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St.-Jacobskerk, met als huwelijksgetuigen Isaac Joppes en Joannes

Gerardus Morel (disp. in trib. et tpore clauso. a D.P.Vic.)

De schepenregisters van Antwerpen vertellen ons ook iets over deze

familie. Zo compareren op 15 septernber 1753 Geeraert Schaeps,

Joarures Baptista Schaeps voor hem zelf en geautoriseerd voor Petrus

Schaeps Cornelissone die in het buitenland is, Isabella Cabriool,
ongehuwde bejaarde dochter en haar zuster Helena Cabriool x Leo-
nardus de Belder, 2 erttge nagelaten kinderen van * Barbara Schaeps,

Joanna Catharina Geeraerts, geestelijke bejaarde dochter in de 'ver-

gaderinge der Apostolinnen', enige dochter van f Joarma Catharina
Schaeps"'. Zlj zljn de enige erfgenamen van + Cornelis Schaeps x
Anna Catharina Meftens. Voor 1109 guldens verkopen zij openbaar

aan Leonardus Merckx x Maria Catharina Baesdonck een huis, nu als

2 woningen gebruikt, genaamd van oudsher 'de verkeerde weirelt',
waar nu 'de Corenbloem'uithang! gestaan in de Jezusstraat, tussen

het huis 'den soeten naem Jesus ' aan de ene zijde en het htis 'de

Fontijn'aan de andere zijde. Wijlen Cornelius Schaeps x Anna Cat-
harina Mertens hadden dit verkregen van Magdalena van de Wal op

30 september 1727.

Op 5 februari 1774 compareert voor de schepenen Joanna Smits,
weduwe van wijlen Petrus Schaeps, overleden in Oost-Indië, zonder
wettige descendenten nagelaten te hebben en verklaart voor 24 gil-
dens aan haar schoonmoeder Mana Anna Theresia Lust, weduwe van
Comelius Schaeps, haar gerechtigd deel in de nagelaten goederen

van * Cornelis Schaeps x Anna Catharina Mertens, de vaderlijke
grootouders van haar man, verkocht te hebben'u. De gegevens van
notaris van Giersbergen komen dus overeen met de gegevens uit
de andere bronnen. Dat de comparanten uitdrukkelijk verklaren
geen ooms en tantes te hebben langs moederzijde heeft mogelijk
een successieverband. In Oost-Indië moeten we zeker nog een

overlij densakte opzoeken.

" RAA, N 1546, nr.23.

'ii sAA, sR 1239, f 22i r"
"'sAA, SR 1251, Í" 9 r'

Juli-5epember2005 -1-

Voorwoor'd

Als nieuwe voorzitter van onze regionale afdeling zou ik om te be-
ginnen mijn voorganger, Martin Braem, willen bedanken voor zijn
inzet en vooral voor het vele werk dat hij verrichtte aan ons tijd-
schrift. Ik ben er van overtuigd dat onze nieuwe redactrice, Rina
Havelaerts, zijn werk met evenveel toewijding zalverder zetten.

Zoals elk van mijn voorgangers heb ook ik mijn eigen visie op mijn
taak als voorzitter en de rol van onze vereniging biruren het uitoefe-
nen van onze hobby. Ik geloofdat het onze voornaamste taak is om
mensen die ook maar ergens interesse hebben in familiekunde samen
te brengen. Ik heb persoonlijk ondervonden hoe toevallige ontmoe-
tingen en gesprekken kunnen leiden tot een grote sprong vooruit in
het stamboom -onderzoek. Onze eerste contactdag was een aanzet
om zij die gebeten zijn door het "stamboomvirus" samen te brengen.
Het succes van deze dag bewijst dat velen onder u er net zo over
denken en bereid zijn om gegevens met anderen te delen.

U hoeft echter niet te wachten op een ontmoetingsdag om met andere
genealogen in contact te komen. Zo z4n er onze maandelijkse afde-
lingsavonden waar u steeds terecht kan en ook tijdens lezingen is er
de mogelijkheid om andere leden te leren kennen. Daarenboven heb-
ben we natuurlijk nog dit tijdschrift waar steeds plaats is voor uw
persoonlijk artikel. Anderen kunnen zo te weten komen waarïnee u
bezig bent en u misschien nog extra ontbrekende gegevens bezorgen.

Ikzelf en al onze vrijwilligers zullen met veel plezier en enthousias-
me helpen bij het in contact komen met andere genealogen en het
proberen op te sporen van uw voorouders.

.fimmy De Souter Voorzitter
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Ze trokken naar de U. S.A en CA-
NADA en laten nu wat van zich

horen in de
"Gazette van Detroit"

Dora De tíi1de-KennÍvé

De Viaamse Vereniging voor Familiekunde is geabonneerd op deze
Vlaamse krant, die om de 14 dagen verschijnt en die we voor u door-

nemen, zoekend vooral naar
genealogische gegevens.

Uit het zesde boekdeel
hierover, dat zopas verschenen
is, haal ik graag enkele
sprokkels. Zoals u kan merken
brengt cle '"GazeÍÍe van
Detroit" een schat aan
waardevol le inlichtiirgen.
Barbary Cyriel, geboren te
Klerken op 4.8.1899 en over-

leden te Macomb Township op 16.9.2004. Hij was 105 jaar oud,Hij
vertrok naar Amerika rond 1923. Voor de kost groef Cyriel riolerin-
gen, hij was ook metser en daama groenteboer in Mount Clemens.
Hij kweekte ook koeien. ln 1962 verhuisde hij naar Romeo Plank,
Macomb, Michigan. Hij was de laatst gekende Vlaamse Oud-
Strijder. Cyriel is getrouwd in het jaar 1923 meÍ MARCHAND Em-
ma- ongeveer 26 jaar oud-die overleed in 1991. Emma was de doch-
ter van MARCHAND Henry en MAHIEU Stephanie.
Zljn drie kinderen trouwden ook met telgen van uitgeweken Vlamin-
gen:

- Marie SIOEN-BARBARY
- AdrienneREYGAERT-BARBARY
- Jerome BARBARY

Bassier Edmond is gehuwd op 23.4.1927 met Alice DOOM, 22 jaar.

Ze is geboren in Bredene op 9.6.1904 en overleden op 5.9.2003 in
Clinton Township in de ouderdom van 99 jaar. Zewas de dochter

Juli-Sepember2OO5

Zijn moeder was ca. 21 jaar oud toen hij geboren werd en hij werd
gedoopt in de parochiekerk van Sint-Ardries. Wijlen zljn moeder
werd gedoopt in de parochiekerk van Sint-Jacob.
Maria Catharina Verasselt heeÍt nooit anders horen zeggen van haar
man, als van wijlen de ouders van haar man, dat haar man geen moe-
derlijke ooms of 'matanten 'heeft gehad.

