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We kunnen onze leden dit contactblad
gratis aanbieden dankzij de steun van:

ACTIVITEITEN
in de Stenen Molen van Oelegem
Achterstraat 24 - 2520 Oelegem
Tel. 03 383 02 90
Maandag & dinsdag gesloten

Molenzondagen
Een initiatief van Levende Molens vzw
en de heemkundige kring De Brakken vzw

Oelegemse Drankendiscount bvba
Keerbaan 46
2520 Oelegem
03 353 95 57

Titsenbier
Oud-biologisch
gefilterd bier

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

Torenplein 16 - 2520 Oelegem
www.eethuisantonio.be

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 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.

Uw advertentie of uw naam
ook op deze pagina?
Informeer naar de voorwaarden via
info@debrakken.be

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

Vormgeving: www.brontosaurus-graphics.be
Printing: Cockaert Copy Service

WOORDJE van de voorzitter

Het branden van de eerste mutsaard.

Foto Danny Huygens

En plots kwamen we in de ‘anderhalvemetersamenleving’ terecht.
Corona was na de skivakantie van maart
aangekomen in België en Europa. Alles ging vanaf
13 maart in lockdown. Alle manifestaties werden
geschrapt. Winkelen mocht enkel nog voor de
levensnoodzakelĳke producten. Je mocht enkel nog
wie in je bubbel wonen fysiek aanraken. Er werd
geen hand meer geschud op straat, geen kaakzoen of
klapzoen meer gegeven. Mensen die op straat
stonden te kuchen werden met een boog gemeden.
Kortom ons leven stond even stil. Voor velen was dit
misschien reden om eens na te denken over het
leven, het gezin, het werk. Misschien gingen we wel
nadenken over hoe we die drie dingen beter konden
combineren en hebben we terug geleerd wat echt
belangrĳk is. Nu ik dit schrĳf mag de school weer
vollebak open en zĳn we terug aan het dromen van
een vakantie in het buitenland.
Voor onze Brakken had dit ook grote gevolgen. We
hebben drie maanden geen meulemaal gehouden en
we zĳn nog niet zeker van de Molenzondag einde
augustus. We hadden immers beloofd om op die
manifestatie onze eerste broden te bakken. Ook de
werken aan het bakhuis lagen stil tot half mei. De
vrĳwilligers metsten sindsdien de laatste stenen,
plaatsten de richtmei en zetten de eerste stappen om
het dak dicht te leggen. We gaan wel zien hoe ver we
geraken. Maar we hebben onze eerste mutsaard
gebrand in de oven! We juichten als kleine kinderen
toen de eerste rook langs de ovenmond en door de
schouw naar buiten kwam. Het was het vuur van de
hoop. Vanaf nu gaat alles lukken.

voorbĳ aan het fort en langs het nieuwe vlonderpad
om zo het voltooide landschap aan het
‘Blauwgrasland’, het nieuwe
‘Dotterbloemengrasveld ‘ en het nieuwe
overstromingsbekken van het Schĳn te bewonderen.
Ja, die werken in het Vrieselhof zĳn nu klaar. Hier
gaat de tĳd ook uitwĳzen hoe mooi het allemaal zal
worden.
De lockdown is meteen de hoofdreden dat een
lĳfelĳk interview met een Oelegemnaar niet echt
mogelĳk was. Dus heb ik mezelf in het kader van de
nieuwe werken die in het Vrieselhof gebeurd zĳn
bevraagd. Mĳn voorouders hebben heel hun leven
als buurtbewoners met het Vrieselhof te maken
gehad en daarom heb ik de verhalen die mĳn moeder
erover vertelde in een interview gezet in combinatie
met de interviewvragen. Ook heb ik getracht om de
100 jaar oude ‘Spaanse griep’ een plaats te geven in
de huidige coronatĳd. Misschien is deze laatste
periode een nieuwe tĳdsaanduiding in onze
geschiedschrĳving.
Ik wens iedereen veel leesplezier in ons
Oelegems magazine, maar ik wens je vooral
een goede gezondheid toe.
Johnny Van de Velde, voorzitter

Het was een massale volkstoeloop in en rond het
Vrieselhof tĳdens de Coronatĳd. Je zag een slang
van fietsers passeren langs de Antitankgracht.
Wandelaars liepen in een stoet van Echternach
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WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen
Luc Verachtert

Roger en Piet bij kapblok en mutsaardpers.

