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Voorwoord

Dankzij  een  aantal  van  onze  leden  die  ons  regelmatig  een 
artikel toezenden, kunnen wij u ook nu weer een gevarieerde 
“Antwerpse  Genealoog”  aanbieden.  Natuurlijk  zijn  wij  deze 
actieve schrijvers hiervoor erg dankbaar, maar ik wil u, trouwe 
lezer,  toch  ook  aanmoedigen  om  onze  redactie  een  zelf- 
geschreven  stukje  toe  te  zenden.  U  hoeft  echt  geen  ervaren 
romanschrijver  te  zijn.  Wij  zijn  al  tevreden  met  uw 
persoonlijke  ervaringen  bij  uw  opzoekingswerk,  leuke 
familieverhalen, kwartierstaten, stamreeksen,kort om de dingen 
die wij allemaal in ons bezit hebben maar nog al te weinig met 
anderen  delen.  Nochtans  kunnen  anderen  ons  dankzij  deze 
gegevens  vaak  verder  helpen  in  onze  zoektocht  naar  onze 
voorouders.

Behalve deze artikels en enkele andere interessante weetjes zal 
u in deze “Antwerpse Genealoog” nog het resultaat vinden van 
onze  enquête  met  de  namen  van  de  winnaars,  die  uit  de 
inzendingen werden getrokken.

Ik wil bij deze ook graag al een tipje van de sluier oplichten 
van enkele van onze plannen voor het volgende jaar. Zo zal 
onze  afdeling  starten  met  het  digitaliseren  van  moeilijk 
toegankelijke archieven en privéverzamelingen. Dit door het in 
scannen, inventariseren en op cd-rom zetten van de bronnen. 
Dus weet u nog ergens een gesloten archief of beschikt u zelf 
over  een  collectie  doodsbrieven,  doodsprentjes  of  andere 
interessante documenten, laat het ons dan alvast weten
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Op 20 en 21 mei 2006 zal het Nationale VVF- congres 
plaatsvinden in onze regio. Meer bepaald in het Fort van 

Mortsel (Oude God). Hierover later ongetwijfeld meer, maar 
noteer deze dagen alvast in uw agenda!

Natuurlijk zullen wij  ook volgend jaar blijven proberen u zo 
goed mogelijk te helpen bij uw genealogische zoektocht door 
deel  te  nemen  aan  activiteiten  over  gans  het  land  en 
interessante sprekers uit te nodigen.

Laat  mij  ten  slotte  de  eerste  zijn  om  u  deugddoende 
eindejaarsfeesten  toe  te  wensen  en  ik  hoop  u  volgend  jaar 
opnieuw via deze of andere weg te mogen “ontmoeten”.

Jimmy De Souter 

OPGELET !!!
 
Het is u misschien al opgevallen dat u vanaf nu uw lidkaart dient te 
tonen wanneer u een bezoek brengt aan het Nationaal VVF-centrum 
te  Merksem.  Vanaf  begin  volgend  jaar  zal  de  lidkaart  moeten 
afgegeven worden aan de desk en kan deze teruggevraagd worden 
op het eind van het bezoek. Dit vooral om diefstal te voorkomen. 
Want  geloof  het  of  niet,  nog  al  te  vaak  worden  volledige 
parochieregisters of bibliotheekboeken uit het centrum ontvreemd.

 
Indien u niet meer in het bezit moest zijn van uw lidkaart kan u 
steeds het Nationaal Centrum een mailtje toezenden om een nieuwe 
lidkaart aan te vragen. 
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Hobokenaren

naar de nieuwe wereld 

Volgens de overlevering hadden wij familie in Amerika, ik ben 
dat natuurlijk gaan uitpluizen o.a. op het internet en ik vond 
nog afstammelingen van de familie Mennens in Hoboken en 
kreeg van hen het Email-adres Bruggeman in Amerika. En zo 
heb  ik  ze  uiteindelijk  gevonden.  Ze  hadden  hun 
familiegeschiedenis  geschreven  “Sojourners”  ze  zijn  er 
speciaal voor naar Hoboken gekomen naar hun geboortehuis op 
de Kioskplaats nu Café Buffalo.

Onze Hobokenaar Omer Bruggeman is geboren in Sint Niklaas 
op  16  oktober  1881  als  laatst  geborenen  van  24  kinderen 
volgens  de  overlevering  want  er  zijn  maar  11  kinderen 
geregistreerd.  Hij  was  een  zoon  van  Petrus  en  Serafina 
Wijngaert de stamboom van Bruggeman gaat terug tot 1606 in 
Lokeren.  Hij  huwde te  Hoboken op 14 november  1875 met 
Maria Catharina Mennens zij was geboren te Hoboken op 20 
november 1875. Zij  was een dochter  van Joannes en Joanna 
Hellemans.  Dit was ook een groot gezin van 10 kinderen Haar 
stamboom gaat terug tot in 1626 in Hemiksem. Het gezin Omer 
Bruggeman en Maria Mennens kregen drie kinderen:

°Hoboken 01.11.1904 George + North Hollywood 09.06.1967

°Hoboken 02.03.1909 Frank + Westwood Los Angles 
20.09.1962
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°Hoboken 13.07.1913 Yvonne + Big Bear San Bernardino 
02.07.1988.

Vader komt aan de kost als fietsenhersteller en verkoper van 
fietsen, zijn winkelpand was op de Dorpplaats nu Kioskplaats 
nr.8 (Café Buffalo). Hij was ook een bekend wielrenner voor 
die tijd. Zijn zoon George bestuurde een motocyclette op vier 
jarige leeftijd op de Hippodroom van Antwerpen.

De magazines van die tijd maken er melding van.

Na de tweede wereldoorlog kwam de economie traag terug op 
gang.En daarom besloot het gezin O.Bruggeman X M.Mennens 
te emigreren naar Amerika om een beter leven.Hij ging eerst 
op verkenning van uit Antwerpen met de Elisabeth van Belgie 
op 23 maart 1919 en kwam in New York aan op 5 april 1919, 
hij was op de boot werkzaam, dus hij ging gratis naar Amerika.

