Herbergen
Voormalige herberg ’t Kraantje met gotisch Mariabeeld uit de 16de eeuw.
Het staat buiten kijf dat de buurt doorheen de eeuwen tal van herbergen en brouwerijen telde.
Verwonderlijk was dit niet. In de 17de en 18de eeuw bekleedden deze herbergen ook een centrale
plaats in het dagelijkse leven van deze ‘schippersbuurt’. Het was de plek waar men verstrooiing
en vermaak vond. Men kon er ook ‘veilig’ drinken. Drinkbaar water was immers niet altijd zo
vanzelfsprekend. Overigens was het bier in die periode vaak van een laag alcoholgehalte,
soms zelfs slechts 1%, alhoewel er vanzelfsprekend ook sterkere bieren waren. In de winter was
het de plek waar de kachel brandde. In de herberg kon men ook vaak een hap eten.
In de buurt rond de Dijle stond vóór de cafés een houten ton met klaargemaakte mosselen.
Het bezoek van de herberg was in die tijd voornamelijk een mannenzaak en concentreerd zich
vooral op zondag en maandag. Zaterdag was een werkdag. Maandag liet zich kenmerken door
hoge afwezigheid op het werk.
Spel en vermaak waren vaste ingrediënten in de herberg. Gok-, kans- en kaartspelen,
dobbelen, trik-trak waren favoriet. Een wat ‘lossere’ omgang met de dienstmeid was in de
17-18de eeuw ook niet ongebruikelijk. De hoge huwelijksleeftijd voor mannen (28-30 jaar)
was daar niet vreemd aan.
In de tweede helft van de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw waren cafés de plek waar een
flink deel van het schaarse loon opgedronken werd. Het was de plaats waar vele stoelenmakers
hun miserabele leefomstandigheden probeerden te vergeten. Dat was zeker ook het geval in de
buurt rondom ’t Veer. In die periode was dit een uitgesproken arbeidersbuurt.

’t Kraantje 1938
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over stoelmatvlechtsters
Eind 19de eeuw werkten vele arbeiders in de buurt
rondom ’t Veer in de stoelnijverheid. De vrouwen
en kinderen van de Tichelrij, Dobbelhuizen, ’t Veer,
Tuinstraatje, de Dijle en het Kraanstraatje verdienden
een schamel centje door het stoelenvlechten. Voor
het werd gevlochten, moest het riet eerst geweekt en
geklopt worden. Zij kregen per stoelzitting een karige
vergoeding. Maar dit bleven de stoelmatvlechtsters niet
voor lief nemen! Omstreeks 1910-1914 heerste grote
beroering inzake loontarieven in de stoelmakerswereld,
ook bij de vlechtsters. Op 17 februari 1913 belegden
300 vlechtsters een vergadering in het Brouwershuis.
Een reporter van de Gazet van Mechelen was daarbij
aanwezig:
Om 19 uur neemt de voorzitster plaats aan het bureau
en belt ze om de zitting te openen, maar de klank
van de bel gaat verloren in het geraas; het is een
tongentempeest waar geen einde aan schijnt te komen.
Men klopt herhaaldelijk met een zware hamer op de
vloer van het verhoog, en eindelijk komt er kalmte.
De voorzitster beschrijft de miserabele toestand waarin
de stoelvlechtsters zich bevinden. De bazen komen
vlechtsters te kort omdat ze te lage lonen betalen.
Wij eisen de prijs van 60 centiemen.
- Een vrouw: Ik vlecht voor niets minder meer !

- Een tweede vrouw: En als ze ons niet meer willen
geven, dan laten wij het staan
(Ja! Ja! Een tongentempeest breekt opnieuw los,
en duurt een half kwartier.)
De voorzitster vervolgt: de bazen kunnen niet zonder
ons. Zij komen nu met hun kar de stoelen tot aan onze
deur brengen. Zo hoort het. Wij moeten ons te fier
achten om met stoelen langs de straten te lopen.
Zij veroordeelt sommige bazen die tegen de wet ingaan
en hun vlechtsters verplichten brood te nemen waarop
zij 6 centiemen per brood winst hebben. ‘Reikt samen
de zusterhand, laat de tanden zien, want zonder u
kunnen de meesters niet voort’.
Na een rijkelijke discussie: de stoelvlechtersnijverheid
dreigt door gebrek aan vlechters ten onder te gaan.
Dat komt omdat de lonen te laag zijn, waardoor de
vlechters beter betaald werk aannemen. Deze toestand
kan verholpen worden door de lonen te verhogen, en
door sociale misbruiken die voortspruiten uit betaling in
brood en alcohol af te schaffen.
Ze zouden onderhandelen met de bazen om het tarief
van 60 centiemen door te drukken. De vergadering
werd afgesloten zoals ze begonnen is, met een echt
‘tongentempeest’.
Gazet van Mechelen, 17 februari 1913