Ook Isabella Maria Schaps bevestigt deze verklaring. Zrj werd ge-

doopt in de parochiekerk van Sint-Joris. De drie comparanten konden
niet schrijven en ondertekenden met een kmisje.
In deze notariële akte wordt de familienaam als 'Schaps' genoteerd,

terwijl de parochie- en schepenregisters van 'Schaeps' spreken. De-
brabandere vermeldt Schaap, Schaep(s), Schaaps, Scha(a)b en

Scheps. Het is een familienaam die naar de zachtaardige eigenschap
van een schaap verwijst, ofwel een huisnaam als oorsprong heeft.
De informatie die de notaris in zljn akte acteert, stelt ons in staat het
een en het ander in de parochieregisters op te zoeken.

Anna Catharina is in de St.-Jacobskerk gedoopt op 16 december
1681, als dochter van Eduardus Mertens en Catharina Dobbeleers;
doopheffers zijn Joannes Stekendoren en Anna Ceys. In de registers
van deze kerk vonclen we tussen 76'16 en 1685 r-rog 16 clopen van
Mertens-kinderen, maar geen broers of zusters van Arma Catharina.
Dit sluit niet uit dat het echtpaar Eduardus en Catharina nog kinderer-r

boven de doopvont hebben gehouden. Het is best mogelijk dat even-
tuele broers en zusters jong overleden zijn.
In de doopboeken van St.-Andriesparochie lazen we:
Cornelius Schaeps x Anna Catharina Ma(ens, met als kinderen

1- Gerardus, ' 15 oktober 1702, ss. Gerardus Remond en
Sibilla cle Mont

2- Joannes Baptista, " 24 jluni 1704, ss. Paulus Scheerders
en Cecilia Theresia De Smit

ln de doopboeken van St.-Jorisparochie lazen we:
Doop op 4 februari 1727 van Elisabeth Maria, dochter van Joannes
Baptista Schaeps x Anna Maria Catharina Verasse, ss. Jacobus Scha-
eps en Elisabetha vanden Busse. Notaris van Giersbergen noteerde
haar voornamen echter als Isabella Maria.
IIet huwelijk tussen Gerardus Schaeps en Catharina Theresia Bultin-
ckr is inderdaad op 3 maart 1728 voltrokken in de

-27-
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De familie Schaps

Hugo Larnbrechts -Augusti j ns

Een genealogische tekening in een notariële akte is altijd een interes-

sant gegeven, want dit betekent dat de notaris voor zichzelf de fami-
liesituatie even moest verduidelijken.
Bij de Antwerpse notaris.Petrus Josephus van Giersbergen vin-
den we zulk een schema".Voor alle duidelijkheid zetten we de

gezinsreconstructie hier op een rijtje:
Anna Catharina Mertens x Cornelius Schaps, hun kinderen:

1- Jan Baptist Schaps x Maria Catharina Verasselt
L- Isabella Maria Schaps x Sebastianus Renders

2- Gerardus Schaps
3- Barbara Schaps x Jan Cabrioel

L- Isabella Cabrioel
b- Helena Cabrioel

4- Helena Schaps, zonder kinderen gestorven
5- Joanna Schaps x Franciscus Geeraerts

a- Joanna Geeraerts
6- Cornelius Schaps, zonder kinderen overleden

Ju/i-Sepember2005

van DOOM August en Sidonie, die naar Amerika vertrokken in
1920. Alice woonde in Monroe, Temperance en later in Clinton
Township. Het koppel verloor hun dochtertje Lorraine ' 17.6.1935
en overleden op 30.10.1935. Alice heeft twee zussen: Sandy DOOM,
die in Clinton Township woont en Cecilia GRAY-DOOM uit Arizo-
na.

Boogaerts Felix Désiré, uit Linden bij Leuven is geboren rond 1860.
Hij vertrok naar Amerika in 1880 en overleed er in 1937 . Zljn zoon
BOOGAERTS Thomas Francis is er gehuwd met BABIN Mary Ade-
le, waarvan een dochter BOOGAERTS Edith, geboren rond 7922 en
in Alexandria, Louisiana overleden is op 18.1.2002. Ze wordt ge-

noemd: Edith BOOGAERTS-BRASHER en ze was gehuwd met
DOUGLAS Oscar.
Broekhove Henry, farmer, overleed voor 2001. Hij vertrok naar
Texas tn 1921 met zijn vrouw VERHELST Hortense, geboren in
Overmere op 24.8.1901. Ze overleed op 30.3.2003, 101 jaar oud, in
San Antonio, Texas.
Zehadden volgende kinderen: BROEKHOVE Mary, BROEKHOVE
Gabrielle gehuwd met THIENPONT, BROEKHOVE Aviel, Phil,
Emma, Emil en Margaret.
Cornillie Bernard "Bud", business-man, geboren rond 1914 en wo-
nende in Grosse Pointe Farms. Hij is overleden op 1.1.2003 en was
de zoon van CORNILLIE Julius en GODDEERIS Mary. Hij was de
broer van CORNILLIE Henry en Robert, van Magalyn gehuwd met
AMBROGIO, Marie gehuwd met KRAUS en de overleden Josephi-
ne gehuwd met NEIRINCK, CORNILLIE Charles, en Geraldine
gehuwd met VERMEERSCH. Bernard, met "Bud" als roepnaam,
huwde op 20.9.1941 met SABBE Irene, die geboren is in Detroit
rond 1919 en aldaar overleden is op 4.2.2003. Irene is de dochter van
SABBE Henry en DOSSIN Alice.
Bernard "Bud" is de zoon van CORNILLIE Julius, afkomstig uit
Kanegem, die in 1903 naar Amerika trok.
De Knibber Florent, geboren in Gent is overleden in Tillsonburg,
Ontario op 17.3.2004. Hij was gehuwd met VAN HAESEBROECK
Mariette. Florent was de schoonbroer van KINT Angelina en de neef
van DE KNIBBER Stefan.Vier kinderen worden vermeld: DE
KNIBBER Jean, Kevin, Mark en Florent.

-3-

Op 6 juli 1778 verschenen voor de notaris / ... 
tl

Gèrardus Schaps Cornelissone, waarvan \("i;,,,']
,+L^-i-^ \í^#--. ^,,.1 

'ï -
moeder was Ama Catharina Menens. oud l

ca. 76 1aar. Maria Catharina Verassell .* l: ,,1 , I , . .

weduwe van Jan Baptist Schaps, oud ca. , '-'t;"'Ut.):)):
84 jaar en Isabella Maria Schaps, dochter
van wijlen Jan Baptist en Maria Catharina
Verasselt, oud 5l jaar. De drie comparan-
ten zijn inwoners van de stad Antwerpen. , \"x'*,*.,1'.x":rr1

