beddengoed), een kist of een kast en
eventueel nog wat kook- of eetgerei. In dergelijke gevallen zal niet slechts de helft, maar
een groter deel van het bezit reeds aan de kinderen zijn overgegeven. Het kwam zelfs voor
dat er niets gernventariseerd werd omdat, zo werd in een enkel geval aangetekend, aIle
meubels in gebruik aan de kinderen waren gegeven. Soms hoefde er niets gernventariseerd
te worden omdat de spullen niet tijdens een huwelijk, maar daarna waren aangekocht of
geerfd. Zo vermeldde een Oirschotse inventaris uit 1753 expliciet: 'Soude alhier moeten
comen de meubilaire goederen, dogh nademaal de meeste meubilen en erflaten in sijnen
weduwelijcken staat sijn aengecomen van sijne ouders, als ook eenige bij incoop, soo
den inventarient verclaerde, soo word alhier daer van geen mentie gemaakt, maer in de
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huwelijckse voorwaerden voor heeren scheepenen heden mede alhier gepasseert, tusschen
den inventarient en sijn toekomende bruijd, [is] het versterfregt van die meubilen en effecten daer in gemeld, dus alhier maar voor memorie.'17
Uit~indelijk was het natuurlijk de inventarisopsteller zeIf die bepaalde wat er precies
op pa~.ler kwa~ te s~~an. Oo~ de inve~tarissen die direct na overlijden werden opgesteld zlJn lang met altlJd volledlg. Sommlge voorwerpen werden niet opgenomen omdat
men ze als persoonlijk bezit beschouwde (geschenken), andere omdat ze een 'nagelvast'
onderdeel van het huis vormden (bedsteden) of bij het huis hoorden (kleerstokken) en
weer andere omdat zij eenvoudigweg van te weinig waarde werden geacht om ze te
noteren (spijkers, knikkers en andere 'rommelarij').
Er zijn echter ook gedetailleerde, en relatief volledige inventarissen waarin zelfs de
meest onopvallende voorwerpen met veel zorg zijn beschreven. Zo is er de in 1659 opgestelde boedel van de Doesburgse luitenant Bettinck en diens echtgenote Margrita de
Malesarmes, met omschrijvingen als 'een oude silveren schroeff van een leeren vlesch.
ende een silveren dobbelstientjen welckes erfuijters zall[iger] huijsvrouw gelast heeff~,
om daar van te laeten maecken het beslagh van twee boeken, een voor joffr. Barbara
Bettinck en een voor joffr. Maria Potre'.18 Ook op andere terreinen kwijt de inventarisopst.eller zich in het geval van de familie Bettinck uitmuntend van zijn taak. Hij laat
zelfs met na te melden dat na het overlijden van de vrouw des huizes ook het vogeltje
dat in een kooitje in de keuken zat, gestorven was.
.. H?e zorgvuldig men bij het opstellen van de inventaris ook te werk ging, uiteinde11Jk bleden boedelbeschrijvingen slechts een lijst met dode woorden en moeten we de
voorstelling van het object zelf maken. Over de staat waarin de voorwerpen in huis
verkeerden, komen we doorgaans bijzonder weinig te weten. Anders dan de meeste
negentiende-eeuwse inventarissen, zijn die uit de zeventiende en achttiende eeuw helaas
vaak niet getaxeerd. Problematischer is het nog als de aanduiding van de objecten voor
tweeerlei uitleg vatbaar is. Zo wordt in veel inventarissen melding gemaakt van koffers
maar dikwijls is onduidelijk of het daarbij om reiskoffers dan wel gemakskoffertjes of
stilletjes gaat.
Bij inventarissen die per vertrek zijn opgemaakt, valt soms uit de context op te
make~ met wat voor soort voorwerp we te maken hebben. Bij inventarissen die per
~.atenaalso?rt ,,:,erden opgemaakt, ontbreekt die mogelijkheid. Bij dergelijke boedels
zlJn bovendlen ~Iet ~el~en verschillende materiaalsoorten in een rubriek ondergebracht,
waardoor ondUldehJk IS van wat voor materiaal de genoemde voorwerpen precies waren gemaakt. Ook in die gevallen waarin de inventarisopstellers weI onderscheid maakten, is overigens voorzichtigheid geboden. Delfts aardewerk werd immers niet zelden
aangeduid als 'porselein'.
Een belangrijk terminologisch probleem doet zich voor bij het onderzoek naar het
schilderijenbezit. Op basis van kwantitatief onderzoek aan de hand van onder meer
b~edelbeschrijvingen wordt de omvang van de totale productie ten tijde van de Repubhek geraamd op vijf tot tien miljoen schilderijen. 19 Hoe indrukwekkend de gegevens
ook zijn, voor zover zij op boedelbeschrijvingen berusten, vertellen zij ons eerder iets
over de productie van beeldmateriaal in het algemeen, dan over de productie van schild~rijen volgens de hedendaagse betekenis. Achter het woord 'schilderij' konden immers
dlve.rse soorten beelddragers schuilgaan, zoals onder andere blijkt uit vermeldingen van
papleren, houten, glazen, aardewerken en albasten schilderijtjes. In inventarissen uit het
westen van de Republiek komt de vermelding van 'borretjes' algemeen voor. Mogelijk
waren dit houten paneeltjes waarop losse prenten waren geplakt, maar het kunnen ook
gemarmerde, geverfde of beschilderde borden van hout of aardewerk zijn geweest.
Voor sommige terminologische problemen kunnen algemene naslagwerken als het
Middelnederlands woordenboek, het Woordenboek der Nederlandsche taal (waarvan