De familie Omer Bruggeman 38 jaar en vrouw Maria Catharina 
Mennens 43 jaar en hun kinderen George 14 jaar, Frank 10 jaar 
en Yvonne 6 jaar. vertrok op 8 augustus 1919 te Rotterdam met 
de SS Noordam en ze kwamen aan in Port of New York op 21 
augustus  1919,  ze  gingen aan land in  Ellis  Eland waar  hun 
papieren  werden  gecontroleerd,  maarook  hun  medische 
toestand.

Zij vestigde zich in Brooklyn. Nadien verhuisde het gezin naar 
Californie.

Hun zoon George werd Mister Californie. Hij zou graag acteur 
of  stuntman  worden.  Hij  kroop  over  de  muur  van  de 
Paramount studio’s dat alleen leverde hem een rol als stuntman 
op, dat zal zijn verder leven bepalen. Hij trad in vele films op 
als stuntman. Hij verving Johnny Weismuller in de films van 
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Tarzan  maar  ook in  de  film van Spartacus  deed hij  zwaard 
gevechten en viel van paarden in westerns.

Zijn vader is in 1921 nog eens goede dag komen zeggen in het 
“Moederhuis”  in  Hoboken,  en  had  enkele  geschenken  bij 
waaronder een klok die nu in het museum van de VVF staat in 
Merksem, die door  de auteur  van dit  artikel  aan de VVF is 
geschonken.

Omer Bruggeman stierf op 28 augustus 1950 in San Fernando 
Los Angeles zijn vrouw Maria Mennens stierf op 7 juli 1959 in 
North Hollywood.

 Stamboom: Bruggeman
1ste Generatie: 
Livinus Bruggeman 

°Lokeren 1606 + Lokeren 20.06.1676

Gehuwd te Lokeren rond 1645 

met Joanna Van De Velde  °Lokeren 1602 

+Lokeren 25.01.1678.

Kinderen

Symon Bruggeman °Lokeren 28.10.1626

Petrus Bruggeman °Lokeren 07.09.1631

Livinus Bruggeman °Lokeren 12.10.1634

Anna Bruggeman °Lokeren 13.05.1637

Laurentius Bruggeman °Lokeren 21.02.1645
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2de Generatie: 
Laurentius Bruggeman 

°Lokeren 21.02.1645 +Lokeren 04.11.1715

Gehuwd te Lokeren  18.01.1676 

met Joanna Ongena °Lokeren 1660 +Lokeren 22.05.1698.

Kinderen

Livinus Bruggeman °Lokeren 14.12.1677

Anna Bruggeman °Lokeren 01.08.1683

Petrus Bruggeman °Lokeren 05.05.1685

Symon Bruggeman °Lokeren 22.05.1694

 3de Generatie:
Petrus Bruggeman 

°Lokeren 05.05.1685 +Lokeren 23.05.1748 

Gehuwd te Lokeren 11.12.1706  

met Anna De Beul °Lokeren 1681 +Lokeren 20.10.1771.

Kinderen 

Adriana Bruggeman °Lokeren 07.11.1706

Laurentius Bruggeman °Lokeren 17.1.1711

Joannes Bruggeman °Lokeren 07.12.1714

Jacobus Bruggeman °Lokeren 29.11.1715

Livinum Bruggeman °Lokeren 29.04.1718
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Laurent Bruggeman °Lokeren 23.03.1720

Maria Bruggeman °Lokeren 13.01.1725

Judoca Bruggeman °Lokeren 30.04.1725

Joanna Theresia Bruggeman°Lokeren 29.04.1729

Judocum Bruggeman °Lokeren 22.03.1730

 4de Generatie:
Jacobus Bruggeman 

°Lokeren 29.11.1715 +Lokeren 04.12.1769

Gehuwd te Lokeren 16.11.1749 

met Anna Maria Baetens °Lokeren 05.12.1728 +Lokeren 1800.

Kinderen

Petronillum Bruggeman °Lokeren 23.08.1751

Petrus Bruggeman °Lokeren 1752

Catharina °Lokeren °Lokeren 02.09.1754

Livina Bruggeman °Lokeren 02.09.1754

Maria Bruggeman °Lokeren 31.10.1756

 5de Generatie
Petrus Bruggeman 

°Lokeren 1752 +Lokeren 06.06.1793

Gehuwd te Laarne 13.07.1784 

met Livina Calle °Laarne 22.06.1758 +Lokeren 22.05.1821
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Kinderen

Maria Bruggeman °Lokeren 02.10.1785

Joannes Bruggeman Lokeren 13.08.1785

Livinus Bruggeman °Lokeren 10.04.17897

Rosalia Bruggeman °Lokeren 14.03.1791

Jacobus Bruggeman °Lokeren 11.06.1792

6de Generatie:
Livinus Bruggeman 

°Lokeren 10.04.1789 +Lokeren 27.08.1841

Gehuwd te Lokeren 

16.10.1816 met Coleta Van Den Hende 

°Uitbergen 16.11.1792 +Lokeren 05.02.1850.

Kinderen

Antonia Bruggeman  °Lokeren 1817

Serafina Bruggeman °Lokeren 1821

Maria Bruggeman °Lokeren 1825

Blandina Bruggeman Lokeren 1826

Charles Bruggeman °Lokeren 1828

Petrus Bruggeman °Lokeren 07.12.1831

7de Generatie:

Petrus Fransiscus Bruggeman 
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°Lokeren 07.12.1831 +Oostakker 19.07.1905

Gehuwd te Lokeren 03.09.1856 

met Serafhina Wyngaert °Kalken 22.11.1834 

+St.Niklaas 07.04.1887.

Kinderen

Maria Bruggeman °Lokeren 01.01.1857

Jan Baptist °Lokeren 11.08.1858

Cesar °Lokeren 28.02.1860

Carolus Bruggeman Lokeren 20.01.1862

Maria Bruggeman °Lokeren 29.04.1863

Maria Bruggeman °St.Niklaas 19.03.1865

Aloysius Bruggeman °St.Niklaas 04.06.1867

Maria Bruggeman °St.Niklaas 21.04.1869

Petrus Bruggeman °St.Niklaas 11.09.1871

Emilia Bruggeman °St.Niklaas 06.10.1876

Omer Bruggeman °St.Niklaas 16.10.1881

8ste Generatie:
Omer Bruggeman 

°St.Niklaas 16.10.1881 
+San Fernando LosAngeles 01.08.1950.