Gerardus verklaart dat hij nooit ooms en tantes heeft gehad langs

moederlijke zijde en van zljn ouders had gehoord dat hij op 3 maart
1728 inhet huwelijk was getreden met Catharina Theresia Bultinckx.
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De Maer Jerome is geboren in Belsele rond i913. Hij was gehuwd
met VERDONCK Gerarda, die overleed voor 2001. Zijn afsterven
wordt gemeld vanuit Delhi, Ontario op 15.10.2001. HU had drie zo-
nen: Luk, Marc en John en vijf dochters: Greta LEBEER-DE MAER,
RitA NAVICKAS-DE MAER, LiNdA VAN CRAENENBROECK-DE
MAER, Marie CHRISTIAEN-DE MAER en Anita VAN DAMME-
DE MAER.
De Winter August, geboren in Hallaar in 1910 is overleden in
Tillsonburg, Ontario op 1.11.2000. Zijn kinderen: Arnand, Willy,
France COLETTE-DE WINTER, Jacqueline DAWNSON-DE WIN-
TER die in Brampton woont, Greta FLYNN-DE V/INTER uit Dor-
chester en Elaine CLINE-DE WINTER uit Simcoe. Als zijn zoon (of
is het een stiefzoon?): George SUICFI.
Leysen Francis "Buff', zoon van LEYSEN NN. en STORME Marie,
geboren te Geel op 18.2.1910 en overleden te Ames, Iowa op
19.3.2003. Hij woonde in Detroit van l92l tot. 1949 en in St.Clair
Shores van 1950 Íot1997. FIij was gehuwd rnet RYS Augusta, gebo-

ren in Oostende op 16.9.1909 en overleden te Ames, Iowa op
3.1.2003. Ze is de zus van RYS Augustus uit Fairhaven. Er is een
dochter LEYSEN Joan.

Zo zieÍ u maar wat uit een Vlaamse kant, die om de 2 weken uit de
States komt, te halen valt.

Juli-5epenberZoo5 -25-

vinden, naamsverklaringen, verwijzingen naar uitbestedingen,
toelichtingen en nog veel andere "petites histoires" werden in
dit werk gepubliceerd. Aandacht werd besteed aan de honder-
den losse papiertjes die in het register zaten en méér informatie
over de vondeling of wezen gaven dan de akten zelf .Het werk
zal ongeveer 400 bladzijden A4 tellen en zal in het volgende
nummer van dit tijdschrift uitgebreid aangekondigcl worden.

Op waag van vele van onze leden zullen wij een cursus
Oud Scltrift organiseren. Deze cursus zal opnieuw worden gegeven
door de heer Jan Vanderhaeghe en zal plaatsvinden op vier opeen-
volgende maandagnamidda gen.
Namelijk 14,21 en 28 novemtrer en 5 december,2005 in het
VVF-Centrum, Van Heybeeckstraat 3, Merksem.

Voor de volledige cursus, inclusief syllabus, betaal je slechts 15 €.
Omdat er maximum 16 personen kunnen deelnemen, vragen we om
vooraf in te schrijven. Dit kan via e-mail (idesouter@pandora.be)
of per post (Grimbert 30, 2150 Borsbeek). Graag uw volledige
naam en adres.

Wij zullen u dan later een brief zenden met verdere gegevens en

afspraken. Indien de cursus reeds volzeÍ zol z.ijn, bewaren wij uw
gegevens voor een volgende cursus. Ook plannen wij voor later een

eventuele avondcursus. Moest u zich hiervoor interesseren, mag u
ons dit ook steeds laten weten.

Nieuwe uitgave
oo De Gazette van Detroit" (40 €)

(verzendingskosten 2,20 €) verkrijgbaar op bestelling
bij storting op bankrekening VVF reg. atd. Antwerpen
751-2017029-5l met verïnelding B 06 of in centrum
VVF Van Heybeeckstraat,.3 Merksem
( tijdens openingsuren
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Sporen 76
Kerkelijke huwelijken Kapellen 1 801 -1 90 1 .

De auteur M. De Wils maakte een alfabetische bewerking op de pa-
rochieregisters van de Sint Jacobusparochie. Alle gegevens uit de
1329 al<Íen werden overgenomen (geboortedata en plaatsen van de

huwenden en de getuigen).
Een index maakt het werk vlot toegankelijk en ÍelÍ 164 bladzijden A4
(reeds ingebonden)

Voor bestelling:
Sporen 73 - 5 EURO + 1.31 EURO verzendingskosten
Sporen 74 - 5 EURO + 1.31 EURO verzendingskosten
Sporen 75 - 9 EURO + 2.06 EURO verzendingskosten
Sporen 76 - 10.50 EURO + 2.46 EURO verzendingskosten
door storting p rekening 979-6175227-18 tnv.
Georges Lathouwers, Groot Hagelkruis 184, 2030 Antwer-
pen.
Referentie vermelden: Sporen 73-7 4-7 5-7 6

Een folder van de andere uitgaven van dit fonds kan op boven-
vermeld adres verkregen worden.

IN VOARBEREIDING

Genealogisch fonds "Sporen von je voorouders"

VONDELINGEN TE ANT\ryERPEN
1682 - t7 43

In het najaar verschijnt het derde deel van de zeer gekende publica-
ties 'o Uw Antwerpse voorouder ..... een onwettig kind? Een ver'
laten kind? Een weeskind? Een vondeling?"

Door de auteurs Georges Vervoort, Georges Lathouwers en
Jan Vanderhaeghe werden duizenden akten nauwkeurig be-
studeerd en hertaald. Omstandigheden en plaatsen van het

Heks terechtgesteld
te AnÈwerpen

Hugo Driesen

Op deze wijze werd een heks gefolterd, de folterattributen van het
Antwerpse Steen werden tijdens de overgang naar het
Franse tijdvak op de grote markt verbrand.

Bron: Een heksenpassie, F.Hollevoet, 1194.

Op 22 augustus 1602 Filips II gaf toelating voor een meedogenloze
vervolging van alle zogenaamde tovenaars en heksen. Het sprak van-
zelf dat het wereldlijke gezag de geestelijkheid hierin zou steunen en
vica versa. Albrecht en Isabella zouden die politiek voortzetten.

Maar in het plakkaat van 20 juli
1590 wordt toverij al de gesel
van de mensheid genoemd.
Tovenaars en heksen zijn de
instrumenten van de duivel. In
het mandement van de koning
van B november 1592 wordt
gehandeld over de "waterproef',
het al of niet blijven drijven van
heksen op water. De koning
volgde de heksenprocessen op de
voet. hU vroeg aan zljn
ambtenaren om er verslag over
te brengen van terechtgestelde
heksen.

De vierschaarboeken van Antwerpen vermelden één heksenproces
waar in een heks het leven liet op de brandstapel. Clara Joossen
geboortig van Straatsburg.
Zíj wordt" er van verdacht van omgang met de duivel te hebben.

Ju/i-Sepenber2OO5 -5-
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Na de gebruikelijke tortuur, zij moest plaats nemen op een drie pik-
kel met een r.uurhaard voor haar, en ze had een halsring ronddom
haar nek met een rij pinnen er in, zodat bij de minste beweging de
pinnen in haar hals drongen.
De halsband was met touwen in de vierhoeken van de folterkamer
vastgemaakt. En de beul sloeg met een stok op de touwen zodat door
de trillingen van de touwen de pinnen in haar nek drongen. De
schout Hendrik van Varick was de openbare aanklager en hij pro-
beerde alles te weten te komen van haar avonturen. Hij was in gezel-

schap van enkele schepenen. Want zij besliste over de duur van de
foltering en niet de beul. Na de toftuur vertelde zij een fantastisch
verhaal.