Foto Danny Huygens

Na winterslaap en coronalockdown, zĳn we op 18 mei terug gestart
met de werken aan ons bakhuis.
Het laatste metselwerk werd uitgevoerd, er werd
gevoegd en pannen werden aangesleurd. Achter de
molen hebben Roger en Piet mutsaarden gebonden
met takken, geleverd door Luk Kegeleers. Louis
zorgde ondertussen voor een langwerpige ĳzeren
asbak om de oven leeg te rakelen en hĳ goot een
bronzen sleutel voor het slot van de voordeur. In de
Vlotstraat haalden we een partĳ kasseien op voor de
buitenaanleg rond het bakhuis en een partĳ
dakpannen die we alvast voor ons volgende project
opzĳzetten.
Op 25 mei stond de mei op het dak en hielden we
voor een beperkte schare medewerkers een
bescheiden richtfeestje in open lucht. Hierbĳ
hebben we ook voor het eerst een mutsaard
aangestoken in de oven en hebben we genoten van
het zicht van een rokende schouw.
Een ‘richtmei’ hoort bĳ het beëindigen van de
‘timmer’, het gebruik dateert feitelĳk uit de tĳd van
de vakwerkbouw. Voor de baksteenbouw, in
vroegere eeuwen, bestonden de huizen in onze
streken ook uit een houten skelet met lemen
wandvullingen. De spanten werden één voor één
recht getrokken of ‘gericht’ en met elkaar

verbonden. Vandaar uitdrukkingen in ons taalgebruik
als een huis oprichten, richtmei, richtfeest. Het
richtfeest hoorde meestal bĳ de lente en bĳ de
maand mei. Van al dat houtwerk blĳft er bĳ de
huidige baksteenbouw alleen de daktimmer over. De
richtmei, een tak of een boompje, wordt geplaatst als
het skelet van het dak klaar is. Wanneer dit gebeurt,
is het aan de bouwheer om het werkvolk te trakteren.
Af en toe ziet men bĳ ons nog een bouwwerf waarop
de richtmei is gezet. Let op: een ‘richtmei’ is iets
anders dan een ‘meiboom’. Een meiboom wordt niet
op een dak gezet, maar hoort op een marktplein of
dorpsplein. Rond de met linten versierde meiboom
werd in de meimaand een volksdans uitgevoerd.
In Duitsland leeft het gebruik van de ‘richtmei’ nog
meer dan bĳ ons. Als je bĳ google-afbeeldingen en
bĳ youtube surft met ‘richtfest’, dan zie je daar nog
heel wat foto’s en filmpjes over dat onderwerp. Die
Duitste timmerlui dragen dan voor de gelegenheid
ook meestal die mooie zwart-wit kledĳ van de
Duitse ‘Wandergesellen’. Een zwarte broek met
olifantenpĳpen, een wit hemd en een zwarte
mouwloze vest met zilveren knopen, een
breedgerande zwarte hoed en een getorste houten
wandelstok.

De bronzen sleutel in de
hand van de meester,
Louis De Pooter.
Foto Danny Huygens
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Deel 54

Metselwerk en dakskelet zijn klaar en de richtmei staat op de nok.

Johan Wouters experimenteert met broodbakken in
combinatie met zĳn bierbrouwen. Zo verwerkt hĳ de
draf van het brouwproces, samen met nog enkele
bĳzondere ingrediënten, in zĳn ‘Caiphasbrood’,
vernoemd naar een personage uit het werk van Jozef
Simons. Om in de bakhuissfeer te komen, twee
verhalen uit ons Vlaams literair erfgoed, waarin
Felix Timmermans de lof van het broodbakken
zingt.
‘Men moet er met lĳf en ziel tegen ingaan. Hebt ge
al nagegaan wat er moet gebeuren om brood op uw
tafel te krĳgen? Ploegen, mesten, eggen, oogsten,
dorschen, malen, en bakken. En als Onze Lieve Heer
er dan nog niet tusschenkomt, met op tĳd een dres
water en een klad zon, en als ge de Heiligen niet
omkoopt met een bougie, voor de slekken, de pieren,
donder en bliksem, dan is al uw zweet nog in een
verkeerd gat geloopen. Maar als ge dan van den
nieuwen oogst, de boterham, die ge met uw eigen
krachten uit den grond hebt gesleurd in uw vierkante
handen hebt, en ge kunt daar uw tanden inzetten, en
ge ziet swenst een hele tafel rond vol eters, dan is ’t