Gehuwd te Hoboken 14.11.1903  

metCatharina Mennes °Hoboken 20.11.1875 
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+07.02.1953 Los Angeles

Kinderen

George Bruggeman °Hoboken 01.11.1904

Frank Bruggeman °Hoboken 02.03.1909

Yvonne Bruggeman °Hoboken 13.07.1913

Sojourners, G.Bruggeman,  Jr. & P. L. Bruggeman, 2002.

 Hugo Driesen
 

Uitgaven VVF Regionale Afd.Antwerpen 
Volkstelling boekvorm

BVT 01 Berchem1693-1796  /  Edegem1693/ Wilrijk 
1796 9,00 €

BVT 02 Boechout 1672 t/m1754 / Borsbeek1693-1796/ 
Mortsel 1709 t/m 1808 /  Vremde 1796 10,00 €

BVT 03 Borgerhout - Deurne1693 / Borgerhout 1796 
Merksem - Dam 1796 7,00 €

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

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

BVT 06 Ranst 1796 /  Emblem 1756 / Wijnegem1796 7,00 €

BVT 07 Aartselaar 1796                    Nieuwe uitgave 7,00 €

BVT 08 's-Gravenwezel 1796          Nieuwe uitgave 6,00 €
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BVT 09 Waarloos 1796                    Nieuwe uitgave 6,00 €

BVT 10  Schelle 1795                       Nieuwe uitgave 6,00 €

BVT 11 Baarle-Hertog 1693-1797 / Turnhout 1754-1796 19,00 €

BVT 12 Oevel 1693 - 1709 - 1754/ Olen 1796 Herenhout 
1796 /  Noorderwijk 1830 10,00 €

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

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

BVT 15 Zoerle-Parwijs 1693-1754 / 
Tongerlo 1709 -1796 / Westerloo 1796 8,00 €

BVT 16 Keerbergen 1796 9,00 €

BVT 17 Niel 1795                            Nieuwe uitgave 7,00 €

BVT 18 Broechem 1809 7,00 €

Kwartierstaat
KW 01 Kwartierstaat 7 generaties 8,00 €

Boeken

B 01 Vademecum Latijns - Nederlands 3,50 €

B 02 Afkortingen Oud schrift 5,00 €

B 03 Stamboek Vlaanderen II 2,50 €

B 05 Emigranten naar Amerika 25,00 €

B 06 Gazette van Detroit  2001-2004  Nieuwe uitgave 40,00 €
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Bewerkte parochieregisters in boekvorm 
PR 01-
03

 Borgerhout O.L ter Sneeuw Huwelijken 1836 - 
1967  Vol I-II-III 22,00 €

PR 04  Ekeren  St Lambertus 1792 - 1820 21,00 €

CD -roms

Cd 01 Genealogisch repertorium Ekeren 17de-18de 
eeuw                                             Fons Wouters 15,00 €

Cd 02 Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 
1520-1556  vol I 15,00 €

Onze beschikbare uitgaven van VVF Reg. Afd. Antwerpen vzw zijn 
verkrijgbaar na  voorafbetaling.  Stort  het bedrag op bankrekening 
751-2017029-51 van VVF Regionale Afdeling Antwerpen (Vanuit 
het buitenland: IBAN 75-751201702951 - BIC AXABBE22). Tel er 
wel de  verzendingskosten bij, die u u zelf kan berekenen op basis 
van de totale kost van uw bestelling :

Totaalbestelling       Verzendingskosten 
Tot 2,50 € 1,50 €

Van  2,51 € tot  5,00 € 2,00 €

Van 5,01 tot 8,00 € 2,25 €

Van 8,001 tot 10,00 € 2,50 €

10,01 tot 12,50 € 3,35 €

12,51 tot 25,00 € 3,70 €

Boven de 25,00 euro dient u het tarief 
van de hoogste schrijf te verhogen 
met dat van het bedrag boven de 25 € 
(voor biuten land het bedrag maal 
twee)

(wanneer u bv. voor 34 euro koopt, 
bedragen de kosten 3,70 + 2,50 of 
6,20 €). 

Onze  uitgaven zijn ook te koop in het Centrum voor 
Familiegeschiedenis,  Van Heybeeckstraat 3 te Merksem op de 
gewone openingsuren (woensdag 12.00-19.00, donderdag 10.00-
18.00, zaterdag 13.00-18.00) en op onze regionale avonden (elke 3de 
woensdag van de maand 19u tot 22u30).
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Uitslag enquête

In ons tijdschrift van januari – maart 2005, vroegen wij u om 
een enquête in te vullen zodat wij uw wensen en ideeën leerden 
kennen. Op basis van de uitslag van deze ondervraging zullen 
wij dan onze werking in de toekomst bijsturen.

 

Ik  wil  dan  ook  graag  iedereen  die  de  moeite  deed  om ons 
hierbij  te helpen van harte bedanken. En zoals beloofd heeft 
een  onschuldige  “kinderhand”  vijf  inzendingen  getrokken. 
Deze gelukkigen zullen dan ook elk eerstdaags een bon van 15 
euro  ontvangen  om  te  besteden  aan  uitgaven  van  VVF-
Antwerpen of VVF-Nationaal.

 De winnaars van deze bons zijn

Dhr. P. Janssen uit Borsbeek
Dhr. I. Bovend’aerde uit Antwerpen

Dhr. J. Dedullen uit Antwerpen
Dhr. G. Buermans uit Mortsel

Dhr. J. Van De Velde uit Kontich
Uit  de enquête  blijkt  dat  de meeste  leden tevreden zijn  met 
onze keuze van voordrachten en deze ook geregeld bijwonen. 
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Zoals we reeds konden ondervinden door de populariteit van 
onze cursussen, is  er  een grote interesse in oud schrift.  Ook 
voor informaticacursussen blijkt er een publiek te zijn binnen 
onze vereniging.

Dankzij verschillende nuttige tips zijn wij volop bezig met het 
leggen  van  contacten  met  sprekers  lesgevers.  Dankzij  jullie 
inbreng  zullen  er  volgend  jaar  ongetwijfeld  weer  meerdere 
lezingen en cursussen over diverse onderwerpen plaatsvinden.

Het deed ons veel plezier dat iedereen ons tijdschrift weet te 
appreciëren. Wij zullen dan ook al het mogelijk doen om u te 
blijven boeien met artikels en weetjes omtrent genealogie. Het 
is  natuurlijk  onmogelijk  om  alle  door  u  aangegeven 
onderwerpen te behandelen maar we houden absoluut rekening 
met uw voorstellen. 