i

:1

268

,.' ,."

J

HESTER DIBBITS

BOEDELBESCHRIJVINGEN ALS BRON

naast een gedrukte versie ook een cd-romversie bestaat), of het vierdelige werk Volkshuisraad in Vlaanderen van de volkskundige Weijns een oplossing bieden. 20
Een prachtige bron is de Natuurlyke historie van Holland. Ais een volkskundige
avant la lettre beschreef de Katwijker Johannes Ie Francq van Berkhey (1729-1813)
hierin met veel oog voor contemporaine culturele verschillen de zeden en gewoonten
van de achttiende-eeuwse HollandersY Ook het schilderijenbezit komt daarin aan de
orde. Over het schilderijenbezit in West-Friesland merkt hij op: 'Men pronkt er weinig
met schilderyen, veelal met aardewerksche schotelen en schoteltjes, die zy alomme aan
den wand ophangen: dog by eenigen vind men nog al eene mooie prent, en een ouderwetsch tafereeltje, of een bordje (dus noemen zy de schilderytjes) hangen.'22

3 De verdeling van de boedel
Het inventariseren van de in huis aanwezige goederen was doorgaans slechts een van
de vele stappen die na een sterfgeval of bij een tweede huwelijk moesten worden gezet.
Waren er kinderen in het spel, dan konden zij vroeg of laat hun dee I van de boedel
komen opeisen. Meestal moest men hierop wachten tot beide ouders waren overleden.
Maar het kwam ook wel voor dat een dee I van de erfportie al eerder werd uitgekeerd,
bijvoorbeeld bij meerderjarigheid of bij een huwelijk.
Zo geschiedde ook in het gezin van Petrus Canis ius Baerken. Petrus Canis ius verdeelde in 1765 de goederen van hem en zijn vrouw in drie gelijke porties, bestemd voor
zijn drie minderjarige zoons. Een vier de zoon had zijn deel al gekregen. Kennelijk was
dit wat meer dan de rest, want hij moest, om het geheel weer recht te trekken, aan elk
van~ijn drie broers negentien gulden en vijftien stuivers uitkeren. 23 Petrus Canis ius besteedde veel zorg aan de verdeling van de boedel; hij liet een taxateur komen en maakte
zelf een gedetailleerde lijst van de te verdelen spullen. Hierbij zorgde hij ervoor dat alle
kinderen ongeveer dezelfde soort voorwerpen kregen. Zo werd het linnengoed keurig
in drieen verdeeld (zie tabeI1).
In de praktijk kon een dergelijke verdeling van de erfenis betekenen dat men ook bezittingen kreeg waara an men niet direct behoefte had. Sommige voorwerpen zullen
nauwelijks meer bruikbaar zijn geweest. Zo kreeg een van de ZOOllS een 'heel ontramponeerde koets-kar', een 'heel olt kinder waagentjen', en een 'heel olde tafel staande
in de schuir'.
Er waren natuurlijk grenzen. Toen de eerder genoemde Doesburgse Hendrika Smits
(1741) bemerkte dat het linnengoed dat zij uit de boedel van haar zuster ontvangen had
vrijwel geheel versleten was, noteerde zij: 'Het goed dat onder den 7 artikel behort dat
aen min Hendrika Smits gesturt is, dat bent gen kleren die min suster saliger doe ter tit
deur den dagh gedragen heeft mar het is afgeleit goet dat min meer an verstellen gekost
heeft als het waert is en de hemden bent niet te goet om verscheurt te worden, ik heb
het aan verscheide mensen laten sien.'24
Hoewel men vaak schriftelijk liet vastleggen dat de nagelaten roerende goederen
niet verkocht, maar verdeeld moesten worden onder de erfgenamen, zullen veel spullen naderhand verkocht zijn. Bij legaten lag dit anders. Stond bij de verdeling van de
erfenis toch vooral het zakelijke aspect centra aI, bij legaten was de symbolische waarde
van veel groter belang. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de handelwijze van de Maassluise
stuurmansweduwe Annetje Jansz. Bloijs die op 11 augustus 1666 haar testament liet
opmaken om het vervolgens, nog geen twee weken later, weer volle dig te herzien. Het is
niet duidelijk wat Annetje tot dit besluit had gebracht. Zeker is dat zij met vrijwel haar
gehele vriendenkring een rekening te vereffenen had. Maertje Willems kreeg alleen een
zwarte huik (een lange mantel met een capuchon), terwijl haar aanvankelijk ook een
27 0

