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Woordje van de voorzitter 
 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
 
De schitterende zomer is weer voorbij. De laatste vakantiedag werden we nog vergast op temperaturen tot 31 
graden. Maar liefst drie hittegolven hebben we doorstaan! 
 
Het nieuwe schooljaar kan weer beginnen. Wat gaat dat brengen? Overvolle klassen en een lerarentekort? 
Vroeger waren grote klassen schering en inslag. De Oelegemse schrijver Jozef Simons zat in onze 
jongensschool ook in een erg grote klas. Toen werd er wel meer ‘manu militari’ lesgegeven en waren de 
kinderen van thuis uit misschien meer gedisciplineerd. Schrijven en rekenen gebeurde op een lei, met een 
griffel. Wat op de lei staat, kan heel gemakkelijk met een sponsje worden gewist, waarna de schrijfplank 
opnieuw klaar is voor gebruik. Vandaar het spreekwoord ‘Met een schone lei beginnen’. 
 
Een jaar na het overlijden van ‘madam van den apotheker’ Johanna Kerremans presenteren wij haar interview. 
We waren daarmee bezig toen ze plots overleed. We stellen jullie ook onze nieuwe rubriek voor, Oelegemse 
genealogieën door Ludo Jacops. 
 
In het Vrieselhof gaan de werken zijn gang. Langs twee kanten van het park is het een aan- en afrijden van 
grote kranen en vrachtwagens. De grond, die in de jaren 1936-1937 bij het uitgraven van de antitankgracht 
vrijkwam, werd toen in de natte broekbossen gestort om een droger bos te verkrijgen. Die plek heette  in de 
volksmond ‘het stort’. Nu bijna 90 jaar later graaft men alles weer weg om terug een broekbos te bekomen. 
 
De werken aan ons bakhuis gaan verder. Op onze Molenzondag van 25 augustus onthulden we de jaarsteen 
‘2019’ en de steen met het embleem van ‘heemkunde’ en stelden ons bakhuisproject aan de vele bezoekers 
voor. De ambachten zoals smeden, touwdraaien, spinnen, klompen maken en het werken met authentieke 
Japanse houtwerktuigen werden gesmaakt. Volgend jaar kunnen we uitpakken met een demonstratie van 
ambachtelijk broodbakken op ons eigen erf! 
 
De Venusstraat werd afgesloten aan de drukke Vincent Goossenslaan. Het zal voor de vele ouders en kinderen 
veiliger zijn om aan de school te geraken. Nu het klooster afgebroken is, kunnen de kinderen op een grotere 
speelplaats spelen. Als voorzitter van De Brakken heb ik een nieuwe straatnaam voor dat doodlopende stukje 
Venusstraat van de Schildesteenweg tot aan de school. Als we het nu eens de ‘Klooster -weg’ zouden 
noemen? 
 
 
Ik wens jullie veel leesplezier in ons derde boekje van dit werkjaar. 
 
 
Vele groeten van Johnny Van de Velde, 
voorzitter van De Brakken. 
 
 
 
 
 
 

Hoewel vanaf 1900 papier, potlood en kroontjespen stilaan in zwang geraakten, bleven 
heel wat scholen zeker voor de lagere klassen nog tot in het midden van de 20ste eeuw 
met lei en griffel werken. Er kwamen zelfs gelijnde leien om te leren schrijven. In het 
winkeltje van de gezusters Schepers, op de Schildesteenweg, kon je ze  nog tot in de 

jaren 1960 kopen! De oude en de ‘moderne’ lei op de foto zijn daar aangeschaft. 
Privéverzameling. Foto Danny Huygens.  
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Werkzaamheden en activiteiten in en rond de molen (Deel 51) 
Luc Verachtert 
 
 
 

In juli zijn we eindelijk met de echte werken aan het bakhuis gestart. In juli en 
augustus werkten we drie dagen per week.  
 
Op 6 juli werd er gegraven en op 9 juli kwam er een mixer van Van Pelt met 7 m³ beton. De eerste steen 
volgde op 19 juli. Mark Tersago werkte aan de sleuven voor de nutsvoorzieningen en Danny haalde zijn 
kasseileggers-vaardigheden terug boven om het wegdek perfect te herstellen. 
 