Over onze website kregen we meerdere opmerkingen die ons er 
hebben toe aangezet om deze te herbekijken. Er zijn dan ook 
volop  vrijwilligers  naarstig  bezig  onze  site  te  restylen  en 
gebruiksvriendelijker te maken. Mensen die graag een link op 
onze  site  hebben  naar  hun  persoonlijke  genealogische 
webpagina mogen ons dit altijd laten weten.

 

Het is natuurlijk niet omdat wij nu deze enquête hebben gedaan 
dat wij niet meer open zouden staan voor uw opmerkingen en 
suggesties.  Deze  blijven  steeds  welkom  op  de  gekende 
adressen
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Een bruidsschat van 3000 schelling 

In  1474  trouwde  Jan  Janss.  Smit  uit  Kalmthout  met  een 
jonkvrouw,  nl.  jonkvrouw Belye  van Bruechem (Broechem). 
Qua  standenverschil  kon  dat  tellen,  een  inwoner  uit  een 
landelijk  dorp  met  hoofdzakelijk  landbouwers  en  enkele 
eenvoudige  ambachtslieden,  die  een  vrouw  uit  een  adellijk 
milieu aan de haak wist te slaan. Maar Jan was dan ook geen 
“gewone”  Kalmthoutenaar.  Zijn  vader,  Jan  senior,  was  hier 
meier  namens  de  abt  van  Tongerlo  en  derhalve  één  der 
belangrijkste gezagsdragers in de gemeente. Uit de cijnsboeken 
van de abdij blijkt dat hij tevens één der rijkste inwoners van 
de gemeente was.

Jan Janss. Smit was pas weduwnaar geworden van Peternelle 
Godevaert  Heyen,  met  aliasnamen  ook  wel  Deckers  en  De 
Weert  genoemd.  Samen hadden  ze  9  kinderen.  De  jongsten 
waren nog minderjarig, terwijl de oudste dochter Digne al was 
overleden. Ze was de vrouw geweest van Jan Wouters, die in 
Antwerpen het beroep van harnasmaker uitoefende. 

Met zo’n groot gezin achterblijvend, was het logisch dat Jan 
zou hertrouwen. Hoe hij echter aan deze goede partij geraakte, 
kunnen  we  uiteraard  niet  meer  achterhalen.  Jan  had  zijn 
connecties in Antwerpen. Mogelijk was de jonkvrouw niet van 
de knapsten en trouwde ze daarom (uiteindelijk) beneden haar 
stand? 

Voorafgaand  aan  hun  huwelijk  maakten  ze  op  3  september 

1



Antwerpse Genealoog                                                 

1474 een huwelijkscontract voor schepenen van Antwerpen[1]. 
Mocht  hun  huwelijk  kinderloos  blijven  dan  kwamen  alle 
roerende hafelijke goederen toe aan de langstlevende, net als de 
bezittingen  die  ze  samen  tijdens  hun  huwelijk  zouden 
verkrijgen.  Pas na de dood van de langstlevende zouden die 
erfgoederen  dan  teruggaan  op  hun  erfgenamen,  aan  beide 
zijden « evengelijc ». 

Jonkvrouw Mechtelt van Weerdenborch, weduwe van Willem 
van Berchem, trad op namens jonkvrouw Belye met betrekking 
tot de bruidsschat. Ik leid daaruit af dat haar ouders wellicht al 
overleden waren. Mechtelt  beloofde aan Jan de som van 500 
kronen, iedere kroon gerekend aan 6 schelling Brabants, wat 
dus in totaal 3000 schelling bedroeg. 

Om ons een idee te vormen van de omvang van dit kapitaal, 
kunnen we gebruik maken van de loontabellen van prof. Chris 
Vandenbroeke[2].  Volgens  hem  verdiende  een  gewone 
arbeider omstreeks 1475 een dagloon van 2 stuiver. Als we de 
schelling rekenen aan de toenmalige koers van 6 stuiver[3], dan 
moest  men  dus  3  dagen  werken  voor  één  schelling.  Een 
bruidsschat van 3000 schelling vertegenwoordigde dan ook een 
gigantische som : 9000 werkdagen, wat in een zesdagen week 
overeenkomt met maar liefst 30 jaar arbeidersloon!

Een eerste fractie van 10 kronen zou Jan ontvangen over een 
maand, nog 10 kronen met Allerheiligen daaropvolgend en al 
de rest  met Sint-Bavo het  jaar  daarna (1 oktober 1475).  Jan 
moest echter vóór Allerheiligen eerstkomend weten te zeggen 
of hij de 500 kronen zou aanvaarden, ofwel alle goederen die 
jonkvrouw  Belye  in  eigendom  bezat.  Koos  hij  voor  haar 
eigendommen, dan moest hij de 10 kronen die hij al ontvangen 
zou  hebben,  aan  jonkvrouw  Mechtelt  teruggeven.  Ongeacht 
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zijn  keuze,  door  het  sluiten  van  dit  huwelijkscontract  met 
jonkvrouw Belye van Bruechem had Jan Janss. Smit een uiterst 
winstgevende  overeenkomst  gesloten,  of  althans  kunnen 
sluiten. 

Uit  akten  van  latere  datum  blijkt  dat  Jan  niet  voor  de 
bezittingen  maar  voor  het  geld  koos.  De  betaling  van  het 
kapitaal  verliep  echter  niet  helemaal  zoals  overeengekomen. 
Van  jonkvrouw  Mechtelt  van  Weerdenborch  had  Jan 
uiteindelijk een som van 100 kronen uitbetaald gekregen, die 
hij beloofd had te beleggen ten behoeve van jonkvrouw Belye 
en de kinderen die ze samen zouden verkrijgen. Omdat van die 
belegging  blijkbaar  niet  veel  in  huis  kwam,  stopte  ook  de 
betaling. 

Zes jaar later had Jan zijn belofte nog steeds niet vervuld. Uit 
hun huwelijk was intussen één kind geboren, een dochter die 
de naam Peternelle kreeg, naar Jans eerste vrouw. 