3· Dirk Langendijk, DE
sepia-aquarel, 1798.

GEBOORTE,

4· Fragment uit de boedelbeschrijving
opgesteld door Cristina VIes bij het
overlijden van haar echtgenoot mr. Arnold
Hendrik Wentholt op 14 februari 1764.
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TABEL I

Linnen:
PORTIE I

PORTIE 2

9 beddenlakens

14 beddenlakens groot
en klein 5 paar beddenlakens

5 paar kustijken

5 paar kustijken

5 1/2 paar kustijken

36 servetten

37 servetten

37 servetten

8 tafellakens

9 tafellakens

9 tafellakens

8 handdoeken

8 handdoeken

8 handdoeken

1 manshemd

loud manshemd

1 manshemd

1 kustijk

loverhemd

loverhemd

1 hals stropje

1 das

paar manchetstropjes

PORTIE

3

1 tafelkleedje

1 tafel- en schoorsteenkleedje 1 gordijntje met 1 schoorstkl.

1 bonte slegte
neusdoek

bed met peluw

bed met peluw

bed met peluw

2 kussens en 2 watte dekens

2 kussens en 1 watte deken

2 kussens 1 watte
deken

oud beddeken voor een meid

en twee oude witte deken

met een peluw en
oude deken

4 hele oude kussens

5. Handschrift van de Doesburgse Hendrika Smits. Fragment uit de kopie-boedelbeschrijving van
Herman Slabus en Hendrika's zuster Johanna Smits, 9 juni 1741.
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paarse werkendaagse rok was toebedeeld, Annetje Somers moest het zonder het eerdere
legaat van vijftig gulden steIlen, Haesje Bave kreeg niets, terwijl haar eerder een 'werckendaegse schort, onderrock, koussen, muilen, en onderschoenen' waren toegezegd,
Ariaantje Gerrits Pavija kreeg in plaats van een met scheepjes versierde zilveren beker
aIleen een zilveren lepel, en koopman Willem Comelis Kap kreeg in plaats van 'haare
groote zilveren beker, daar geen scheepjes op gesneden zijn' aIleen een bedrag van tien
gulden. 25 Dit laatste zouden wij be schouwen als een weinig persoonlijk geschenk en
zo was het vermoedelijk ook bedoeld; instellingen (in dit geval de diaconie en de weesarmen) kregen geld, naaste verwanten en vrienden gaf men gewoonlijk goederen met
een meer symbolische betekenis. Zo was het heel gebruikelijk om een bed, en dan wel
'het beste bed', aan een van de kinderen te legateren. 26 In sommige gevallen werd zelfs
de wens te kennen gegeven dat de erfgenaam het bed ook daadwerkelijk zou beslapen.
Het kwam ook voor dat men een bepaald voorwerp aan een wettige erfgenaam had
toebedacht terwijl andere erfgenamen er formeel ook recht op hadden. In dit geval kon
men iemand een optie op dat voorwerp geven. De gelukkige kon het dan uit de boedel
kopen.
Al met al kon er met het legateren van goederen de nodige tijd gemoeid zijn. Met
het toekennen van legaten werd het hele relatienetwerk in kaart gebracht en de balans
