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BRUGSE IJKRINGEN VOOR 18DE-EEUWSE WIJNFLESSEN
Yvo DeCraemere

D

eromeinenbrachtenwijnmee uit landen rond de Middellandse Zee
en verbaasden zich erover dat de drank in onze gewesten werd gedronken
zonder hem te verdunnen met water. Al gauw werden ook hier wijngaarden aangelegd met wisselend succes, maar op het einde van de 15de eeuw liet de
verslechtering van het klimaat geen wijnbouw meer toe. Het sap van de onrijpe
druiven die hier nog geteeld werden kon enkel dienen om verjus te bereiden,[1] als
smaakmaker in de verﬁjnde keukens. Wijn werd via de zee, via waterlopen en per
kar naar Brugge gebracht vanuit Frankrijk, van langs de Moezel en de Rijn en vanuit de landen aan de noordkust van de Middellandse Zee.
In Brugge was het gemiddelde wijnverbruik per inwoner in 1420 zowat 85 liter.[2]
Dit zeer hoog verbruik is te verklaren door de talrijke aanwezigheid in Brugge van
rijke plaatselijke en internationale handelaars, geldschieters, clerus, ambachtsgilden, kunstenaars en bovenal de immense Bourgondische hoouding. De rampzalige gevolgen van het conﬂict tussen de meeste Vlaamse steden en Maximiliaan
van Oostenrijk (1483-1494), veroorzaakt door het Verdrag van Damme (29 november 1490), zorgden ervoor dat de Bourgondische hoouding en de bloeiende
handel in Brugge verdwenen. Het gemiddelde jaarlijks wijnverbruik per inwoner
daalde naar minder dan 20 liter in 1532.

Wynscrooders

Wynmeters

Het lossen van de wijnvaten gebeurde door leden van de Gilde der Wijnschroders,
en het berekenen van de inhoud van de vaten door de wijnmeters. Deze laatste
handeling vereiste een goede wiskundige kennis en werd uitgevoerd door geestelijken van het Sint-Janshospitaal. Naargelang de streek van herkomst verschilde de
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