Het geld dat hij tot dusver had gekregen, had hij kennelijk voor 
andere  zaken  gebruikt.  Daarom moest  hij  zich  op  24  maart 
1480 voor  schepenen van Antwerpen verantwoorden en zijn 
schuld  bekennen  ten  overstaan  van  drie  vertegenwoordigers 
van  jonkvrouw  Belye  en  haar  kind  :  ridder  Adam  van 
Berchem,  diens  natuurlijke  broer  Adriaen  van  Berchem  en 
Claus van Ferrere. 

Er  werd overeengekomen dat Jan haar  30 Brabantse ponden 
zou terugbetalen (wat overeenstemt met 600 schelling en dus 
met  de  gekregen  100  kronen)  :  3  pond  te  betalen  met 
Kerstavond  over  een  jaar,  3  pond  met  Kerstavond 
daaropvolgend en zo iedere Kerstavond 3 pond tot de schuld 
volledig afbetaald zou zijn. 
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Ter garantie dat hij deze schuldbekentenis ook daadwerkelijk 
zou naleven, gaf Jan als onderpand een beemd te Kalmthout 
genaamd  «den  beverdonck »  en  een  erfpacht  van  5  veertel 
rogge  die  hij  jaarlijks  ontving  van  Domaes  Weijns.  Hij 
wijzigde echter kort nadien deze panden in de volgende : 

• Een beemd met grond genaamd «den noerdervenne», 
groot 5 gemet.

• Een erfrente van 6 gulden (de gulden gerekend aan 2 
schelling 6 denier) die hij bezat op de oude stede van 
Jan Smits. 

Dit alles gebeurde op voorwaarde dat ridder Adam, zijn broer 
Adriaen en Claus van Ferrere het ontvangen geld in zijn plaats 
zouden beleggen tot profijt van jonkvrouw Belye en haar kind, 
volgens goeddunken van de vrienden en verwanten langs beide 
zijden. 

Jan  zou wel,  voor  zover  het  jonkvrouw Belye  beliefde,  zijn 
opbrengst  hebben  van  de  renten  die  met  dit  geld  zouden 
worden gekocht. 

Jan leefde nog hoogstens 10 jaar (hij was “wijlen” in 1491) en 
zijn  dochter  Peternelle  Jan  Smits  was  begin  16de eeuw nog 
eigenares  van  enkele  percelen  grond te  Kalmthout.  Hoe  het 
haar en haar moeder verder verging, weten we niet. 

Van  de  kinderen  uit  zijn  eerste  huwelijk  was  het  een  zoon 
Willem  die  de  familie  voortzette.  Hij  werd  schepen  te 
Kalmthout (1492) en eigenaar van diverse huizen en gronden 
aldaar. Zijn kleinzoon, enkel bekend onder het patroniem Geert 
Jan Willemssen,  bracht het  tot  secretaris  van de heerlijkheid 
Essen-Kalmthout (ca. 1545). De nakomelingen van zijn zoon 
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Jacob Geertssen namen blijvend de familienaam Jacobs aan en 
weken uit naar Bergen op Zoom, Wouw, Halsteren, Goeree en 
Californië. In Kalmthout wonen nu nog twee gezinnen Jacobs 
die in rechte lijn afstammen van deze Jan Janss. Smit. 

De entourage van jonkvrouw Belye van Bruechem lijkt erop te 
wijzen  dat  zij  familie  was  van  de  adellijke  familie  van 
Berchem.  

Weet een van de lezers daar een antwoord op?

                                   Jean Bastiaensen 

[1] Stadsarchief Antwerpen, SR 85 folio 130v°. 

[2] Chris Vandenbroeke, Werkinstrumenten bij een historische 
en sociaal-economische synthese, 14de-20ste eeuw, in : Arbeid 
in veelvoud (Brussel, 1988). 

[3] Dit is een gemiddelde. Soms wordt rond 1475 ook een 
waarde van 8 stuiver, soms van 4 stuiver voor één schelling 
gehanteerd. 
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GENEALOGIE VAN PETRONELLA COPPEN

In een vorig artikel (over de familie Schaps) hebben we laten 
zien dat de notaris soms een genealogisch schema maakt om de 
familierelaties duidelijk weer te geven. Voor onze 
familieonderzoekers zijn zulke gegevens vooral interessant als 
de notaris de woonplaatsen weergeeft van de verschillende 
comparanten. Het spreidingbeeld van een familie kan soms het 
tegendeel van het endogame[1] huwelijksbeeld in het Oude 
Regime aantonen. We hebben enkele boeiende schema’s 
gevonden bij de Antwerpse notaris Charles J. De Haen[2], 
waarvan we hier de erfgenamen even op een rijtje willen 
zetten. De akte is van 11 mei 1772, zodat de behandeling van 
het sterfhuis zowat een half jaar na het overlijden van 
Petronella Coppen plaats heeft.

Staat van het sterfhuis + Petronella Coppen, wettige dochter 
van + Marcelis Coppen x Elisabeth Aerts van Nuenen, die als 
ongehuwde bejaarde dochter is overleden op 14 oktober 1771 
in het woonhuis van Joannes Baptista van Roy, meester-bakker 
te Antwerpen, gestaan in de Leeuwenstraat, Jan Baptist is haar 
vaderlijke kozijn.

De aflijvige heeft voor haar vaderlijke familie en erfgenamen 
achtergelaten:

Wilhelmina Coppen x + Peeter Verbist, Joanna Coppen x 
Michael Beynen, wonende in Valkenswaad, Jan Coppen 
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‘maitre falconnier’ (moet fauconnier zijn, dit is een meester-
valkenier) in dienst van Zijne Hoogheid de Markgraaf van 
Brandenburg te Malsbagh, enige zoon van + Joannes Coppen x 
Elisabeth Rubaihetin, die een broer was vn vs. Wilhelmina en 
Jacomina Coppen, alzo 2 kinderen en kleinkinderen van + 
Henricus Coppen x Maria Verhaegen, vs. Henricus enige broer 
was van + Marcelis Coppen, die vader was van de overleden in 
kwestie.

Voor haar moederlijke familie en erfgenamen, Petronella van 
Mol x Lambert Verreysen, wonende te Eersel, enige nagelaten 
dochter van + Anneken Aerts van Nuenen x Matthijs van Mol, 
Anneken was zuster van Elisabeth Aerts van Nuenen, die 
moeder was van Petronella Coppen, aflijvige in kwestie.