van de persoonlijke verhoudingen opgemaakt. Abraham Hoogwerff, telg uit een vermogende Maassluise burgemeestersfamilie, was sinds 1766 be zig met het verdelen van
zijn bezittingen. Zijn kleinzoon Job werd bedacht met mans hem den (veertien stuks),
slaaplakens (zestien stuks), kussenslopen (26 stuks) en een zilveren pennenkokertje met
pennetjes. Het overige huisraad ging naar Abrahams' drie kinderen. Zoon Jacob kreeg
daarbij de optie op 'het staande horologie, met de drie porseleine schotels, staande in
de achterkamer voor de schoorsteen, voor f 75', terwijl hij voor zeventien gulden ook
'de grote spiegel en zes stoelkussens met gele bloemen' mocht hebben. Dochter Maartje
kreeg de optie op de 'porseleinkast, met de porseleine koppen die daarop staan', voor
f 27-3. Dochter Lysbeth ten slotte kreeg de 'groote noteboome kas staande in de keuke,
met het daarop staande Uapans] porseleyne stel en koppen' voor f 58. De dienstmeid
Eva van Schagen kreeg enig linnengoed en een bedrag van vierhonderd gulden. Nadat
Abraham in 1767 met haar getrouwd was, werden deze laatste beschikkingen iets aangepast. In 1768 gebeurde dit opnieuw, waarbij Abraham tevens liet vastleggen dat (zijn
kleindochter?) Dirkje Hoogwerff moest krijgen 'sijn sakerdane [teakhouten, HD] kas,
die in het voorhuys staat, met de koppe daarop staande'. Naast deze beschikkingen
die bij een notaris werden vastgelegd bleek Abraham bij zijn overlijden ook nog een en
ander in een boekje te hebben genoteerd. Volgens deze aantekeningen moest zijn zoon
Jacob 'het koperen gewigje en mijn swarte laake rock' krijgen en zijn schoonzoon Arij
Roos de 'horre in de groote keuken'. Enige tijd later tekende Abraham hierbij nog aan
dat hij aan Jacob een 'silver confoort', aan Arij Roos een zilveren trekpot en aan Gideon
Kouwenhoven twee zilveren theebussen legateerdeY
Bij andere leden van de familie Hoogwerff zien we eenzelfde weloverwogen verdeling van de nalatenschap. Abrahams dochter Lysbeth en haar echtgenoot Arij Roos
maakten reeds in 1761 hun testament op, waarbij Lysbeths broer, zus en neefje tot
universele erfgenamen werden benoemd. De dienstbode kreeg van haar het kabinet met
porseleinen kopjes. De Maassluise weduwe Hester van Waaij, door Abrahams eerste
huwelijk aan de familie Hoogwerff gelieerd, begon in 1773 met de voorbereiding van
haar eigen erflating. 28 Niet aIleen regelde zij zorgvuldig de gang van zaken op haar
begrafenis ('Daar moet een kopje thee aan de buuren en vrienden op mijn begrafenis
gegeve worden en aan ieder persoon 10 koekjes gedeelt worden. Daar moet een anker
wijn op gedaan worden'), zij liet ook vastleggen dat geen van haar goederen mocht
worden verkocht: alles moest worden verdeeld onder de vrienden. Daarbij bepaalde zij