Zelf zorgde ik ondertussen voor het op maat slijpen van oude stukken Balegemse en Gobertangezandsteen. 
Stenen die uit de 16de en de 17de eeuw dateren en in 1984 vrijkwamen bij de gevelrestauratie van kasteel 
Cappenberg in Hove. Werner Alix van Westelfolk werkte de zichtvlakken van deze stenen met de hand terug 
bij met hamer en beitel. Hij gaf ze de zogenaamde ‘taille ancienne’. 
Jan leidt de metsersploeg, die verder bestaat uit John, Mark, Firmin en Johan. De steense muren worden in 
kruisverband gemetst. Ondertussen sorteren Danny en Johan de heterogene voorraad stenen op dikte. Louis 
De Pooter levert regelmatig zowel opgekuist als nieuw smeedwerk.  
 
De jaartalsteen, een stuk oude arduinen borduursteen van Ranst, kreeg het jaartal 2019 ingebeiteld in 
calligrafisch schrift van Louis. Het embleem van heemkunde, destijds ontworpen  door Jozef Weyns, de eerste 
conservator van Bokrijk, werd eveneens door Louis in arduin vereeuwigd.  
Tijdens de molenfeesten van 25 augustus werden jaartalsteen en heemkundesteen onthuld door Jessica Iben en 
haar gezin. Jessica was diegene die met hartmassage ingreep op 17 juni 2018, toen ik een hartstilstand kreeg in 
Boechout. Door dit ingrijpen zorgde zij er voor dat het bakhuisproject normaal kon doorgaan. 
 
 

 
 

Storten van de betonnen fundering. Foto Danny Huygens.  
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Links: Danny en het 
kasseiwerk. Foto Luc 
Verachtert  
Rechts: Werner  en de 
‘taille ancienne’. Foto 
Danny Huygens 

 

 
 

Mark, Jan en Luc plaatsen de zandstenen latei boven het 16de eeuws traliewerk. Rechts de jaartalsteen. Foto Danny Huygens. 
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Een Oelegemnaar vertelt: ‘Madam van den Apotheker’  
Interview John Van de Velde en Joke Bungeneers – foto’s Danny Huygens 
 
 
 

Om de drie maanden kan je hier het relaas van een van onze dorpsgenoten volgen. 
John Van de Velde bezorgt de verteller op voorhand tien vragen. Dit interview was 
gepland in de zomer van 2018. John was al eens op bezoek geweest en Johanna had 
ook al een en ander op papier gezet als voorbereiding voor het interview. Joke 
Bungeneers heeft die kladtekst geredigeerd. 
 
Gesprek met Jeanne Marie Pauline Kerremans 
Geboren in Hoboken op 2 december 1926, overleden in het AZ Sint-Jozef Malle op 22 augustus 2018 
Roepnaam Madam van den Apotheker, Johanna 
Weduwe van Jaak Bungeneers (geboren op 19 januari 1925 en overleden op 13 februari 2005) 
 
1. Wie waren je ouders en wat deden ze? 
Mijn vader Gerard Kerremans (1896-1987) was burgerlijk ingenieur mijnbouw en werkte bij de Metallurgie in 
Hoboken, nu Umicore. Mijn moeder Josephine Servais (1903-1955) was huisvrouw.  Mijn ouders hebben 
elkaar leren kennen ‘dankzij’ WO I. Mijn vader was afkomstig uit Sint-Niklaas; tijdens de vredesbesprekingen 
in 1919 was hij in Welkenraedt gelegerd. Dat lag toen nog pal op de grens met Duitsland en had een station 
dat van strategisch belang was. Mijn moeder was de jongste dochter van de stationschef, Paul Servais. Het 
was liefde op het eerste gezicht, maar grand-père was daar aanvankelijk niet zo blij mee. Mijn vader moest 
zijn studies nog afmaken en mijn moeder was pas 16 … Eerst moest mijn vader zijn diploma halen en werk 
vinden; als ze elkaar dan nog steeds graag zagen, mochten ze trouwen. In die tijd was vaders wil nog wet! Ze 
bleken standvastig en op 28 november 1923 zijn ze getrouwd. 
 