Mechel Peeter Aerts van Nuenen x Gerrit Beeckmans, 
wonende te Valkenswaard, en Anneken Peeter Aerts van 
Nuenen x Henderick Michiels, wonende te Leende, beide enige 
nagelaten kinderen en dochters van + Peeter Aerts van Nuenen 
x Maria Judoca Vleyskens, welke Peeter Aerts van Nuenen 
broer was van vs. Elisabeth Aerts van Nuenen, die moeder was 
van de aflijvige in kwestie.

Peeter van de Wiel, wonende te Lier, Joannes van de Wiel 
wonende te Eindhoven, Goyvaert van de Wiel, wonende te 
Wintelree, Henderick van de Wiel, wonende te Lommel en 
Maria van de Wiel, afwezig en ‘uitlandig’[3] wezende, zes 
enige nagelaten kinderen van + Elisabeth Nicolaesen x 
Henderick van de Wiel, welke Elisabeth Nicolaesen enig kind 
en dochter was van + Goeyaert Nicolaesen x Janneken Aerts 
van Nuenen, die ook zuster was van de meergenoemde 
Elisabeth Aerts van Nuenen.

Hugo Lambrechts-Augustijn
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[1] Endogame huwelijken zijn huwelijken onder stamgenoten, 
het spreidingsgebied van de huwelijkskandidaten is de eigen 
parochie of de onmiddelijk nabij gelegen parochies. Het 
verschijnen van een huwelijkskandidaat van buiten dit 
territorium brengt gemakkelijk spanningen met de jongeren uit 
het eigen dorp met zich mee.

[2] RAA, N 365, akte nr. 30

[3] Het woordje ‘uitlandig’ komt in de volgende uitgave van de 
‘Woordenlijst van de Nederlandse Taal’ of het Groene Boekje, 
als een woord van Surinaamse origine.

Voor de uitgaven voor het  congres VVF 2006 zoek ik ook 
artikelen die in het kader van het thema  “ Het Leger en onze 
voorouders”passen Heb je hier iets te melden over het leger in 
familie verband laat me dit geworden  stuur je artikel op voor 
15 februari 2006 per brief of e-mail op.(zie voor adres en e-
mail in de rubriek bestuur)

Dit graag op A5 of A4  formaat en in het letter type Times 
new Roman. En dit totaal t/m  6 bladzijden  lang.

Ik verwacht hier een reactie op van onze leden om het 
volgende Antwerpse Genealoog om dit in het kader van het 
onderwerp te werken.

Redactie Havelaerts Rina
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De  meiden van de Dokter
Deel III

Lucia Pauwels:
Was  een  stijfhoofdige,  van  wie  de  koppigheid  haar  toppunt 
telkens  bereikte  wanneer  ze  had  mogen  uitgaan.  Het  bleek 
overduidelijk  dat  minnaar,  vrienden  of  kennissen  toen  dit 
meisje opmaakten, want pas terug in huis of ze ging iedere keer 
te werk als een socialist die regelmatig metingen bezocht. Ook 
wilde ze, na vijf uur, volstrekt niets meer verrichten, zelfs haar 
eigen  kleren  niet  herstellen;  wellicht  in  domme  mening 
verkerende dat, om met bijval te kunnen dansen, het voldoende 
was met een ontvreemde witte blouse en dito onderrok voorts 
uit te pakken; doch dat spelletje duurde niet lang.
Albertine Claessens:
Verliet  ons  omdat  zij  in  de  keuken  geen  antraciet  mocht 
branden, en, bij het uitgaan, zegde ze stoutweg:” in ‘t vervolg 
wil ik maar dienen bij een heer alleen, daar bemoeit men zich 
niet met huishoudelijke zaken; kinderen kan ik overigens niet 
verdragen en met een heks van een madame, die overal haar 
neus  insteekt,  kan  ik  evenmin  over  de  baan;  zulke  posten, 
foei!”  De  maandag  daarop  zag  ik  die  toegevende  en 
onderdanige  Bertien  uit  een  danszaal  komen,  giechelend  en 
blijkbaar  overgelukkig;  misschien  wel  omdat  ze  letterlijk 
gedragen werd, tussen een koppel lanciers.
Palmyre Goethals:
was  schier  zo  eigenzinnig  als  een  bedorven  kind,  daarbij 
geraakte zij  steeds het verstand kwijt  als  er  iemand met een 
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broek in huis kwam werken; ook moest ze een maag hebben 
zoals  een  zak,  te  oordelen  naar  hetgeen  zij  op  eenmaal 
verorberde:  drie  teljoren  soep,  twee  borden aardappelen  met 
vlees, een bordje rijstebrij, boterham met kaas en een fles bier! 
Zekere  avond wilde zij  ons op staande voet  verlaten,  omdat 
men  haar  deed  opmerken  dat  ze  gans  nutteloos  kolen 
verstookte en licht liet brandde doch, daar zij haar acht dagen 
moest  uitdoen,  zo  vond ze  niets  beter  dan  wraak  te  nemen; 
enerzijds  met  verschillende  voorwerpen  te  breken, 
voorgevende dat zulks toch niet met opzet gebeurde, anderzijds 
door  bedrieglijk  onze  naam  hier  hemden  te  halen,  daar 
chocolade, ginds biefstukken.
Maria De Coster:
bekranste deur en muur, als ze het koper moest kuisen; liep van 
uit  de  koolkelder  naar  boven zonder  de voeten af  te  vegen, 
daarbij de wanden met haar onreine vingers bevuilende; scheen 
gestoord voor een nietigheid; kon de kinders hoegenaamd niet 
lijden; pitste het kleinste en sloeg de grootste; herhaalde steeds 
met  zeker  inzicht:  “Zoë  wint  zoveel,  Rika  verdient  zoveel, 
Zenobie heeft zoveel, en alle drie krijgen nog veel goed;” Tot 
ons groot genoegen zei dit ongebolsterd schepsel eens zelf de 
dienst op, erbij voegend: “ dat zij nu toch van wat beter wist” 
en  Mie  De  Coster  toonde  een  aankondiging,  waarop  dit 
veelbeduidend te lezen stond: “Gevraagd terstond jonge frisse 
meid, bij dame alleen, in klein café; veel drinkgeld ...”. 
Rosalie De Groot:
wou kindermeid worden, omdat ze thuis een slechte stiefvader 
had.  Een  tandenborstel  kende  het  landmeisje  niet  en,  zich 
boven  de  knieën  wassen,  daarvan  was  bij  haar  thuis  nooit 
sprake  geweest.  We  namen  de  vermeende  verstoteling  uit 
medelijden aan en ondervonden, om te beginnen, dat ze voor 
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het goed van haar meesters niet de minste zorg droeg; met haar 
eigen klederen ging ze integendeel heel anders om; terug uit de 
vroegmis, werden bijvoorbeeld de schoenen uitgedaan en dicht 
bij  de  kachel  geplaatst,  de  hoed  werd  met  de  grootste 
voorzichtigheid in zijn doos gelegd en op een, twee, drie had 
Roslie van kleed veranderd. Doch het puikste kwam later aan: 
zekere morgen liet zij, zonder enige reden op te geven, haar 
dienst staan en ging weldra elders uitbellen “dat men ‘s nachts 
op haar kamerdeur was komen kloppen, maar dat ze gebaard 
had diep ingeslapen te zijn!”
Cornelie De Vos: 
hield ons een tijd lang voor de aap met zelf van de zoete melk 
te drinken en er vervolgens water bij te doen. Doch het lekt uit, 
met  de boer  die  opmerkingen kreeg en zijn klant  niet wilde 
verliezen; deze voegde er ook schalks bij: “dat hij nog wat heel 
anders wist: Alle Zaterdagen in de zeer late avond, doet Nelly 
het  achterpoortje  voor  haar  uitverkoren  minnaar  open  en  ‘s 
morgens  trekken  ze  tezamen  op,  als  familieleden;  achter  de 
hoek keert hij  rechts af en zij gaat dan verder voort naar de 
kerk”  zei  de  melkverkoper,  misschien  een  beetje  uit 
weerwraak,  maar  ....  het  werd  in  alle  geval  volkomen  waar 
bevonden en onze Cornelia kon haar matten oprollen.
Roos Van Den Bogaert:
kwam  uit  een  weeshuis.  We  wisten  dat  in  dit  gesticht  de 
leerlingen een tamelijke grondige opleiding kregen en, daar die 
tijd de vraag oneindig groter was dan het aanbod, zo moesten 
wij, als al de anderen lieden, ons vooraf bij de bestuurders laten 
opschrijven en dan met geduld onze beurt afwachten, om zo 
een wees te bekomen. Er kon bijna een jaar verlopen zijn, als 
we eindelijk het geluk hadden zo een meid te verkrijgen die, 
onder alle opzichten, haar weerga niet scheen te hebben. Doch 
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het schoon liedje duurde niet lang: het meerderjarig meisje was 
als van de koord losgelaten en het hoofd geraakte op hol; bij 
zoverre zelfs dat, nog geen vol maand later, zij zekere avond 
reeds  wegbleef,  om dan  ‘s  anderdaags  haar  boeltje  te  laten 
afhalen, met de hoogst verbazende mededeling  .... “dat ze nu 
ging kameren”!
Clara Dierickx:
Scheen nagenoeg van dezelfde losbandige aard te wezen; zij 
vond immers:  “dat ze te net was om te blijven werken. Een 
schoon kind, als zij, behoefde zo iet niet te doen” had men haar 
dikwijls  in  het  oor  gefluisterd,  en  thans  ging  ze  het  eens 
proberen.  Doch  het  bedorven  en  zot  schepsel,  dat  zich 
voorgesteld had voortaan niets meer te zullen doen dan eten, 
drinken, in schone kleren te steken, op haar rug te liggen, in 
een  woord  de  lichtekooi  te  spelen,  ondervond  welhaast  een 
verschrikkelijke  ontgoocheling:  ....  ze  kwam  terecht  in  het 
gasthuis, zaal van ongeneesbare venusziekten!