onder andere dat 'Kapitein Hoogwerff de voorkeur [mocht hebben] van het kabinet op
de voorkamer en twee of drie schilderijen volgens taxatie'. Aan haar dienstmaagd en
haar oude werkster liet Hester enkele rokken na, twee schoudermanteltjes die zij zelf
om had, het goed dat zij aan had, het oude goed 'dat niet waardig is om te verdelen',
een oude rouwmantel, een zwarte rok en een strooien hoed. Vraag is natuurlijk of het
huispersoneel deze kleding ook daadwerkelijk droeg. Misschien was het de bedoeling
dat de dienstmaagd en de werkster in deze kleding rouwden om hun mevrouw?
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4 Veranderingen in het bezit
Welke veranderingen zijn er nu te zien in het soort bezittingen dat families in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw nalieten? Voor de kustgewesten is het beeld
inmiddels redelijk duidelijk. Hier yond in de zeventiende en achttiende eeuw een oms lag
plaats van een schaarste-economie naar een waarin ook het overbodige, het overvloedige een plaats had. 29 Sitsen, geverfde en geboende meubels, spiegels, geglazuurd aardewerk, geemailleerd porselein, zilveren gespen; voor de modeme consument moest alles
er nieuw en glad uitzien. Meer nog dan in afzonderlijke kostbare voorwerpen, was men
daarbij vooral geinteresseerd in grote aantallen. Niet aIleen werden de kasten volgepropt met ritsen zilveren knopen, stapels lakens, tientallen koperen ketels en honderden
kopjes, schotels en borden, er werd ook alleriei serviesgoed uitgestald op rekjes en op
de richels en randen van schoorsteenmantels en bedsteden. Vooral in de eerste helft
van de achttiende eeuw moeten de meer welgestelde burgers, boeren en vissers hebben
geworsteld met ruimte. In sommige huizen werden zelfs de bedsteden als opslagruimte
gebruikt, totdat rond het midden van de achttiende eeuw speciale bergmeubelen voor
serviesgoed verschenen. Driehonderd stuks porselein per huishouden was in de achttiende eeuw bij de bovenlaag van de bevolking niet uitzonderlijk. Behalve de grote aantallen serviesgoed, vall en ook de kleine hebbedingetjes zoals het zilveren poppengoed op.
Er ontstond een miniatuurwereld met kleine puIletjes, mannetjes, paardjes, leeuwtjes
en dagelijkse gebruiksvoorwerpen als linnenpersjes, theepotjes en haardijzertjes; nu
gewilde objecten voor verzamelaars.
Een deel van het bezit diende uitsluitend voor de pronk. Intrigerend in dit verband
zijn de expliciete vermeldingen van pronkvoorwerpen, zoals pronkemmertjes, pronkketeltjes, pronkstoelen, pronkkussens en pronkslopen. Vraag is of deze objecten in het
dagelijks huishouden gebruikt werden, of dat zij werkelijk aileen voor de pronk waren.
En wat maakte een bepaald object precies herkenbaar als pronkvoorwerp?
Behalve expliciete vermeldingen van pronkvoorwerpen bevatten boedelbeschrijvingen ook tal van impliciete verwijzingen naar het pronkgebruik van objecten en ruimten
in huis. Vooral in de kustgewesten kwam het in de achttiende eeuw veel voor dat men
naast de zogeheten binnenkeuken waar geprankt werd, nog een extra keukentje had
waar gekookt werd. Aan deze keuze lagen niet aIleen praktische overwegingen ten
grondslag, het was ook een conventie; zelfs kleiner behuisden reserveerden dikwijls
een ruimte uitsluitend voor de prank of voor bijzondere gelegenheden. In de inventaris
van de Maassluise notaris Comelis van Dam en zijn echtgenote Laurentia Suijker is in
1717 sprake van maar liefst drie keukens: een binnenkeuken, een woonkeuken en een
kookkeuken. Het verschil in status is direct te zien: in de binnenkeuken stonden drie
met groene stof beklede Spaanse stoelen van notenhout, in de woonkeuken een set van
vijf bruine stoelen en een dito leunstoel, en in de kookkeuken vijf oude stoelen. 30
Wellicht een van de meest tot de verb eel ding sprekende voorwerpen die we in boedelbeschrijvingen kunnen tegenkomen, is het hoofd- of oorijzer. Dit was aanvankelijk
een eenvoudige ijzeren hoofdband die diende om de algemeen door vrouwen gedragen
mutsjes in vorm te houden. In de loop van de achttiende eeuw raakte het oorijzer in de
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6. A. van Schaik,

EEN ACHTTIENDE-EEUWSE

8. Bord uit het derde kwart van de
achttiende eeuw, Delft, polychroom
aardewerk, diameter ca. 40 cm.

KRAAMKAMER MET SITS EN BEDRUKTE
KATOEN,

achttiende eeuw. Gouache.

7 A. Loddereindoosje in de vorm van een

boek, zilver, Schoonhoven, 1786.
B. Loddereindoosje in de vorm van een
kabinet, zilver, Amsterdam, 1781.

A.

