
Een Besloten Hofje als legaat in 1623

Vooraf

Bij het ontsluiten van de protocollen van notaris Pieter Buijdens, bewaard op het Mechels 
Stadsarchief, trof ik in een testament uit 1623 van een begijn op het Groot Begijnhof in 
Mechelen, het legaat aan van een Hortus Conclusus of Besloten Hofje. Een toevalsvondst, want 
archivalische documenten over Besloten Hofjes zijn extreem zeldzaam.

Pieter Buijdens was huisnotaris van het Groot Begijnhof. Zijn protocollen, die uit de periode 
1598 – 1641 bewaard bleven, bevatten trouwens een aanzienlijk aantal testamenten en 
andere akten van begijnen, pastoors en kapelaans van het Groot Begijnhof.1 Ook aartsbisschop
Matthias Hovius (1542-1620) en zijn zus Catherine van den Hove lieten hun testamenten voor
deze notaris verlijden.2

Testament

Op 17 juni 1623 maakte deersame jouffrouwe Maria van den Berghe haar testament. Zij was 
meestersse van der Infirmerie ofte Goidtshuijs van den aermen crancken begijnen opden Grooten
Begijnhove alhier. Maria van den Berghe, dochter van Laureys en Geertruyt van Ceulen, was op 
dat moment 67 jaar. Zij lag ziek te bed in de Infirmerie.3

Uit haar testament blijkt dat zij vrij welstellend was. Naast een aantal schikkingen over haar 
begrafenis en het opdragen van missen in de Sint-Romboutskerk, voorzag zij verschillende 
legaten.

Aan het Jezusconvent - ook gekend als De Zoete Naam Jezus4 - op het Groot Begijnhof schonk 
Maria van den Berghe een gestoffeert hauten casken, zoals een Besloten Hofje toen werd 
genoemd. Zij voorzag bijkomend dertich stuijvers gelts omme daer mede te doen maken een 
gelas voir aene tvoirscreven casken. Helaas vernemen we geen nauwkeuriger beschrijving.

1 Stadsarchief Mechelen, notaris P. Buijdens, 364 (1589-1601); id., 365 (1598-1609); id., 366 (1589-1641) en 
losse akte nr. 2.481, d.d. 23 april 1622. Alle archiefdocumenten berusten op het Mechels Stadsarchief.
2 Notaris P. Buijdens, 366, f°196r, 22 januari 1614 (testament van Catharina van de Hove); id., f°198r, 12 februari
1614 (overhandiging door de aartsbisschop van zijn gesloten testament aan de notaris); id., f°304r, 25 mei 1620 
en id., f°305r, 27 mei 1620.
3 Notaris P. Buijdens, 366, f°354r-355r, 17 juni 1623.
Over de organisatie van de Infirmerie, zie:
F. G.C. BETERAMS, Inventaris van het Archief van de Commissie van Openbare Onderstand van Mechelen, dl. II – Het 
Begijnhof te Mechelen – De armenzorg in de 19de eeuw, Mechelen, 1957, p. XIX-XXIII.
4 F. G.C. BETERAMS, o.c., p. 791.
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Fragment uit het testament van Maria van den Berghe, meestersse vander Infirmerie op het Groot Begijnhof met
de vermelding van het legaat aan het Jhesus Convent. Transcriptie: ... thien stuijvers eens. Item maect Barbara
vanden Eijnde begijne twee guldenen eens. Lijnken Mijlemans twee nieuw hempden. Jenneken van Bruesegem

haeren silveren lepele op hebbende eene Santinne, Eelken Francoijs twee tressoir candelaeren. Item maect Jhesus
Convent een gestoffeert hauten casken met dertich stuijvers gelts omme daer mede te doen maken een gelas voir

aene tvoirscreven casken. Item maect suster Geertruijt Swaens religieuse Sinte Claren.…
(SAM, notaris P. Buijdens, 366, f°354r)

Dat Maria van den Berghe meteen een bedrag voorzag voor een glas (of ruit) toont aan dat het 
retabelkastje voor haar waardevol en precieus was. De kostprijs van 30 stuivers was stellig 
geen gering bedrag. Een voorzichtige vergelijking om een idee te hebben: in 1620 verklaarde 
aerme dienstmaerte Lijnken van Orssagen, die dan 70 jaar was aan Mechels notaris Jan 
Harlinghen, dat zij gedurende 28 jaar had gediend bij procureur Peeter van den Zijpe aan 18 
gulden per jaar. Het bedrag dat testatrice voor een gelas voorzag, bedroeg m.a.w. een 
maandloon van een dienstmeid bij een procureur.5 

Handtekening van Maiken van den Berghe samen met de getuigen priester Rombout de Neve, kapelaan van het
Groot Begijnhof en Geraert Francoijs, backer ten Crancken (d.i. de Infirmerie van het Groot Begijnhof).

(SAM, notaris P. Buijdens, 366, f°355r)

5 Notaris J. Harlinghen, 906, f° 312v, s.d. 1620.
H. ENNO VAN GELDER, De Nederlandse munten, Antwerpen - Utrecht, 1963, p. 59 en 262. De karolusgulden was de 
gouden munt van keizer Karel V, later ook als zilverstuk, dat een waarde had van 20 stuiver of 40 groten. De 
karolusgulden, later gulden genoemd, werd de meest gebruikelijke rekenmunt.
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Dat Maria van den Berghe vrij gegoed was, illustreren enkele legaten: aan begijn Jenneken van 
Bruesegem haeren silveren lepele op hebbende eene Santinne (d.i. een heilige vrouw); aan 
Eelken Francoijs twee tressoir candelaeren (een tresoor was een nogal deftige wandkast waar 
de meest precieuze huisraad werd in bewaard om te pronken met zilverwerk, glas en ander 
waardevol serviesgoed); 40 guldens aan een predikheer uit Antwerpen en 50 guldens aan 
Geertruijt, de dochter van wijlen haar broer Geeraert van den Berghe. Haar zus Paesschijnken 
van den Berghe, indien zij nog in leven zou zijn, en die testatrice in 25 jaar niet meer had 
ontmoet, liet zij 5 stuivers na.