Het is spreekwoordelijk dat, onder menig opzicht, om het even 
welke nette personen niet  aan te raden zijn. Hier ook kwam 
zulks volop met mijn opgedane ondervinding overeen en, juist 
daarom,  werd  er  nu,  eens  voor  altijd,  vast  besloten  in  het 
vervolg nog slecht deze “maarte” aan te nemen die uiterst lelijk 
wezen . Doch, gezien de plaatsvervangsters er van niet op de 
hoogte waren en derhalve, zo verliepen er vele weken alvorens 
men  bediend  geraakte;  maar  het  zou  gelukkig  naar  wens 
verlopen.
Zeker keer werd de aanvraagster op staande voet aangenomen, 
niet  alleen  omdat  ze,  buiten  alle  twijfel,  de  vereiste 
eigenschappen zo volledig mogelijk bezat, maar ook wel ietwat 
daar het mij oneindig beviel bij haar, zonderling ervingstrekken 
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van de moeder, die haar vergezelde, te kunnen vaststellen.
Willen we met hen eens nader kennis maken? ziehier dan het 
portret van deze creatuur (sic).
Vooreerst  de  dochter:  Groen  kleed,  zwarte  jak,  hoed  met 
klaprozen,  hoofd  als  een  wereldbol,  wezen  gelijk  een  zon, 
verbrand  staartenhaar,  varkenswimpers,  grijze  piepoogjes, 
wipneusken,  open  mond,  dikke  lippen,  dakschouders,  lange 
armen, ventenhanden vol wratten, lijf  zoals een blok gekapt, 
korte beentjes, punten van de voeten naar binnen.
Voor de tweede: Gebreide muts met binders, scheef gezet op 
de top van haar kattekop, paddenvel,  haar stijf  van de zoete 
boter, buik vooruit als zat er wel een heel pot patatten in, ros 
kleed  met  pelerine,  slepende  rok,  scharrelbenen, 
mansschoenen, in de een hand een kabas van tapijtengoed, in 
de andere een geruite regenscherm van het jaar 30.
“Ge krijgt ze zoals ze van haar moeder komt”, klonk tot deze 
gelegenheid de nodig geachte aanbeveling. Kostelijk niet waar! 
doch het besluit was toen alreeds genomen en, men gelooft het 
ofwel  niet,  tot  hiertoe  hebben  wij  die  drollige  keuze  niet 
beklaagd.
Mensen met veel ondervinding - die dus ook weten wat voor 
bijzonder  kennis  vereist  wordt  om,  naar  behoren,  met 
vreemden  te  kunnen  omgaan  -  zullen  zelfs  niet  eens 
geglimlacht  hebben,  bij  het  vernemen  dat,  sedert  mijn 
echtverbintenis,  op  omtrent  negen  jaren  tijdsruimte,  er  te 
minste één deftige meid diende; doch voor alle andere lieden 
zullen  voorzeker  de  volgende  woorden  over  verder  uitleg 
overbodig zijn. 
Deze  van  de  buiten  -  die  veruit  het  merendeel  van  onze 
dienstmaagden uitmaken -   beogen integendeel  voornamelijk 
hoger  lonen  te  kunnen  winnen,  al  was  het  maar  voor  het 
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winterjaargetijde, wanneer ginds veel bezigheid stil ligt. Enkele 
slechts ervan kennen in de aanvang niets van wat ze nochtans 
volstrekt  zouden  behoeven  te  weten.  Schier  allen  zijn  en 
blijven onhandig, vuil, praatziek, bijgelovig, dom en toch listig, 
verwaand,  koppig,  dwars,  jaloers,  lasterend,  nieuwsgierig, 
oneerlijk en vals; het merendeel gevoel zich gestoord, zo niet 
gekrenkt,  als  men hun het  een of  ander  aanleert,  erg kwaad 
inwendig,  zo  er  de  minste  opmerking  gemaakt  wordt,  en 
erkentelijkheid betonen, schijnt bij deze lieden niet te bestaan.
Uitzonderingen aan die algemene regel komen uiterst zeldzaam 
voor. In zulk danige gevallen heeft men meest altijd te doen 
met  een  dienstbode  die  spaarzaam  en  vooruitziende  is;  ja 
dikwijls haar boontjes te weken legt op een jongeling die even 
naarstig en braaf is - een herenknecht meestal -; eens getrouwd, 
opent  het  koppel  gewoonlijk  ergens  een  winkel  van 
levenswaren of zo iets en die later, door gemeenzaam, noeste 
en aanhoudende vlijt, hun eigen bezitting maken, als er maar in 
het  vervolg nog geen andere  eigendommen bijkomen.  Zulke 
personen  blijven  in  hun  posten;  doch,  nog eens,  ze  vormen 
zeker rare uitzonderingen . Van deze enkele kan men, bij latere 
gelegenheid, zelfs verwachten dat zij openhartig en volmondig 
de  dubbel  vererende  bekentenis  doen  hun  huidig  welvaren 
vooral  te  danken  te  hebben  aan  het  feit  dat  ze  bij  tijds  de 
voorbeeldige,  hoedanigheden  van  hun  vroegere  meesters 
wisten te schatten en na te volgen, toen men kon leven op de 
kosten van deze laatste, leren en ondervinding opdoen voor de 
later dagen, wanneer er op eigen vleugels zou dienen gevlogen 
te worden.
Doch  gewoonlijk  gaat  het  er  heel  anders  toe.  Pas  is,  bij 
voorbeeld,  een  gans  onervaren,  na  buitengewoon  veel 
ongemak,  tijdverlies  en  onkosten,  nagenoeg  op  de  nodige 