B.
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grote steden uit de mode. Buiten de stad ontwikkelde het zich echter tot een kostbaar
en opvallend hoofdsieraad. Samen met andere kledingstukken en accessoires zou dit
oorijzer deel gaan uitmaken van een dracht die tal van lokale varianten kende, maar
een ding gemeen had, namelijk dat de draagsters in een oogopslag herkenbaar waren als
vrouwen van het platteland, zoals mannen onder andere door het dragen van hemdrokken (een soort wollen overhemd) met ritsen zilveren knopen direct herkenbaar waren
als mannen van het platteland.
Het oorijzer is een belangrijk gidsfossiel in het onderzoek naar het proces van traditionalisering dat in de achttiende en negentiende eeuw op het platteland plaatsvond.
Het resultaat van dit traditionaliseringsproces was een door de gemeenschap (of delen
daarvan) gecultiveerde lokale plattelandscultuur. Een overzicht van het oorijzerbezit bij
rijke boeren c.q. vissers en rijke middenstanders kan illustreren hoe dit traditionaliseringsproces al naar gelang de lokale context steeds weer andere vormen aannam. Vooral
afgaand op hetgeen bekend is uit andere bronnen (beeldmateriaal en beschrijvingen
zoals die van Le Franq van Berkhey) mogen we er wel vanuit gaan dat de oorijzers die
in de inventarissen worden vermeld ook daadwerkelijk gedragen waren (of nog werden). Helemaal zeker is dat natuurlijk niet; boedelinventarissen bieden immers aIleen
informatie over het bezit, en niet over het gebruik van objecten.
We beginnen ons overzicht in Weesp en Weesperkarspel. Hier was het oorijzer specifiek iets voor de boerenstand. Droeg in de achttiende eeuw het merendeel van de
boerinnen nog een zilveren oorijzer, in de negentiende eeuw waren er ook veel gouden
exemplaren te vinden. De plaatselijke middenstanders waren meer op het nabijgelegen
grootstedelijke Amsterdam gericht; zij de den reeds in de eerste helft van de achttiende
eeuw afstand van hun oorijzersY
In andere dorpen toonde de 10kale bevolking zich meer een eenheid, en namen aIleen
de importnotabelen een uitzonderingspositie in. Behalve in het vissersdorp Maassluis
zien we dit patroon ook in het nabij Maassluis gelegen boerendorp Maasland. De nietagrariers richtten zich hier - vooral in hun presentatie naar de buitenwereld - meer op
de boeren; de meeste rijke middenstandsvrouwen bleven hier net als de meeste rijke
boerinnen het oorijzer dragen. 32 Het is een patroondat ook is vastgesteld voor de Zaanstreek aan het begin van de negentiende eeuw; rond 1830 volgden de middenstanders
hier hoofdzakelijk de boeren en bezaten drie van de vier rijke middenstanders die een
inventaris nalaten een oorijzer. Rond 1890 blijken de verhoudingen echter anders te
liggen en richten zij zich volledig op de burgerij; de boeren nemen vanaf die tijd met
hun oorijzerdracht een aparte positie in. 33 In Oost-Groningen lijkt sprake van weer
een andere variant. Dragen rond 1830 ook hier zowel de vrouwen van de rijke boeren
als die van de rijke middenstanders gouden oorijzers, ongeveer zestig jaar later zijn de
specifieke 'boerensieraden' bij aIle sociale groepen uit de rijke boedels verdwenen. Voor
de boeren blijft het sieradenbezit als zodanig overigens wei belangrijk. 34
Er zijn ook regio's waar helemaal geen sprake lijkt te zijn van de ontwikkeling van
een speciale dracht. Dit lijkt bijvoorbeeld het geval te zijn geweest in de Krimpenerwaard. Het voornaamste verschil tussen de boeren en middenstanders zat hier, althans
in de achttiende eeuw, vooral in de omvang van het consumptiegoederenbezit; globaal
beschouwd bezaten boeren in de Krimpenerwaard geen wezenlijk andere, maar aIleen
minder goederen dan middenstanders met een vergelijkbaar vermogen. 35
Hoe moeten we het traditionaliseringsproces en de verschillende 10kale varianten
van dit proces nu duiden? De historic us Hans van Koolbergen heeft in een artikel over
de materieIe cultuur in het vroegmoderne Weesp en omgeving gewezen op de 10kale
verschillen tussen de economische omstandigheden van de boeren en van de burgers. De
boeren zouden in een periode van economische crisis het oorijzer zijn blijven dragen als
herinnering aan betere tijden, terwijl de burgers op hetzelfde moment juist een periode
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9· Diverse oorijzeruiteinden, van links naar
rechts: ca. 1580, ca. 1600, ca. 1640, ca. 1730.