Foto Danny Huygens

of de baas van hierboven zĳn hand op uw schouders
legt, en stillekens in uw oor fezelt: ’t is heel goed
Wortel, merci!’
Uit: Boerenpsalm (1935)
‘En rond vier uren opende Pallieter het zwarte
bakhuis van den broodoven. ’t Was alsof hĳ een
heilige kast opende, zoo stonden zĳn oogen
nieuwsgierig gespannen. God! Wat ’n warme, zoete
reuk van eieren, bloem en melk sloeg hem
bedwelmend in ’t gezicht! En wat een smakelĳke
gouden koleur bloemde op uit de schemering van
den oven! Hĳ haalde de brooden er voorzichtigjes
uit en lachte hardop om de diepbruine kleur die naar
de kanten blond en geel neerdaalde. Er waren
weelderige scheuren in, die het blanke brood-hart
lieten zien, en Pallieter plukte er van goesting de
losse zĳlapjes af. De toerten waren welgelukt en
schoon en geurig om een Sint Antonius te verleiden.
En de zon die door de venster plonsde blonk
schitterend in de roode en gele confituren.’
Uit: Pallieter (1916)
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Luc Verachtert declameert zijn zelfgeschreven gedicht tijdens het richtfeest.
Foto Danny Huygens

Richtmei Bakhuis
In Oelegem bĳ de molen,
Tussen dorpskern en kanaal,
Naast het kerkhof, half verscholen,
Groeit een bakhuis heel speciaal.
Met smeedwerk, kalk en kruisverband.
Met Balegemse steen en eikenhout,
Met paapsteen en met Lommelzand,
’t Is de heemkring die hier bouwt,
Het vuur van mutsaards in den oven,
Zal deeg tot brood doen rĳzen.
Oud gebruik komt hier weer boven,
Hier zal de jeugd, ’t verleden prĳzen.
De richtmei siert het zadeldak,
’t aloud gebruik der timmerlieden.
Bouwheer kom, tast in uw zak,
Tĳd om ’t volk een glas te bieden.
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DRONE experiment

Overzichtsbeeld van de molen en het bakhuis. © Monumentenwacht Antwerpen.

Foto DJI

Op 4 maart kwam Monumentenwacht op bezoek. Deze keer niet voor een reguliere inspectie, maar voor een
test met een nieuwe methode. Tĳdens een bouwkundige inspectie onderzoeken ze een gebouw van dak tot
kelder en van binnen naar buiten. Ze hebben daarbĳ vooral oog voor kwetsbare en onderhoudsgevoelige
plekken. Monumentenwacht Antwerpen experimenteert op dit ogenblik met een drone om bĳ inspecties goede
foto’s te kunnen maken van schadebeelden op moeilĳk bereikbare plaatsen. Dat testten ze uit bĳ onze molen,
en het leverde naast heel wat detailfoto’s ook dit fraaie overzichtsbeeld op.

Bij de foto op de cover
In 1952 nam Louis Echelpoels – beter bekend als
‘Louke van de Pegger’ – de herberg Het Boerenhof
op de hoek van de Kerkhoflei en de Achterstraat
over. Hĳ herdoopte hem tot Café Toerist en zou er
tot 1980 de plak zwaaien. Onder zĳn opvolgers,
eerst René en Gusta De Cock-Echelpoels, daarna
Eddy en Celestine Caers-Echelpoels, werd het
opnieuw Het Boerenhof. Inmiddels is kleinzoon
Yves Caers er ‘de kastelein’. Die gebruikte de
afgelopen Coronatĳd om de oude schone een
grondige opfrisbeurt te geven. Het legendarische
café en zĳn kleurrĳke cafébaas Louke komen in een
van onze volgende contactbladen zeker nog aan bod!