De 21 augustus 1602 had zij in de pijnkelder van het Steen bekend.
Zij moest dat wel herhalen onder de "blauwe hemel" voor de hogere
vierschaar op 22 augustus 1602.

Van dat Clara Joossen
getroren van (Straatsburg)
haer vervoirdt heeft naer
dijen zij den boosen vijant
van haere bloede te drinc-
ken hadde gegeven ende
zij van den zijnen hadde
gedroncken metten zelven
boosen vijant verbondt te
maecken hem geloven zijn
te zijn ende dat zij metten
zelven boosen vijant
genaempt Roelant
diversche reijsen heeft gebouleert ende haer. In diversche nacht-
vergaderinghen van boosen vijant heeft laeten vervueren bij
middel van eenen stock die met salve was bestreken, ende dat zij
inde zelve vergaderinghen, den boosen vijant heeft geeert en met
hem gedanst ende gebouleert. Naer dijen zij bij desen Schouteth
ter hoge vierschaeren capitaliter was beticht ende dat bij schepe-
nen geseght was dat de voorschreven Schouteth was gecomen tot
zijn vermete.
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Genealogrisch fonds
"Sporen van je vooroud.ers"

Nieuwe uitgraven

Sporen 73.
Na zijn bewerking van de parochieregisters van Ooster-weel publi-
ceerl Bert M. D'hooge nu .

Een bevolkingsregister van Oosterweel anno 1913.
Niet een bevolkingsregister opgesteld door de burgerlijke autoritei-
ten, maar wel cloor pastoor H.L. Van Hoof.
De auteur vulde het oorspronkelijk register, dat reeds zeer veel gene-

alogische gegevens bevat, aan met nog meer relevante gegevens
zoals geboorte- en huwelijksdata en plaatsen.
Tenslotte maakt een index het werk vlot toegankehJk. (60 bladzijclen
A4 - losbladig)

Sporen 74

Antwerpen: parochie Sint Andries dopen septem-
ber 1727 tot 31.12.1731.

Van dezelfde auteur als hierboven een alfabetische bewerking van de
dopen, met vermelding van de peters en meters.
Het werk telÍ 64 bladzijden ,A4 en wordt losbladig geleverd.

Sporen 75

Antwerpen: parochie Sint - Andries overlijdens
1750-1780.

Een alfabetische bewerking van Georges Vervoort. Merkwaardig
aan dit register is dat de pastoor bq zéer vele aLten de doodsoorzaak
en het adres van de overledene vermeld, wat niet zo vanzelfsprekend
was in die tijd. Van een aantal overleden personen die in de kerk
werden begraven bestaat nog een grafsteen. De gegevens daarop
worden mee gepubliceerd.
Het werk Íelt 164 bladzijden A4 en wordt losbladig geleverd.

..*-. - $l
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Uit het huwehjk Binck - van Ostaijen werden te Loenhout nog 3

kincleren geboren, die dus halfbroers en -zus waren van Hendrick
Brocatus : Adriaen Binck ( 25.3.1644), Peter Binck (" 16.1.1647) en

Maria Binck (' 25.4.1649). Dat hierdoor ook Hendrick als « Binck »
bekend geweest kan zijn, klinkl logisch.

Bovendien trouwde Hendrick Brocatus omstreeks 1661 met Elisa-
beth Peters van der Buyten, gedoopt te Loenhout op 31 augustus

1631 als dochter van Peter Geerts van der Bulten en van Maria Peter

Hendrick van Staeyen, de weduwe van voornoemde Cornelis Binck
senior! Hendrick Brocatus trouwde dus met de halfzus van zijn stief-
vader Binck. Brj hun eerste kind, Maria Brocatus, was Cornelius
Cornelis Goris Aerts (Binck) in1662 dooppeter.

Zoon Petrus Brocatus (o Loenhout 1 .l I .1670) verhuisde naar Brecht,
waar zljn kinderen in de doopregisters ingeschreven werden als Bro-
catus, Brocates, Brocatis, Broecati, Brockaede en Broeckatus. De
link met Binck was Petrus zeker nog bekend. Rest de vraag of deze

toenaam generaties lang bleef sluimeren in 't geheugen van zijt af-
stammelingen, die via Sint-Lenaarts en Wuustwezel in Kalmthout
belandden. Al is ons daar geen enkele schriftelijke bevestiging van
bekend, de mondelinge traditie in onze streek sluit zulks zeker niet
uit. Denken we maar aan de hardnekkigheid waarmee de familie-
naam Buyens aÍ]no 2005 nog steeds als Buyngs wordt uitgesproken,
terwijl men steeds Buyens schrijft. Begin 1600 echter schreef men
deze naam ook als Buyncx, wat dezelfde (onlogische) uitspraak
geeft! Om maaÍ Íe zeggen dat mondelinge overlevering zeer sterk
kan zrjn en dat mondelinge geschiedschrijving niet mag verwaar-
loosd worden.

t Riiksarchief Antwerpen, OGAlluustwezel, SR22.fotio 35r" en

123v" (schuldbekentenissen dd. 23.8.1641 en 15.8.1642).

Ju/i-5epember2005

Bron: rijksarchief Brussel fonds Rekenkamer nr.12908 f5

Mijnen heere den Schouteth der stad Antwerpen nomine ofÍicii,
aenlegghere tegens Clara Goessen geboren van Straesborch, ge-
vangene.
De gevangene geantwooÉ hebbende bij ontkennen, in vueghen
ende maten, is de d'aenleggere van sijnen feijten gewesen ten
thoone;
Actor emploijeert in forme van thoone, alle de confessien bij
haer gevangene op ten steen alhier gedaen, dewelcke sij gisteren
ongehacht ende ongehouden, op de Borcht-brugge onder de
blouwen hemel heeft geconfirmeert in presentie van schepenen,
in wijens kennisse t'selve bij den aenleggere is geleijdt geweest;
welke confessie alhier ter vierschare openbaerlijk gelesen zijnde;
ende bij partijen respective verbalijk gereprocheert, gesalveert,
ende recht versocht wesende, is d'aenleggere gewesen volcomen
van sijnen vermete.

Stadsarchief Antwerpen vierschaar nr.153.

Bronnen

- De vierschaar ïl.Meewis, 1992.
- Misdadigers tussen rechter en beul, F.Vanhemelrijck,l9B4.

-7-
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Geneal.ogische contactdag

Juli-Sepenber2005 -21 -

Brocatus alias Binck

Jean Bastiaensen

Kan een mondelinge overlevering bijna 3 eeuwe standhouden ?