Miniatuurportret van de Maassluise
Kr?,ntje Koster, ca. 1810. Aquarel op papier.
KrlJntJe draagt een zilveren hoofdijzer met
gouden krullen en bellen.
10.
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van voorspoed doormaakten en in navolging van de stadse mode het oorijzer aflegden.
Toen het vervolgens de boeren weer beter en de burgers minder ging, bleef het oorijzer
als statussymbool bij de boerenstand in gebruik.36
Volgens andere onderzoekers moet het traditionaliseringsproces vooral worden gezien tegen de achtergrond van het moderniseringsproces, een proces dat onder meer
gekenmerkt werd door een ingrijpende verandering in het aanbod van consumptiegoederen. Die veranderende wereld zou ertoe hebben geleid dat men met andere ogen naar
het platteland en naar de plattelandsbevolking ging kijken. 37
Dit gold ook voor de plattelandsbevolking zeIf, zeker voor diegenen die in de nabijheid van een grote stad woonden. Geconfronteerd met ingrijpende veranderingen
zouden in de achttiende en de negentiende eeuw op tal van plaatsen agrariers - of het
nu landboeren of 'zeeboeren' (vissers) waren - ertoe overgaan het besef van 'anders
zijn' tot uitdrukking te laten komen in hun materiele cultuur. 38 Zowel oude als nieuwe
voorwerpen speelden daarbij een ro1. Reeds bestaande objecten veranderden van vorm
(het oorijzer ontwikkelde zich bijvoorbeeld geleidelijk van een klein ijzertje tot een grote
kap) en nieuwe objecten werden toegeeigend op een manier die aansloot bij de eigen
leefwereld. Het uit de Oost afkomstige sits werd bijvoorbeeld gebruikt voor zondagse
kleding en niet voor een huiselijke dracht zoals bij de rijke burgerij het geval was. Aanjagers van deze ontwikkeling waren de welvarende boeren en vissers (en diegenen die
zich nauw met hen verbonden voelden) in de omgeving van grote steden. Zij genoten
door hun welstand niet alleen veel zelfvertrouwen en klaarblijkelijk de behoefte om dit
zowel tegenover de eigen groep als tegenover anderen te tonen, zij beschikten ook over
voldoende geld om zich de gewenste consumptiegoederen aan te schaffen.
Het sterke identiteitsbesef of de toenemende zelfverzekerdheid werd in deze periode
bevestigd en versterkt door de grootstedelijke elite. Terwijl zij zich in de achttiende eeuw
als trotse bezitters van een buitenplaats al dan niet tijdelijk aan het stadsgedruis onttrokken, groeide hun belangstelling zowel voor de in hun ogen idyllische en romantische
kanten van het dagelijkse leven op het platteland, als voor de technische aspecten van
het boerenbedrijf. Het waren twee ontwikkelingen die ieder op hun eigen manier een
belangrijke impuls gaven aan het standsbesef onder boeren.
Maar ook de rol van de middengroepen mag bij de bestudering van het traditionaliseringsproces niet vergeten worden. Zo traden in het achttiende-eeuwse Maassluis
diverse plaatselijke ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en autodidactici naar voren
die een grote nieuwsgierigheid naar alles wat nieuw was, combineerden met een al even
grote nieuwsgierigheid naar 'het eigene' van hun regio en hier ook, onder andere in de
vorm van gedichten, uitdrukking aan gaven. De aanwezigheid van deze dorpelingen
kende twee gevolgen. Enerzijds zorgde zij voor culturele dynamiek, voor veranderingen
in de materiele cultuur en voor een stadser worden van het lev en in het vissersdorp,
anderzijds zorgde zij ervoor dat bij de bevolking een sterk lokaal zelfbewustzijn groeide
dat op verschillende terreinen van de materiele cultuur, zowel in de private als in de
publieke sfeer, tot uitdrukking kwam; met een soms bijna ceremonieel gebruik van
objecten werd datgene wat de gemeenschap bond extra zwaar aangezet en zo weer tot
bron van beeldvorming gemaakt voor zowel de eigen groep als voor anderen.