De rest van haar nalatenschap liet Maria van den Berghe aan de kapel van de Infirmerie op het
Groot Begijnhof.6 Als testamentuitvoerster duidde zij Anna Caluwaert aan, ook meesteres van 
de Infirmerie, die hiervoor 6 karolusgulden zou ontvangen.

Op 8 maart 1628 liet Maria van den Berghe, affgegaen meestersse van der Infirmerie opden 
Grooten Begijnhove alhier, voor dezelfde notaris een codicil opmaken aan haar testament van 
1623. Zij lag ziek te bed. Zij bevestigde haar wilsbeschikkingen, maar het legaat aan de 
predikheer uit Antwerpen zou toekomen aan zijn klooster omdat hij inmiddels was overleden.
Ook haar nicht Geertruijt was inmiddels overleden, zodat haar legaat zou toekomen aan haar 
zoon Jooris Heeren. Er is geen verwijzing naar het retabelkastje voor het Jezusconvent. De 
wijzigingen aan het testament werden geakteerd in de Infirmerie met als getuigen Geeraert 
Francoijs, backer te Crancken en steenweger Joos Claes.7

Handtekening van Maiken van den Berghe onder de codicil van 8 maart 1628.
(Notaris P. Buijdens, 366, f°396r) 

Maria van den Berghe, eertijds meestersse ten Crancken, overleed op het Groot Begijnhof op 29 
april 1630.8

6 Volgens de statuten van 22 maart 1588 m.b.t. de organisatie van het begijnhof die aartsbisschop Joannes 
Hauchinus (1527-1589) richtte tot de pastoors, kapelaans, hofmeesteressen en begijnen van het aartsbisdom, 
werd bepaald dat zij die in de Infirmerie overleden, er al hun goederen aan zouden nalaten, tenzij een andere 
oplossing de voorkeur kreeg. In geval van erfgenamen werden de hafelijke goederen geconfisqueerd met de 
verplichting uitvaart en kerkrechten te bekostigen. Met haar testament ontweek Maria van den Berghe voor een 
deel het statuut. Zie:
F. G.C. BETERAMS, o.c., p. XVII.
7 Notaris P. Buijdens, 366, f°396r, 8 maart 1628.
8 Geput uit: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1303-1796, 
http://www.dewarevrienden.net, 2007-2017.
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Nawoord

Op 23 december 2011 werd de unieke reeks van zeven Hortus Conclusus, die hoofdzakelijk in 
Mechelen werden vervaardigd en hier bewaard bleven, definitief ingeschreven op de lijst van 
Vlaamse Topstukken en dus beschermd door het Topstukkendecreet. In 2014 startte hun 
conservatie en restauratie. De Besloten Hofjes zullen in 2018, wanneer het vernieuwde 
Stadsmuseum zijn deuren opent, daar een permanente plek krijgen.

Inmiddels verschenen enkele vernieuwende bijdragen en inzichten over de Besloten Hofjes.9

De archiefvondst van het legaat van Maria van den Berghe, meestersse van de Infirmerie van 
het Groot Begijnhof aan het toenmalige Jezusconvent in 1623, voegt daar een puzzelstukje aan
toe. Hoewel archiefvondsten over Besloten Hofjes extreem zeldzaam zijn heeft het Mechels 
Stadsarchief toch nog maar eens een interessant element over ons waardevol historisch 
patrimonium prijs gegeven.

Mechelen, 3 oktober 2017.
François van der Jeught

9 B. BAERT, Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries. Contributions to Gender and Artistic Expression, 
in Studies in Iconology, 2. Leuven: Peeters Publishers, 2016.
B. BAERT (with contribution of HANNAH ITERBEKE), Revisiting the Enclosed Gardens of the Low Countries (Fifteenth 
Century Onwards). Gender, Textile, and the Intimate Space as Horticulture, Textile: Cloth and Culture 14 (2016): 1-
30.
B. BAERT, H. ITERBEKE & L. WATTEEUW, Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries Mixed Media, Remnant 
Art, Récyclage and Gender in the Low Countries (16th c. onwards), in The Agency of Things in Medieval and Early 
Modern Art: Materials, Power and Manipulation, edited by Grażyna Jurkowlaniec, Ika Matyjaszkiewicz and 
Zuzanna Sarnecka, 19-33. London: Routledge, 2017.
H. ITERBEKE, Cultivating Devotion: The Sixteenth-Century Enclosed Gardens of the Low Countries, in IKON. Journal 
of Iconographic Studies 10 (2017): 237-250.
J. VANDERMEERSCH & L.WATTEEUW, De conservering van de 16de-eeuwse Mechelse Besloten Hofjes. Een 
interdisciplinaire aanpak voor historische mixed media, in Innovatie in de conservatie-restauratie. Postprints van 
de internationale BRK-APROA 8 (2015): 41-52.
Met dank aan Hannah Iterbeke voor haar mededeling van deze bronvermeldingen (via e-mails van 26 september 
en 3 oktober 2017).
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