De stoelmatvlechtsters van de Dobbelhuizen
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Een siciliaan
in de Dobbelhuizen
“Eindelijk kan ik met mijn gezin hier in
de Dobbelhuizen komen wonen.
‘k Heb wel wat meegemaakt eer ik
hier ben beland!
In 1915, ik ben dan 17 jaar, valt
mijn land, Italië, Oostenrijk aan.
Ik moet mijn geboortegrond,
Sicilië, verlaten om aan het
Oostenrijkse -Italiaanse front
te vechten: ik was “pointeur
(richtingaanwijzer) van de
kanonnen”.
Na de oorlog beland ik in
Marseille. In Sicilië leerde ik mijn
stiel en ik kan als houtbewerker
aan de slag. Een Nederlandse vriend
vertelt mij over Mechelen, tot ver over
de grenzen bekend als meubelstad.
We trekken erheen.
Ik word aangenomen bij meubelbedrijf
Van Calster op de Korenmarkt.
Mijn maten noemen mij een gierigaard
omdat ik niet mee ga pintelieren na de
werkweek. Ik stuur mijn loon liever op naar
mijn ouders en mijn zus in Sicilië!
’t Is goed leven in Mechelen en ik laat mijn
familie overkomen. We wonen met z’n allen
op de Veemarkt, recht over de Pieter en
Pauluskerk. Vader kan als metser aan het
werk en zus gaat borduren bij de Zusters van
St.Katelijne. Moeder zit dus alleen thuis en,
vroom als ze is, loopt ze voortdurend naar
de kerk om te bidden. Ze heeft heimwee. Als
ik mijn zus eens meeneem naar de balzaal
denkt ze dat ik haar in ’t verderf ga storten!
Mijn familie keert terug naar Sicilië…
Ik frequenteer de balzaal Alcazar, op de
Botermarkt. Ik heb daar mijn oog laten vallen

op een mooi en verlegen meisje.
Met haar moeder komt ze naar haar
broer luisteren, die in ’t orkest speelt.
Via een vriendin heb ik contact met
haar gelegd. Spannend… Negen
jaar jonger, Maria Van Den
Broeck. In de kerk zegt ze “ja!”.
We gaan inwonen bij haar
thuis, een groentewinkel op
de F. Halsvest. Later gaan
we op ons eigen wonen in
de Stassartstraat. Ons eerste
dochterje, Liliane, wordt
geboren in 1934. Maar ik wil
een atelier om op mezelf te
beginnen en we verhuizen naar
de Sabbestraat. We krijgen ons
tweede dochtertje, Mariette, in 1939.
En weer wordt het oorlog. Ik wil er niets
mee te maken hebben, ik wil stijlmeubelen
maken en mijn gezinnetje onderhouden.
Dat lukt wonderwel, veel zelfstandigen
willen hun geld goed besteden en kopen
meubelen bij mij. Als na de oorlog Camille
Gutt minister van Financiën wordt moet er
geld uit omloop genomen worden. Wie meer
dan 2000 fr. per gezinslid heeft dreigt zijn
rekening geblokkeerd te zien voor enkele
jaren. Dus kopen er nog veel rijke mensen
snel meubelen bij mij. Ik heb goed verdiend
en in 1946 koop ik dit huis, Dobbelhuizen 31,
van een houtdraaier die er zijn atelier heeft.
Eindelijk ons eigen huis! ’t Heeft wel nog
wat voeten in de aarde, er komt zelfs een
juridisch geschil aan te pas maar na enkele
jaren kan ik hier toch in mijn atelier aan
de slag. Hier ga ik nooit meer weg! Ik wil
sculpteren en stijlmeubelen maken tot ik met
pensioen ben. Ik blijf hier wonen met mijn
vrouw om van onze oude dag te genieten.

(Paolo Bellofiore stierf in 1987, zijn echtgenote Maria Van Den Broeck in 1994)
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