maar over de manier waarop die indeling het beste kan plaatsvinden, zijn historici het
niet eens. Ook nu weer blijkt de boedel een weerbarstige bron.
Sommige boedels geven een beeld van een heel huishouden met veel kinderen, andere
van het bezit van een inwonende dienstbode of knecht, en weer andere van een herberg.
Soms zijn alleen de bezittingen die een echtpaar in gemeenschap had bezeten vermeld,
andere keren blijkt bij nadere bestudering een deel van de boedel te ontbreken omdat
er al een verdeling van bezittingen tussen de erfgenamen had plaatsgevonden. Al deze
factoren kunnen van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de uiteindelijke resultaten
en het is dan ook belangrijk om bij de aanleg van een databestand te letten op de omstandigheden waaronder de te verwerken boedelbeschrijvingen werden opgemaakt.
Gangbaar in het boedelonderzoek is een indeling op basis van het beroep van de
kostwinner. Bij een indeling in drie groepen wordt de eerste groep dan gevormd door inventarissen van de leden van het patriciaat en de gezeten burgerij, met de burgemeesters,
schepenen, officieren, vrije en dienstverlenende beroepsbeoefenaren, boekhouders, reders, kooplieden en brouwers. De tweede groep wordt dan gevormd door inventarissen
van winkeliers en meesterambachtslieden, en een derde groep door inventarissen van
handwerkslieden, vissers, dienstboden, soldaten en dagloners. Boedels van personen
van wie het beroep of de functie niet bekend is, kan men eventueel indelen op basis van
een schatting van het vermogen. Bij welk bedrag men precies de grens legt, is afhankelijk
van de context.
Voor boedels die in de achttiende eeuw in het gewest Holland zijn opgemaakt,
wordt ook wel uitgegaan van de zogeheten Impost op Begraven, of het Middel op Begraven. 39 Vanaf 1695 moest ieder sterfgeval bij de gaarders van deze bela sting worden
gemeld. Al naar gelang het vermogen of de beroepsstatus werd dan een bepaald bedrag
in rekening gebracht. Mensen met een vermogen onder de driehonderd gulden waren
vrijgesteld van deze belasting. Bij vermogens onder de tweeduizend en vijfduizend gulden beta alden zij respectievelijk drie en zes gulden, terwijl voor een vermogen boven
de vijfduizend gulden een bedrag van vijftien gulden in rekening werd gebracht. Had
men een vermogen boven de twaalfduizend gulden, ontving men jaarlijks meer dan
achthonderd gulden aan emolumenten, of was de overledene universitair geschoold
medicus of advocaat, dan werd dertig gulden in rekening gebracht. Zijn de registers
van het Middel op Begraven voor een bepaalde plaats bewaard gebleven, dan zijn de
overleden erflaters hierin doorgaans snel terug te vinden. Soms werd het bedrag ook in
de inventaris zelf genoemd.
Een andere mogelijkheid voor een indeling van Hollandse boedelbeschrijvingen
biedt het zogeheten Recht van Kleyn Zege1. Deze belasting werd vanaf 1624 geheven
op alle 'officiele', door een notaris of schepen opgestelde akten. Een voordeel van
deze belasting is dat de hoogte van de aanslag in de akten zelf is terug te vinden, in de
vorm van een afdruk van een papierzege1. Na een aantal wijzigingen zijn de bepalingen
vanaf 1677 tot 1795 voor het opmaken van boedelbeschrijvingen niet meer veranderd,
waarbij de vermogensgrenzen overeenkomen met die van het Middel op Begraven. Het
enige verschil is dat er nog een topgroep onderscheiden wordt voor mens en met een
vermogen boven de twaalfduizend gulden. Overigens moet men er wel rekening mee
houden dat de hoogte van de aanslag anders dan bij het Middel op Begraven pas na de
inventarisatie werd bepaald, en gebaseerd was op het netto vermogen. Dit had onder
andere tot gevolg dat failliete boedels (met dikwijls veel roerende goederen) altijd in de
laagste (ofwel 'armste') categorie terechtkwamen. 40
In negentiende-eeuwse inventarissen is, anders dan in veel zeventiende- en achttiende-eeuwse inventarissen, dikwijls het beroep van de erflater en diens partner genoemd.
Ook zijn de inventarissen in deze periode meestal getaxeerd. De mogelijkheden tot
onderlinge vergelijking zijn hierdoor voor deze periode wat beter. 41

5 Nogmaals de familie Spruijt
Met twee oorijzers in haar be zit, past de Maassluise vissersfamilie Spruijt keurig in het
plaatje dat hierboven is geschetst. Maar tot welke sociale laag behoorde deze familie
nu eigenlijk? Met deze vraag raken wij aan een lastig probleem van het boedelinventarisonderzoek, namelijk de indeling van de boedels in verschillende groepen. Zeker bij
de bestudering van grotere aantallen boedelbeschrijvingen ontkomt men hier niet aan,
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Het verdient de voorkeur om bij de indeling van de inventarissen zoveel mogelijk
gebruik te maken van gegevens uit de boedelinventaris zelf. Biedt deze weinig aanknopingspunten, dan kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar ander archiefmateriaal, zoals
fiscale bronnen. Een probleem bij het gebruik van dergelijk aanvullend bronnenmateriaal voor de indeling van de erflaters in groepen is echter dat de maatschappelijke positie
van mens en in korte tijd ingrijpend kon veranderen. remand die op het ene moment nog
zeer vermogend was, kon enkele jaren later aan de rand van een faillissement verkeren
net als de familie Spruijt.
'
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