Frans Jan Brocatus werd geboren te Wuustwezel op 9 oldober 1922
als zoon van Frans Brocatus en van Maria Louisa De Roey en over-
leed te Kalmthout op 1 februari 2003. Alhoewel hij meestal Jan Bro-
catus genoemd werd, kenden sommigen hem met de toenaam
« Bink >>. De reden voor deze bijnaam is niet duidelijk. Volgens de
nog levende verwanten werd de naam al gebruikt toen de familie een
generatie eerder nog in Sint-Lenaarts woonde. De huidige betekenis
van flinke, stoere kerel gaat hier niet op. Dit oorspronkelijk uit het
Bargoens stammende woord was bij ons toen niet gebruikelijk, laat
staan dat het al gekend was. Eeuwen voordien bestond het wel. Kili-
aan vermeldt het woord al in 1599 in zijn Etymologicum Teutonicae
Linguae en verklaart het als rusticus ofboer. Nadien raakte het ech-
ter voor eeuwen in onbruik tot het via het Bargoens terug tot ons
kwam.Een mogelijke verklaring vinden we in een zeeÍ oude ver-
wantschap. Er is namelijk een link tussen de familie Brocatus en een

familie die Binck heette.De stamouders van de Brocatusfamilie zijn
Christoffel Brocatus (geboren omstreeks 1600) en Adriana
Adriaensdr. van Ostaijen. Uit hun huwelijk kennen we één zoon
Hendrick Brocatus, geboren omstreeks 1635, die zijn vader niet echt
gekend heeft. In 1641 was Adriana van Ostaijen immers al her-
trouwd met een zekere Cornelis Cornelis Goris Aerts'. En nu komt
het ... Deze Cornelis zag het levenslicht te Loenhout op 15 septem-
ber 1609 als zoon van Cornelis Comelis Goris Aerls senior, bUge-
naamd den jonghen binck, en van Maria Peter Hendrick van Staey-
en. Comelis junior droeg zelf ook de bijnaam Binck. Hij bracht Hen-
drick Brocatus groot als zijn eigen zoon. Binck junior overleed te
Loenhout in 1660 en werd er begraven op 12 oktober van datjaar.

" Laat 7 .O O O fra,ml>ome,w 7>1.oe/t*,n)'
JimYr De Soutet

Op zaterdag 7 mei was het dan
eindelijk zover. Na diverse
voorbereidende vergaderingen
tussen leden en bestuur konden
we een dag aanbieden waar
beginnende genealogen en
mensen die al jaren door de
microbe gebeten z1jn, hun
opzoekingen en ervaringen met
elkaar konden delen. Door te

tonen hoe men begint en tot welke resultaten men kan komen, wilde
onze afdeling aantonen dat onze gemeenschappelijke hobby geen
saaie, asociale bezigheid is, maar
mensen bijeen kan brengen en
vaak erg leuke en verrassende
familieverhalen kan opleveren.

Dankztl de samenwerking tussen
onze leden en olze vrijwilligers
kunnen wij deze dag absoluut als
een succes beschouwen en is hij
voor herhaling vatbaar.
We mochten bijna 150 bezoekers verwelkomen en kregen erg posi-
tieve reacties.
Zo blijkt nog maar eens dat genealogie niet enkel familie maar ook
weemden dichter bij elkaar brengt.
Bij deze wil ik dan ook graag alle mensen die aan deze dag mee-
werkten, voor of achter de schermen, heel erg bedanken. Zonder
deze enthousiaste vrijwilligers en gebeten genealogen zou dit samen-
zijn nooit zo'n succes zijn geworden.

.H
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LaÍlin en Oud schrifÍ
'Ín de Parochiereglislers

door
Luc De Backer

v«ro rzitt«:r
\rlaanrse Vr:reni gi ng woor l"a rni li <tkun d<t

f,and van Waas

De lezing begint met een beknople uitleg
ovér het Latijn en wel specifiek naar de
parochieregisters toe.
Nadien volgen een paar uitgewerlde
voorbeelden. Enkele boeken die je hierbii
kunnen helpen worden voorgesteld
Daarna gaan we over tot het lezen van
de akten ", + en x uit verschillende perio-
des. Een aantal aKen zijn uitgewerkt en
die krijgen de aanwezigen na de ontcijfe-
ring om hun transcriptie te controleren en
om thuis verder oebnen.

I novernber 2005
orn 20tr00

in het
Nationaal \rVF-Centrrm,

Van Heybeeckstraat 3,2170 Merksem
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Er zullen voor alle aanwezigen kopies worden voorzien.

f)aarom vragen wij u orn op voorhand in te schrijven en dit voor
I november.2005

Inschrijven kan per e-mail naar jdesouter(@pandora.be Of per post

naar: VVF Reg. AÍd.Antwetpen Grimbert 30 2150 Borsbeek

FÀCTURE
VOOR STfu\.IB OOI\ION D[ RZOEI!

retixli,fràack , ',' ,;.
,i'\ voorzitteí ,.

\ilaamse Yercnigirrg voor lïamili:ókunde Gent

;:"": .'

;_:.; ':.:l;.i

Aan cle harrd van circa 100 slicles ontleedt de

a"io'*"Uro"A"r cle elementeil vsrr diverse com.

rnerciële drtrlir,verken: lirma- en fanilienamen
varrkopers en verkopers, private en bèdidjfsàdles"
sen, loBo's, lo'to§, hzurdtekeningerr, stenrpels. e. a.

Do'oí hét onderzbek nael' deu e 19* en 20n eerlurse

bronnen bekomt uren niel a.ileen een inzicht in de

lokalè' economisi:l:e gesd:ietleni.s. ilor:lr ook een

duidelijke protèssionele aeht*rgrond van tah'ijke
Antwerpse fanilies.

12 Olitober 2005
om 20u00 ',

Lr het
,'Nal;ionaal Y\ry'-C entr:unL

\lan Heybeeckstraat 3, 21 70 l\terksem
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De At1as der buurtwëgren.