 

2. Heb je broers of zussen? 
Ik had twee broers en een zus. We zijn allemaal  thuis geboren, 
in Hoboken. Jacques (1925-1988) was de oudste, ik volgde in 
1926, dan kwam François (1929-2005) en tenslotte mijn zus 
Norette (Eléonore, 1933-1988). Eens getrouwd, zijn we over 
het hele land uitgezwermd: Jacques werd mijningenieur in 
Winterslag, François en Norette, die allebei als leerkracht aan 
de slag konden, kwamen terecht in Bergen en in Doornik. En ik 
in Oelegem. 
 
3. Welk leuk verhaal uit je kindertijd is je het beste 
bijgebleven? 
Ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan mijn 
jeugd – op de oorlog na. Je kan je niet voorstellen wat oorlog 
inhoudt als je dat zelf niet hebt meegemaakt. Het was heel erg 
confronterend: de bezetting, de angst, de honger, de 
bombardementen.1  
 
Ik heb bijvoorbeeld heel mooie herinneringen aan de 
fantastische zomers in de Ardennen. Mijn moeder had een 
uitgebreide familie en veel van hen woonden in het Luikse. 
Betaald verlof bestond nog niet, maar mijn vader nam veertien 
dagen onbetaald verlof. Na een tijdje huurde hij elk jaar 
opnieuw het voorhuis van een boerderij in Les Villettes voor 
twee maanden.  

 
Josephine Servais en Gerard Kerremans, 1919. 
Foto uit privécollectie. 

                                                           
1 De oorlogsherinneringen over WO II van Johanna en van andere getuigen brengen we later, vanaf 2020. 
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Interview John Van de Velde en Joke Bungeneers - foto’s Danny Huygens



 
 

 
 
 
 
 
Als zijn vakantie op was bleven wij daar en kwam 
hij over voor de weekends. Ik heb daar een 
levenslange vriendschap aan overgehouden met 
de oudste dochter van die familie, Marie-Anne. 
 
Mijn moeder was heel elegant, ze zag er altijd uit 
als om door een ringetje te halen. Maar ze bleef 
haar hele leven ook een kwajongen! Ze was pas 
twintig toen ze trouwde, heel jong eigenlijk. Ik 
herinner me een keer dat we met z’n allen door de 
nieuwe voetgangerstunnel2 liepen, om op 
Linkeroever de tram naar Sint-Niklaas te nemen, 
waar mijn grootouders Kerremans woonden. Die 
lange pijp met gladde tegels nodigde gewoon uit 
tot een race. En het was mijn moeder die ons 
toonde hoe we na een aanloop op de gladde zolen 
van onze zondagse schoenen konden verder 
glijden, zoals je op ijs zou ‘slieren’. Dolle pret, tot 
een strenge controleur ons stopte. Hij gaf ons een 
uitbrander en berispte mijn moeder dat zij ‘als 
oudste’ geen beter voorbeeld gaf ‘aan haar 
jongere broertjes en zusje’. Daarna liet hij ons 
gaan met de waarschuwing dat hij de volgende 
keer een briefje zou meegeven om onze moeder in 
te lichten over ons  gedrag – en wat zou die wel 
zeggen dat we onze schoenen zo versleten? Wij 
hadden de grootste moeite om serieus te blijven… 
 
4. Waar ben je naar school geweest en welk 
beroep heb je uitgeoefend? 
Mijn lagere school en humaniora heb ik gedaan 
bij de ‘Dames van het Christelijk Onderwijs’ in 
de Lange Nieuwsstraat in Antwerpen. Daarna ben 
ik naar de universiteit van Gent gegaan om 
apotheker te studeren: 4 jaar opleiding en een jaar 
stage. Mijn vader vond het belangrijk dat al zijn 
kinderen, jongens én meisjes, zouden studeren als 
ze daar aanleg en zin voor hadden. Dat was in die 
tijd helemaal niet zo vanzelfsprekend. Er waren 
dan ook veel meer mannelijke dan vrouwelijke 
studenten. Tijdens de hoorcolleges waren er heel 
strikte regels: de ‘porren’ zoals ze de 
meisjesstudenten toen noemden zaten op de eerste 
rijen, dan was er een lege rij, daarachter zaten de 
mannen die een gelofte hadden afgelegd om 
geestelijke te worden en pas daarachter de andere 
mannen. 
 