1



Oktober-December 2005                                                      

hoogte gebracht, of ze verlaat gebieders en weldoeners, wegens 
de eeuwige hoofdzaak: baatzucht, zij vermeent elders beter te 
zullen varen en goede behandeling, medelijden, zorg, of zo iets 
komt nooit in aanmerking. Ofwel hebben wij, van de meet af, 
te doen met iemand die reeds behoorlijk haar stiel kent en, in 
zulk geval, is deze meid meest altijd onverdraaglijker met al 
haar verwaande eisen; zoals ze, op de hoop toe, staat en stand 
van de meesters van het huis daarbij nog maar niet benijdt!
In  het  algemeen  gesproken,  om dat  slag goedje,  welke  men 
meestal  toch  zo  moeilijk  missen  kan  -  en  die,  ongelukkig 
genoeg,  zulks  maar  al  te  veel  weten  -  te  kunnen behouden, 
moet men, zelfs in geval van een klein huishouden, zeer veel 
water in zijn wijn doen.
Was  en  strijk  uitgeven,  hoog  loon  besteden,  goede  keuken 
houden,  geen  opmerkingen  maken,  alleen  kuren  en  grillen 
toegeven, niets nazien, dikwijls laten uitgaan, zelf geenszins op 
zijn  zak  zitten,  veel  per  cent  laten  binnenpalmen  en  veel 
drinkgeld  laten  opstrijken,  ja  oogluikend  alles  gedogen,  tot 
diefstal  toe.  Dan  zijn  mijnheer  en  madame  “goeie,  brave 
mensen”;  doch  van  wie  de  partij  ze  daarom  tegenover 
kwaadsprekende  lui  toch  niet  eens  nemen,  buiten  het 
uitzonderlijk  geval  dat  de  meesters  kinderloos  bleven  en 
derhalve  min  of  meer  gegronde  hoop  bestond,  bij  hun 
afsterven, in het testament te zullen staan ....
Gelukkige lieden die de hulp van dat verfoeilijk, verduiveld ras 
niet volstrekt behoeven; want versta ik ze ook goed, degene die 
daarvoor verkiezen slechts één kwartier te betrekken, met alles 
op een verdieping - bericht aan de bouwmeesters!-.
Zo zijn nu tegenwoordig de Belgische meiden, vroeger bekend 
en geboekt als de allerbeste van de ganse wereld. Weeral een 
teken  van  de  tijd  te  meer,  als  een  van  de  reeds  ja  talrijk 
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ongelukkige  gevolgen  van  de  zo  hoog  geroemde 
maatschappelijke  ontvoogding, lees snode opruiming,  van de 
lage stand onder het volk. Wel God, Duzeke lief, waar gaan wij 
naar toe!

  
Antwerpen, 21 XII 1917

François Haverals

Agenda
2006

Regionale Genealogische  avond
Elke derde woensdag van de maand in het 

Nationaal centrum  Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem

Van 19 u 00 tot 22.u30.

18/1 – 15/2  - 15/3 – 19/4 – 17/5 - 21/6

Zondag
29 januari

9-18 u

Genealogische Contactdag
13 STAMBOOMDAG

Begijnendijk

De Bruynlaan 19
Begijnendijk

Gem.Basisschool
 
Voor meer nieuws kijk eens in de AGENDA op de Website

http://users.belgacom.net/gc 567812/
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