Marc Van Acker

Buurtwegen z4n alle openbare wegen die op basis van de wet van 10

april 1B4l op de buurtwegen omstreeks die tijd door de gemeenten in
de Atlas der Buurtwegen werden opgenomen. Wie heeft ze niet ge-
zien in oude films en series, de voetpaden o[ kerkwegels, verbin-
dingswegen die het landschap doorkliefden. Ze hadden hun econo*
mische en sociale functie landbouwers verplaatsten zich met paard
en kar van de ene akker naar cle andere, dorpelingen gebruikten ze
om familieleden te bezoeken, naar de kerk te gaan, etz... Een buurt-
weg behoort tot de categorie van de kleine wegen.
Aanvankelijk werd het statuut van de buurtwegen beheerst door het
oude, ongeschreven gewoonterecht ( tot 1830). Pas in 1841 kwam
daar verandering in. Deze wet regelde de buurtwegenproblematiek
op omvattende wijze en beoogde, in de eerste plaats met een strakke
houding tegenover de aangelanden, betwistingen te vermijden
voor de toekomst. De wet werd ingedeeld in vijf hoofdstukken : de
erkenning en afpaling van de buurtwegen; het onderhoud en de ver-
betering van de buufiwegen; de verbreding, rechttrekking, aanlag en
afschaffing van de buurtwegen; de buurtwegenpolitie en de provinci-
ale verordeningen inzake buurtwegen. Op basis van deze wet werden
in de penode 1843- 1845 voor alle toenmalige gemeenten en per
gemeente leggers, zljnde openbare registers opgemaakl, die de ge-
schiedenis zullen ingaan als ' Atlas der Buurtwegen', een soort van
inventaris van de toenmalige wegen. De wegen kregen elk een eigen
nuÍnmer en een bepaalde breedte. Op de kaaften zien we dat buurt-
wegen die eigendom zíjn van de gemeente, aangeduid worden met
twee volle lijnen en privé- wegen met twee stippellijnen. Deze opde-
ling heeft en had belangrijke praktische en juridsiche gevolgen. In-
dien de weg eigendom is van de gemeente, heeft deze de volle ver-
antwoordelijkheid wat betreft behoud en onclerhoucl. Indien de weg
privé- eigendom is, geldt hier alleen het principe van vrije doorgang.
De eigenaar mag de weg op geen enkele wijze versperren.

Juli-Sepember2O05

Alle beschikbare uitgaven van VVF Reg. Afd. Antwerpen vzw zijn ver-
krijgbaar na voorafbetaling. Stort het bedrag op bankrekening 751-
2011029-51van VVF regio Antwerpen (Vanuit het buitenland: IBAN 75-
151201702951 - BIC AXABBE22). Tel er wel de verzendingskosten bij,
die u u zelfkan berekenen op basis van de totale kost van uw bestelling :

Onze uitgauen zijn ook te koop in het Centrum voor Familiegeschiedenis,
Van Heybeeckstraat 3 te Merlrsem op de geutone openingsuren (woens-

dag 12-00-19.00, donderdag 10.00-18.00, zaterdag 13.00-18.00) en <tp

ow,e regionale avonden (elke 3de woensdag van de maand l9u tot 22u30).

Totaalbestell ing-Verzendi ten

Tot 2,50 € 1,50 € Boven de 25,00 euro dient u het
Van 2,51 € tot 5,00 € 2,00 § tarief van de hoogste schiif te

Van 5,01 € tot 8,00 € 6 verhogen met dat van het bedrag

Va, 8pt € tot 10'00 € 2;;0 € boven de 25 € (wanneer u bv voor

V* 10pt € t"t UJO € 3,a5 € 34 euro koopt, bedragen cle kosten

v- 12J1 € t"t 25p0 € 3J0 € 3,70 + 2'50 of 6,20 €)'
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Roeken

B0l AÍkortingen Oud schrift 5,00 €

802 Vademecum Latiins - Nederlands 3,s0 €

803 Stamhoek Vlaanderen Il 2.50 €

805 Emigranten naar Amerika 25,00 €

806
Gazette van Detroit 2001-2004
Nieuwe uitgawe 40,00 €

Bewerkte rS

PR OI Borgerhouto.L ter Sneeuw Huweliiken 183ó - 1885 3.50 €

PR 02 BorgerhoutO.L ter Sneeuw Huweliiken 1885-1925 4,25 €

PR- 03 BorgerhoutO.L ter Sneeuw Huweli.iken 1925-1967 4,00 €

PR- 04 Ekeren St LambeÉus 1792 - l82O 21,00 €

Cd - roms

CD -OI Genealogisch repertorium Eheren lTde-l8tle eeun'

Fons Woulers

15,00 €

CD -02 Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1520-1556 vol
De oude heerlijkheid Ekeren omvaÍte vroegcr Ekercn zel/, Bra.s-

schaat, Kapellen, Ettenhoven (Hoevenen), en Hooghoom .

15,00 €



kstelli boekui

KW 01 ll Kwartierstaat 7 generaties( 2 bladeren) ll 8,00 €

Juli-Sepember2005

Dit recht van vije passage heet juridisch " publiekrechterlijke erf-
dienstbaarheid. In de volksmond gebruikt men de aan het Frans ont-
leende term "servitude".

De atlas omvat zowel wegen waarvan de bedding aan de overheid
toebehoort als wegen met een private bedding. Voor deze laatste
wegen beoogde de atlas het bestendigen van een bestaande publiek-
rechterlijke erfdienstbaarheid van doorgang, die evengoed een open-
baar gebruikbetekent.
Tenslotte nog dit: de atlas der buurtwegen kan door iedereen geraad-

pleegd worden op de technische dienst of Dienst Ruirrrtelijke Orde-
ning van elke gemeente.

De term " gemeenteweg " duidt erop dat het gemeentebestuur het
beheer heeft over die wegen.
De atlassen bestaan hoofdzakelijk uit twee luiken, namelijk enerzijds
de plannen van de buurtwegen en anderzijds tabellen met de be-
schrijving van deze wegen en de aangrenzende eigenaars. Van deze

atlassen bestaan er telkens twee exemplaren, die respectievelijk
aanwezig zíjn in iedere gemeente en bij het provinciebestuur. Ook
een aantal niet- bestuurlijke instanties zoals geschiedkundigen, ar-
cheologen, architecten, landmeters, studiebureaus en genealogen ...

maken wij frequent van deze atlassen. Bovendien is het een interes-
sante basis voor het toekennen van historische straatnamen, de iden-
tificatie van molens, kastelen, en hoven van "plaisantie".
Sommige gemeenten welke in de loop der tijden grotendeels zijn
verdwenen - denken we maar aan de 4 polderdorpen: Austruweel,
Lillo, Oorderen en Wilmarsdonk - hebben nog steeds hun Atlas der
buurtwegen.

Deze atlas omvat finaal alle eigenaars die aan de buurtweg grenzen.

Verder kun je in deze het sectienummer van een betreffend perceel
natrekken. Ook het toponiem kan heel wat soelaas brengen bij het
navigeren naar woonplaatsen. Vaak gebruikte toponiemen in de 17"

en 18" eeuw worden hier te boek gezet, zodat een link naar voorou-
derslocaties tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard kan je niet alles

met behulp van deze Atlas reconstrueren. Meestal zal men gebruik
maken van diverse kaarten zoals de latere"Kadastrale Leggers" en de

" Popp - kaarten ",maar daarover een volgende keer.
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Uitgaven
\n/F