 
 

 

 
Van boven naar onder: de drie oudste kinderen Kerremans in 1929; 

even uitblazen op een ‘mallejan’ tijdens een wandeling in Les 
Villettes omstreeks 1938-1939;  

Johanna en twee medestudentes in het labo, 1952-1953. 
 Foto’s uit privécollectie 

                                                           
2 Officieel de Sint-Annatunnel. De bouw begon in 1931 en de tunnel werd in 1933 geopend. Daarvoor waren de mensen afhankelijk 
van twee overzetboten: de Sint-Annekesboot ter hoogte van het Steen en de ‘Land van Waas / Pays de Waes’, een treinboot tussen de 
toenmalige spoorwegstations Vlaams Hoofd op de Linkeroever en Antwerpen-Waas aan de Sint-Michielskaai. 
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‘Madam van den Apotheker’



 
 

 
 
 
 
 
5. Wie was je partner en hoe heb je hem leren kennen? 
Tijdens mijn opleiding aan de universiteit van Gent was ‘Jacky’ Bungeneers zoals ze hem toen noemden een 
van mijn medestudenten. We waren maar met een kleine groep, niet zoals nu dat er honderden studenten aan 
de opleiding beginnen. We kenden elkaar dus allemaal vrij goed. Tijdens het laatste jaar, toen we een aantal 
stages en studiereizen deden, is dat dan meer dan vriendschap geworden. Op 23 juli 1956 zijn we getrouwd. 
Mijn moeder was jammer genoeg enkele maanden daarvoor overleden. Ik heb het altijd als een gemis 
aangevoeld dat zij het huwelijk van haar kinderen en de geboorte van haar kleinkinderen niet heeft kunnen 
meemaken. 
 
6. Hoeveel kinderen kregen jullie? 
We kregen vier kinderen. De twee oudsten zijn, zoals toen de gewoonte was, naar hun grootouders genoemd: 
Joke (Joséphine, 1958) naar mijn moeder, Frans (1960) naar de vader van mijn man. Daarna volgden nog 
Hans (1962) en Mieke (Annemarie, 1964). 
 
7. Voor jullie komst was er geen apotheek in Oelegem. Hoe was dat? 
Je kan het je moeilijk inbeelden, maar tot het einde van de jaren 1950 was er ook geen dokter in Oelegem! In 
heel dringende gevallen moest de dokter van Broechem of van Schilde komen. Ik herinner me een vrouw, ze 
hadden thuis melkvee, die van al die ‘nieuwerwetse’ dingen niets moest weten. Zij kreeg haar kinderen nog 
thuis en vertrouwde volledig op de ‘baker’, de vroedvrouw. En als ze zich wat zorgen maakte, vroeg ze nog 
liever advies aan de veearts dan een dokter te laten komen. Want de veearts kende ze, en die was altijd heel 
goed met de beesten… 
 

 

Dokter Van Bragt heeft zich een paar jaar voor ons in 
Oelegem gevestigd. In die tijd mocht je als dokter, wanneer 
er geen apotheek in het dorp was, medicijnen verkopen. 
Maar ook de winkels en zelfs de café’s hadden wel een en 
ander. Zo verkochten ze daar stiekem, onder de toog, 
poedertjes Dokter Mann en Wit Kruis. Per stuk in plaats 
van per doos. Zelfs toen wij hier al waren, gebeurde dat 
nog een tijdje. 
 
8. Hoe zijn jullie eigenlijk in Oelegem terechtgekomen? 
In 1954 zijn we afgestudeerd. Ik heb dan bijna twee jaar in 
een apotheek in Edegem gewerkt terwijl Jaak enkele 
maanden een vervanging deed in een apotheek van ‘De 
Volksmacht’ in Mechelen en daarna op de Grote Markt in 
Turnhout. Na ons huwelijk hebben we eerst de zaak van de 
oude apotheker Lambrechts op de Turnhoutsebaan in 
Deurne overgenomen. Maar toen er kinderen kwamen, zijn 
we naar een vestiging ‘op den buiten’ beginnen uitzien.  
Uiteindelijk is de keuze op Oelegem gevallen. In 1961 zijn 
we dan naar hier verhuisd. Dertig jaar later, in 1991, zijn 
wij met pensioen gegaan en heeft Mieke de apotheek 
overgenomen. 

