Hijskraan waaraan de Kraanbrug haar naam dankt

“In het jaar 1500 woonde er in Mechelen een schipper op de Tichelrij, bij de Kraanbrug.
Hij was heel mager van lichaamsbouw en teer van postuur, en leed sinds lang aan de
kwaal van astma en kortademigheid. Hij had een jonge, frisse vrouw, die wellicht te
fors voor hem was, maar hem nochtans gezonde kinderen schonk. Zij prentte hem in
dat hij betoverd was. Om zich van deze betovering te ontdoen beschuldigde hij een
vrouw, een weduwe, die bij hem thuis lijnwaad had gestreken, waarmee zij de kost
verdiende. Met de medewerking van een huidevetter wist hij haar met listen naar zijn
huis te krijgen. Daar ontkleedde hij haar op schandalige wijze met veel vloeken, slagen
en stompen, en legde haar voor een groot vuur, om haar zo te doen bekennen dat ze

De schepen losten hun zwaarste lasten met deze kraan.
Dit was niet vanzelfsprekend. Het was een tredwiel dat
met immense mensenkracht in beweging werd gebracht.
In de 18de eeuw werd het kraanpersoneel van stadswege
aangesteld, men noemde hen de ‘Craenkinderen’.
Ze waren doorgaans met vijf. Samen met de ‘Craenmeester’ hielden zij zich tussen ‘halve vloed’ en hoog tij
op aan de Dijle, klaar om schepen te lossen.
Hun vergaderlokaal was de herberg ‘Sint Christoffel’ aan
de Tichelrij. De opbrengsten van hun noeste arbeid werden
in acht stukken verdeeld: zes voor de Craenkinderen en –
meester, twee voor de stad als eigenaar van de kraan.

hem betoverd had en weer zou ont-toveren.
Maar deze arme eerbare vrouw begon te jammeren en te schreeuwen van schaamte en
pijn. De buren zijn dan het huis binnengelopen en hebben met geweld de mishandelde
vrouw daaruit bevrijd. De Schout en de Wethouder hebben hierover onmiddellijk een
onderzoek ingesteld, en de schipper en de huidevetter (die ondertussen niet in hun
bed hadden durven slapen) een proces aangedaan, zozeer dat het hen vijftienhonderd
guldens (vandaag ongeveer 9000 euro) heeft gekost, zonder het smartgeld dat ze aan
de vrouw hebben moeten geven, plus een behoorlijke blamage. Zij kregen gratie en
tussenspraak van goede vrienden, vermits zij en hun vrienden burgers van aanzien
waren. Maar de daders zijn door tegenslagen in armoede verzeild.
De naam van de schipper was Jan Staes en de andere Paulus Van De Maek.”
(Uit Mechelse Kronieken van het jaar 1 tot 1945, F.A. Berlemont)

De schippersgilde had haar vergaderlokaal in de Goudbloem (Tichelrij

Waar nu de taverne aan de Kraanbrug is, stond vroeger de brugdraaiers-

nr. 1). Hun patroonheilige was Sint-Katerina. In de 13de eeuw reeds

woning. De laatste brugdraaier in Mechelen was “Jomme den brugdraaier”,

waren er vaste zeelijnen met Engelse havens. Er waren immers geen

geboren in 1903 als Willem Van der Elst, benoemd tot “stadsbrugdraaier”

sluizen tot aan de zee, Mechelen was een zeehaven!

in 1934. Het ambt was al lang in de familie: zijn overgrootmoeder,

Mosselschuiten en vissersschepen leverden hun waar aan de Haver-

Maria-Theresia Van Perck, was reeds officiële brugdraaister in de 19de

werf, met bestemming de oude vismarkt. Schepen van ver (Enge-

eeuw! Jomme, en ook zijn ouders, woonden hier aan de Kraanbrug.

land, Frankrijk, Skandinavië, …) voerden wol, leder, kolen en graan

Zijn moeder handelde tevens in mosselen, die Jomme ijverig hielp kuisen.

aan, schepen van dichtbij bakstenen uit de Rupelstreek. Ze verlieten

Je ziet hem hier aan het werk met zijn onafscheidelijke klak. Hij overleed

Mechelen met afgewerkte produkten als wollen weefsels, houtsnijwerk,

in 1991. Toen was er al een tijd geen scheepvaart meer op de Dijle.

koperen en bronzen voorwerpen, stoelen, bier…
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