Reg. Afd. Antwerpen

Volkstelling tn ven

3VT OI Bercheml693 - 1796 I Edeeeml693/ Wilriik 1796 9.00 €

BVT 02 Boechout 1672 tlm 1754 / Borsbeekl693 - 1796

Mortsel 1709 t/m 1808 / Vremde 1796

10,00 €

BVT 03 Borgerhout - Deurne 1693 / Borgerhout 1796

Merksem - Dam 1796

7,00 €

BVT 04 Ekeren 1796 I Lillo-Oosterweel 1796 / Berendrecht 1796 10,00 €

BVT 05 Wuustwezel 1698 - 1815 / Loenhout 1816 9,00 €

BVT 06 Ranst 1796 / Emblem 1756 / Wiineeeml796 6.00 €

BVT 07
Aartselaar 1796
Nieuwe uitgave 7,00 €

BVT 08

s'Gravelwezel 1796 Nieuwe
uitg'ave 6,00 €

BVT 09

Waarloos 1796 Nieuwe uitga-
ve 6,00 €

BVT IO
Schelle t795
Nieuwe uitgawe 6,00 €

BVT 11 Baarle-Hertog 1693 - 1797 / Turytrqq! U§4:!79É 19.00 €

BVT 12 Oevel 1693 -1709-17541 Olen1796

Ilerenhout 1796 / Noordwiik1830

10,00 €

BVT- 13 Bouwel 1796 / Halle(Kempen) / Westmalle 1796 7,00

BVT- 14 Zandhoven 1796 -1880 -1890 10,00 €

BVT 15 Zoerle-Parwiis 1693-1754-1796 / Tongerlo 1709 '1796

Westerloo 1796

8,oo €

BVT 16 Keerbergen 1796 9.00 €

BVT 17 Niel 1795 7,00 €
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Beschikbare 66Atlas" der buurtwegen op het
VVF - Centrum te Merksem

Regio Antwerpen

Atlas Buurtwegen Antwerpen (Extra Muros)W25 0024

Atlas Buurtwegen Austruweel W25 0035

Atlas Buurtwegen Berchem W25 0026

Atlas Buurtwegen Borgerhout W25 0029

Atlas Buurtwegen Deurne W25 0034

Atlas Buurtwegen Hoboken W25 0025

Atlas Buurtwegen Merksem W25 0033

Atlas Buurtwegen Wilrijk W25 0028

Atlas Buurtwegen Wijnegem W25 0030

Provincie Antwerpen

Atlas Buurtwegen Merksplas W25 0031

ln voorbereiding

Atlas Buurtwegen Lillo

Atlas Buurtwegen Oorderen

Atlas Buu rtwegen Wilmarsdon k

Juli-Sepember2OOS

nooit na zeker linnen van mijn wederhelft na te zien; doch de maat
geraakte vol, wanneer ik "Klette" een keer bezig vond met onze ge-

scheurde brieven uit de papiermand aaneen te brengen.

Amelie De \ilitte:
was evenzeer zo christelijk als het merendeel van haar voorgang-
sters: nooit zouze nagelaten hebben alle maanden te biechten en Ons
Heer te ontvangen. Zulks belette echter geenszins dat zlj nu en dan
wel een fles wijn durfde stelen, die dan met de meeste voorzichtig-
l-reid terug in de hoop gestoken werd, zodra ze geledigd was, en tel-
kens gebeurde zo iets maar als er iemand vreemd in huis werkte -
begrijpelijk opdat men, niet te weet zou geraken wie de ware schul-
dige was-. Doch, gelijk het altijd gebeurt, kon zulks niet verdoken
biijven en .... het verder gevolg bleef ook niet achterwege -: "Ame-
lie" kon optrekken, zonder certificaat.

Francisca De Smet:
had nauwelijks vernomen dat er eens te boenen viel, of ze ging er
van onder, uitroepend:" daÍ zo iets manswerk was. Daarbij ook, zei
ze"'k doe nergens meer; 't leven steekt me tegen en 'k ga me liever
maar verdrinken, want mijn vrijer spreekt toch nooit niets".

Euphoria Verstrate:
had steecls de mond vol van eten, drinken, slapen, dansen, uitgaan,
krijgen en opslag vooral. Trok ze de stad in, zo geleek ze een juffer
van bijzondere aard: verlakle schoentjes met fr1n tippen en hoge hiel-
tjes, Rembranthoed, aangezicht bestreken met allerlei blanketsel en
pooier, aan de hals een resem kruisen, medailles en aflaatperuringen,
lederen armkorfie, onder de voor:Ínouw een uurwerk, ongerekend een

kleurrijk keurslijf met van boven en langs binnen dik opeen genaaide
belegsels. Ze verzekerde ons aan haar moeder hoegenaamd geen
centen te moeten afstaan en nochtans, hoe diep annzalig zag deze
weduwe, even als haar vijf kinderen, er niet uit! Doch enige tijd later
wercl het hoe langer hoe duidelijker dat ze welhaast ..... in een wel-
bekend gesticht afstand zou behoeven te doen van heel wat anders
dan dienstloon.

"De m,eiden yan de clokler (IIl" Vervolg in yolgende uitgaven vun
tle Antwerpse genealoog .31
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Marianne Willems:
kon men niet buiten krijgen, met een witte voorschoot, onder het

belachelijk voorwendsel: "dat toen van verre iedereenzag dat ze een

meisse was". Op het einde van januari verliet ze ons, voorgevende

dat haar moeder een been gebroken had; doch het was om reden dat

de nieuwjaarsgiften alsdan reeds binnengepalmd waren, ook omdat

de dienstbezorgster haar elders een hoger loon had weten voor te
spiegelen en alzo, op die onbillijke manier, zelf nog eens een paar-

denoog kon opstrijken, voor de bewezen bemiddeling.

Sidonie Paelinck:
werd uit louter medelijden opgenomen, daar ze beweerde een helle-
veeg van een stiefmoeder te hebben. Pas was drt zogezegd ongeluk-
kig schaap, met heel wat moeite, geduld en vooral verlies, op de

nodige hoogte gebracht, of het eiste bijna alle maanden opslag.
Schier telkenmale het haar uitgangsdag was geweest en onze: "sut"
zich door wijer of kameraden had laten opmaken, zaagde ze altljd
op dezelfde manier: "de die daar wint zoveel", "ginds kan ik meer

verdienen" en dergelijke; tot dat, ten laatste, die gedurige en verve-

lende gezegden ons de keel uithingen: ze Weeg toen opzeg en ....
wilde dan blijven, doch we verstonden het zo niet: die kans was be-

paald verkeken.

Thecla Veirman:
klaagde steeds van aanhoudende honger. Deed men de opmerking
dat naar de uiterlijke schijn te oordelen, haar gewicht nochtans stellig
vergrootte, zo kwam er dan uit, op een onnozel en onschuldig toon-
tje: "Vindt ge dat?" Voor niets in de wereld wilde die Thecla een

buikzuiverend middel nemen - uit vrees van alzo te vermageren - en,

alhoewel na enige tijd reeds betrekkelijk ongewoon zwaar, gebruikte

ze niettemin - in de ijdele hoop haar bovenlichaam nog meer te hel-
pen verdikken, de alom bekende "Oosterse pillen", aan 5 frank de

doosl

Coleta Van De Velde:
leed aan erge nieuwgierigheid. Nu eens ondervond men dat ze aan de

deur bleef luisteren, dan bleek, met het irzicht te kunnen afloeren, de

sleutel opzettelijk gedraaid; ook liet zij, als er mogelijkheid bestond,

Juli-Sepenber2005

De meiden van de dokter
Vervolg ïï

Frangois Haverhals
Ursula Martens:
bleef slechts twee dagen, voorgevende "dat ze tegen de trappen niet
kon". In werkelijkheid was het omdat zlj meÍ een voldoende geacht
aantal handschoenen, zakdoeken en ondergoed schampavie had we-
ten te spelen; mogelijk tegen haar aanstaande trouw, want van de
kruidenierster vemamen we nadien "dat Ursla al lang verkeerde en
welhaast in het kaske zou hangen, wal.fi ze was zeker en vast zo ..." .