 
Apothekers Johanna en Jaak Bungeneers- Kerremans op hun laatste werkdag. 
Foto Danny Huygens. 
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Oelegemse stambomen 
Ludo Jacops en Joke Bungeneers 
 
 
 

In de registers van de burgerlijke stand wordt je ‘burgerlijke staat’ opgenomen: 
geboorte, huwelijk of geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden. Bij ons 
is de burgerlijke stand ingevoerd na de Franse Revolutie, bij decreet van 29 Prairial de 
l’an IV (17 juni 1796). Hierdoor werd die onttrokken aan het kerkelijk recht: voor de 
periode vóór 1796 was het de pastoor die in de parochieregisters je doop, huwelijk en 
begrafenis noteerde. Geen wonder dat dit prima bronnen zijn als je je stamboom wil 
(laten) opstellen! 
 
Ludo Jacops is sinds 2000 bezig met het opstellen van zijn stamboom via de registers van de burgerlijke stand 
en de parochieregisters, onder meer van Oelegem. Recent bood hij aan om voortaan de genealogie of de 
kwartierstaat op van de persoon die we interviewen. Zo’n genealogie neemt al snel verschillende bladzijden in 
beslag, dus het is niet mogelijk die volledig in ons contactblad af te drukken. Daarom vat Joke Bungeneers de 
grote lijnen samen. Wil je de volledige stamboom bekijken dan kan dat op onze website onder 
www.debrakken.be/bibliotheek bij de 'erfgoedfiches'.  
 
Hieronder krijg je een voorproefje van de genealogie van François ‘Sooi’ De Herdt, wiens interview we in het 
vorige contactblad brachten. De namen in het vet gedrukt geven de directe lijn aan die uiteindelijk naar Sooi 
leidt. 
 
De naspeuringen van Ludo leiden ons voorlopig niet verder dan de tweede helft van de 18de eeuw. In Kontich 
woont het echtpaar Joannes De Herdt en Maria Catharina De Ridder. Ze krijgen vier zonen: Egidius Joannes 
(gedoopt 21 december 1760), Joannes Baptista (gedoopt 22 mei 1763), Petrus Joannes (gedoopt 5 november 
1766) en Jacobus Joannes (gedoopt 24 juni 1770).  
 
Petrus Joannes De Herdt, gedoopt op 5 november 1766, wordt landbouwer en trouwt in de kerk van Kontich 
op 3 mei 1796 met Elisabeth Keersmaeckers. Het koppel verhuist naar Edegem, en krijgt één kind, Cornelius. 
Elisabeth overlijdt in Edegem op 18 maart 1827, Petrus op 25 augustus 1834.  
 
Cornelius De Herdt is een kerstkind, geboren op 25 december 1802. Hij blijft in Edegem wonen maar kiest 
een ander beroep dan zijn vader: hij wordt boswachter! Op 2 maart 1833 trouwt hij met Maria Theresia 
Mortelmans met wie hij twee zonen krijgt: Egidius Joannes (6 juni 1836 – 14 oktober 1897) en Joannes 
Ludovicus (18 februari 1840 - ). Maria Theresia overlijdt in Edegem op 8 november 1875, Cornelius op 21 
februari 1882. 
 
Egidius Joannes De Herdt (6 juni 1836 - 14 oktober 1897) wordt weer landbouwer, zoals zijn grootvader. 
Zijn broer Joannes wordt schrijnwerker. Op 19 februari 1867 treedt Egidius voor de eerste keer in het 
huwelijk, in Heindonk, met Anna Carolina De Laet (9 maart 1838 - 1 april 1877). Zij krijgen drie kinderen. 
Als je de geboorteplaats van de kinderen bekijkt, merk je dat het jonge gezin tussen september 1867 en juli 
1869 naar Oelegem verhuist: zoon Alphonsius Franciscus Cornelius (29 september 1867 - 3 oktober 1968) 
is nog in Heindonk geboren, dochters Maria Theresia Francisca (25 juli 1869 - 18 februari 1939) en Ludovica 
Maria (5 maart 1873 - 10 december 1898) in Oelegem.  
 
Na het overlijden van Anna Carolina hertrouwt Egidius op 22 november 1877 in Oelegem met haar tien jaar 
jongere zus Sophia De Laet (25 december 1848 – na 24 juli 1908). Sophia was wat ze toen een ‘bedrogen 
dochter’ noemden, een ongehuwde vrouw met een kind (een zoon) van een onbekende vader.  
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Met haar krijgt Egidius  nog zeven kinderen, van wie er echter enkele jong sterven: Anna Maria Constantia 
(12 september 1878 – 21 maart 1971), Eduardus Franciscus (9 april 1880 - 24 juli 1908), Maria Rosalia (10 
december 1882 – 7 januari 1939), Mathildis (30 september 1885 - 17 maart 1978) , Constantinus Franciscus 
(31 oktober 1888 - 10 januari 1896), Maria Stephania (24 april 1891 - 13 januari 1892) en Joannes Julianus 
(20 juli 1893 - 25 oktober 1976).  
 
De ‘huwelijkspolitiek’ in dit gezin bevat nog enkele opmerkelijke zaken. Ludovica Maria sterft jong, amper 
zes maanden na haar huwelijk op 26 mei 1898 met Cornelis Van Elsacker. Op 17 mei 1899 hertrouwt de 
weduwnaar met zijn schoonzus Maria Theresia De Herdt. En de zussen Anna Maria Constantia, Maria Rosalia 
en Mathildis De Herdt trouwen met drie gebroeders uit Wommelgem, respectievelijk Franciscus, Eduardus en 
Joannes Baptista Dries. 
 
Alphonsius Franciscus Cornelius ‘Fonske’ De Herdt (29 september 1867 - 3 oktober 1968) zal de 
gezegende leeftijd van 101 jaar bereiken. Hij is jachtwachter en trouwt op 17 mei 1892 met de Oelegemse 
Maria Josephina Petronella Daems (15 augustus 1869 - 4 maart 1939), dochter van Petrus Daems en Anna 
Maria Cornelis. Ze krijgen drie zonen en drie dochters: Anna Maria Joanna (2 augustus 1892 - 14 juli 1941), 
Cornelius Ludovicus ‘Louis’ (22 december 1894 - 6 september 1962), Maria Augustina (27 maart 1897 - 29 
februari 1984), Franciscus Josephus (19 september 1899 - 1 juli 1925), Anna Maria Constantia ‘Stanske’ (18 
mei 1902 - 24 augustus 1989) en Eduardus Franciscus (9 augustus 1905 - 30 augustus 1929). 
 
Cornelius Ludovicus ‘Louis’ De Herdt (22 december 1894 - 6 september 1962) is schrijnwerker, 
timmerman én boswachter. Hij trouwt op 11 november 1916 met de Oelegemse Stephania Van Camp (20 april 
1896 - 9 januari 1985), een dochter van Henricus Augustinus Van Camp en Cornelia Josephina Joris. Ze 
krijgen zes kinderen, waarvan de eerste nauwelijks een jaar oud wordt: Alphons Josepha Maria (26 mei 1917 - 
5 juni 1918), Josephina Augusta (14 november 1922 - 23 september 1944), Stan (10 juni 1926 - 8 juni 2004), 
Maria (17 november 1928 - 30 december 2001), Frieda (26 december 1933 - 2 november 2005) en François 
Martha ‘Sooi’ (8 maart 1938 - 17 april 2019). 
 
 

 
 
Sooi De Herdt (Oelegem 8 maart 1938 – Malle 17 april 2019). Foto Danny Huygens 
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Uit de oude doos 
Joke Bungeneers 
 
 
 

De kleine kant had les in aardrijkskunde en onderwijl moesten de jongens van den 
grooten kant een ‘kleinste gemeen veelvoud’ zoeken.  
 