Jacoba Vermeiren:
waren wij, na een schoft, gedwongen terug te sturen, wegens iets dat
ons reukorgaan op een onuitstaanbare manier aandeed. Daarover
verbolgen, rLep ze, bij het weggaan en van op straat nog wel: "Ge
kunt u een beddeken meiden zaaien"; ook ging zij in de buurt alle
slag leugens vertellen en deze verzinsels werden bij sommige lieden
als waarheid opgenomen, zelfs door enige die ons al lang kenden of
wie wij hun brood lieten verdienen.

Bertha Venneman:
had haar voozorgen genomen! volgens we van een klant vemamen,
"had ze eigenlijk deze post verkozen omdat er weinig kinderen wa-
ren, er noch was, nog strijk te doen viel en dat er, twee maal in de
week, een werkvrouw het r,uilste werk kwam verrichten. Hetgeen
dus door haar zelf diende uitgevoerd te worden, had zij geoordeeld
naar hoogte en breedte van de voorgevel; daarbij gaf de keuken uit-
zicht op een straat met veel beweging, en de ingewonnen inlichtin-
gen, verstrekt in een winkeltje achter de hoek, waren niet slecht ge-

weest". Wij, van onze kant, moesten weldra de droeve ondervinding
opdoen van minstens met een onwetende stijfkop te doen te hebben;
ze trok onder anderen, telkens een zuur gezicht wanneer mijn echt-
genote onverwachts beneden kwam of wat rondzag; maakte deze
haar een opmerking, hoe klein ook, zo klonk er onveranderlijk "ik
ken dat wel, ik weet het wel"; kortom net dus
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alsof het buitenmeisje in beschaving nog geen zier had bijgeleercl,
sedert ze de gelegen verliet. "Verder", briefde de dagloonster ons
over, "hield Berlje er niet aan onder zulke jonge madame te moeten
staan". Waarlijk tot groot genoegen van deze werkwouw vooral, die
er, als schier in alle posten, altrjd heimelijk op uit was om door
kwaadstokerij weldra gans alleen er dagen te kunnen rekenen, ver-
trok kort daarop de vroegere arbeidster, zich verstoutende uit te kra-
men " dat ze niet weinig wel gedaan had met enkel maar een pakske
goed mee te brengen en haar koffer elders te laten staan, kwestie van
eerst te ondervinden of zij het zou kunnen gewoon worden ofwel
niet".

Sophie De \Nilde:
stond bij voorkeur aan het raam, te piepen naar het mansvolk. Kwam
er een vent bellen met blinkende knoppen aan zljn kostuum, dan
volgde er een praatje zonder einde, nog langer dan met bakker,
brouwer, slachter of winkelier. Daar zij uiterst onhanclig was, zo brak
ze schier dagelijks iets en, toen we haar verwittigden dat wij ons
gedwongen zagen haar voortaan in de breuk voor cle helft te doen
tussenkomen, dan gooide ze meteen haar schoft zo ver als deze vlie-
gen kon, luidop roepende: "Neemt een abonnement bij een placeuse"
en, langs om harder schreeuwde: "hier blijf ik niet, men kijgl toch
geen eten".

Delfien Goossens:
wou geenszins in de hoeken kuisen; bij het afstoffen, de voorwerpen
niet verzetten, vond dat een enkele emmer water voldoende was om
een halve gang af te wassen en stoncl meest altijd tot aan de buik
bekletst. Er kwam een eind aan, toen we ondervonden dat ze postze-
gels, papier, reukwater, zeep en chocolade durfde robberen.

Julia De Pauw:
die maar omtrent drie weken bleef, scheen er waarachtig vermaak in
te vinden de adressen slecht op te schrijven: het geen op zijn minst
genomen, mij veel tijdverlies berokkencle. "Hij heeft al zo dikwijls
verkeerd gelopen, dat hij nu nog maar 'n keer te meer gaat" liet zij
zich zelf eens ontvallen; doch daarmee was de maat vol.

Juli-5epenber2005

"In 't vervolg zou zij niet meer gaan dienen" gaf ze voor "en liever's
winters in daghuur gaan; dan werkte men maar half zoveel, voor
dezelfde som en was alzo toch alle avonden vogelvrij. In de zomer
was ze van zin terug naar de steenbakkerijen te trekken alwaar men
toen veel meer gelcl kon wiruren, ongerekend het plezier in de kom-
buis; ofwel zou zl1, gedurende het seizoen als mengelaarster naar
Oostende gaan, al was het maar om in een hotel de schotels af te

wassen".

Febronie Van De Steene:
streek haar godspenning op en .... zag niet meer om. Enige dagen
nadien bemerkte ik het eerlijk meisje op de foor, gaande nevens een

piot (soldaat), op zijn boers (sic): kleine vinger aan kleine vinger.

Clotildis Mestdag:
hield veel van briefwisseling. Overviel men haar, zo was zij steeds

aan het ontcijferen - hetgeen heel wat moeite scheen te kosten -, oÍ--

wel had ze zelf de pen in de hand genomen en dan ging het nog
slechter. Werk en gemoedsstemming leden daar sterk onder, vooral
de dag dat de moeder haar dochter wekelijks een bezoek bracht, juist
telkens op het middaguur, daar deze iedere keer van een betere post
wist: tot dat we van zulke geringe hulp eindelijk afzagen, ondervin-
dende dat, met immer maar opslag en kleren te geven, de uitslag toch
voorts onveranderlij k dezelfde bleef.

Felicia Verheyden:
kon gewoon zaken zeer slecht onthouden, doch vergat evenwel bijna
nooit te vragen of zij dit of dat niet moest gereed maken waarop ze

zelf zeer verlekkerd was, als ijsroom en pudding. Bevonden hebben-
cle dat deze meid op de wijnkelder een valse sleutel had laten maken,
zo werd ze onverwijld doorgezonden. Later wisten we ook dat zil
zeker leveranciers trachtte te bevoordelen, omdat deze haar op cle

verkoop per cent afstonden; alsook dat ze's avonds, bij het vefirek-
ken, in het geniep aan de werkvrouw het een en ander meegaf, als
suiker, chocolade, boter, reukzeep; allemaal dingen die deze toen
voor de dijen verborg, in een daarvoor opzettelijk gemaakte zak en
wat dan op zondag, ten huize van de arbeidsters, onder vriendinnen
verdeeld of binnengespeeld werd.
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