 
 

Klasfoto van de gemeenteschool omstreeks 1898-1900: één leerkracht (meester Alfons Smits) en 62 leerlingen.  
De vierde jongen van rechts op de derde rij, met de opvallende kraag met licht boordsel, is Jozef Simons. Gift Ludo Simons. 

 
Bovenstaand citaat komt uit Bonifacius Suikerbuik, een verhaal van Jozef Simons vol jeugdherinneringen. 
Vanaf het begin van de 19de eeuw promootte het Ministerie van Onderwijs ‘klassikaal’ onderwijs: alle 
leerlingen zaten samen in één ruimte, maar werden per vorderingsniveau in ‘klassen’ onderverdeeld. Je kon 
dus bijvoorbeeld voor lezen in de ‘grote’ klas zitten, maar voor rekenen nog aan de ‘kleine’ kant. De meester 
gaf les aan een groep, terwijl de anderen een opdracht moesten uitvoeren. Op heel wat scholen was het ook de 
gewoonte om de grotere of meest getalenteerde leerlingen af en toe mee in te zetten om de kleinsten te helpen.  
 
Vanaf 1851 publiceerde de overheid richtlijnen, voorbeeldbestekken en modelboeken voor de bouw van goede 
scholen. Zowel de staat als de provincies verstrekten investeringssubsidies en de gemeenten konden beroep 
doen op de provinciale ‘bouwmeesters’ zoals de architecten toen genoemd werden. Die ontwierpen niet alleen 
het gebouw, maar ook het schoolmeubilair. De gemeenteschool aan de Schildesteenweg, waar bovenstaande 
foto is genomen, is in 1859 gebouwd naar een ontwerp van provinciaal bouwmeester Eugeen Gife. In 1994 is 
dit oudste stuk van de school afgebroken en vervangen door onder andere de bibliotheek. 
 
 
Meer weten? 
Serge MIGOM, Een school voor elk dorp, in: Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud. Ambt en bouw-
praktijk van de provinciale architecten in de provincie Antwerpen (1834-1970), Antwerpen, 2006, p. 77-88. 
 
Joke BUNGENEERS, Als stenen konden spreken. De geschiedenis van de schoolgebouwen, in: De 
Oelegemse gemeenteschool 150 jaar op ‘De Driehoek’ (Jaarboek 2008-2009), p. 56-68. 

EEN FOTO uit de oude doos
Joke Bungeneers

Meer weten?



Foto op de cover:
Eugeen Gife, Meubelen voor de school van Oeleghem, 1875. 
Rijksarchief Antwerpen, fonds Archief van de provincie Antwerpen, Bouwdienst (1842-1991).
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Molenzondagen in de Stenen Molen van Oelegem
Een initiatief van Levende Molens vzw en de heemkundige kring De Brakken vzw

Tweemaal per maand houden onze molenaars open deur 
en kan je de molen vrij bezoeken:
 • iedere tweede zondag van de maand, 
 tijdens het Meulenmaal (niet in juli en augustus), van 11 tot 17 uur
 • iedere laatste zondag van de maand, 
 tijdens de Molenzondagen, van 13 tot 17 uur (niet in december)

Groepen kunnen op afspraak en tegen betaling ook op andere dagen een bezoek boeken. 
Voor alle informatie, neem contact op met een van onze molenaars,  
Luc Verachtert, Jan Nys of Luk Kegeleers.

Meulenmaal
Zin in een Meulenmaal? Of gewoon in een frisse pint en een gezellige babbel? 
Onze molenhelpers staan voor je klaar, 
iedere tweede zondag van de maand van 11 tot 17 uur. 
Enkel in juli en augustus sluiten we even onze deuren.

Een volledig Meulenmaal bestaat uit een aperitief (de beruchte ‘Slag van de molen’), 
soep, eieren met spek of met paddenstoelen en gebak met koffie.

Geschenkidee: 
een cadeaubon voor een Meulenmaal, verkrijgbaar in de molen 
of op het secretariaat. 
Meer informatie bij Patricia Vervloet of via info@debrakken.be

Heemkundige kring DE BRAKKEN vzw

Kerkhoflei 1, 2520 Oelegem
info@debrakken.be  •  www.debrakken.be