Foto Danny Huygens
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EEN OELEGEMENAAR vertelt
Interview John Van de Velde

Om de drie maanden kan je hier het relaas van een van onze dorpsgenoten
volgen. Maar dit is een interview in coronatijd. Vandaag vertel ik enkele
dingen over het leven van ons gezin, dat van mijn ouders en dat van mijn
grootouders langs moeders kant. Allemaal inwoners van Oelegem.
Dit is het verhaal van Johnny Lode Maria Van de Velde
Geboren in Sint-Antonius -Zoersel op 13 maart 1962
Met echtgenote Greetje Naessens (geboren in Sint-Amandsberg op 25 oktober 1962) fiere ouders van
dochters Yasmin (1989) en Iris (1992) en trotse grootouders van pluskleinzoon Liam (2011) en kleindochters
Nora (2016), Roos (2018) en Mila (2019).
Wie waren je ouders en wat deden ze?
Mĳn moeder heet Philomena Marcella Peeters
(Oelegem, 12 november 1933), iedereen kent haar
als Marcella. Mĳn vader heette Gustavus Josephus
Thérèse Van de Velde (Wĳnegem, 21 maart 1932 Antwerpen 23 oktober 2000) Zĳn roepnaam was
Staf.
Mĳn ouders zĳn allebei in hun eigen dorp naar
school gegaan tot en met het achtste jaar. Dat ging
toen zo, vertelde mĳn moeder. Er was veel werk op
de boerderĳ en haar vader maakte geen onderscheid
of ze een man of vrouw waren.’Mĳn zus en ik
moesten werken als zonen’ zegt ze vaak. Mĳn
moeder ging te voet door het Vrieselhof, want dat
was korter om naar het dorp te stappen. Vanaf haar
veertiende moest ze altĳd op de boerderĳ werken tot
ze trouwde met mĳn vader.
Mĳn vader heeft tot zĳn veertiende in de SintGuibertusschool van Schilde gezeten. Daarna ging
hĳ werken als schrĳnwerker. Hĳ heeft zĳn stiel al
doende geleerd. Toch is hĳ nog twee jaar ‘s zondags
naar de vakschool in Zandhoven bĳ de paters
geweest om technisch tekenen te volgen.

Bĳ de amateurs heeft hĳ verschillende wedstrĳden
gewonnen. Die prĳzen, meestal waren het groenten
en fruit en soms geld, moest hĳ thuis afgeven. Hĳ
wilde beroepsrenner worden, maar een val tĳdens
een kermiskoers maakte daar een einde aan. Gewond
werd hĳ afgevoerd en zĳn vader verbood hem om
nog koersen te rĳden.
Mĳn ouders ontmoetten elkaar via een
gemeenschappelĳke vriendin in een spiegeltent in
Schilde. Ze trouwden, hĳ in een zwart pak en zĳ in
een mantelpakje, en lieten voor de dichte familie
door een kokkin eten maken in de boerderĳ aan de
Goorstraat. Daarna werkte mĳn vader bĳ de firma
Diels in Oelegem. Hĳ was nog een echte
handwerkman, de firma stuurde hem op pad om alles
wat nog antiek gemaakt was te herstellen of zelfs
opnieuw te maken. Mĳn moeder was huisvrouw en
werkte thuis. Wĳ hadden een grote groentetuin en
daarin kweekte ze alles wat een gezin nodig had.
Ook hield ze voor het gezin kippen en konĳnen.
Mĳn moeder heeft nu op haar oudere dag nog een
groentetuin en vraagt enkel hulp voor de zware
werkjes

Op zĳn vrĳe dagen reed hĳ rond op een koersfiets.

Je grootouders langs moederskant waren ook
‘echte’ Oelegemnaars?
De ouders van mĳn moeder waren Ludovicus
Peeters (Oelegem, 18 oktober 1901 - Oelegem 4 mei
1985) en Josephine Daelemans (Schilde 7 oktober
1906 - Oelegem 25 september 1985).
Mĳn grootouders kwamen beiden uit een kroostrĳk
gezin: met respectievelĳk dertien en elf kinderen. De
vader van mĳn grootvader boerde in de
Rundvoorthoeve en daar moest steeds gewerkt
worden.
Zodoende ging mĳn grootvader enkel in de kalme
wintermaanden naar school. Hĳ was gespecialiseerd
in het mennen en temmen van trekpaarden. Hĳ reed
als jongeman rond op een trekpaard zoals wĳ nu op
onze fiets. Ook tĳdens zĳn legerdienst bĳ het tweede

De zussen Melania (links) en Marcella (rechts) Peeters
in 2013, met een portret uit hun jeugd.
Foto uit privécollectie
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Meester Johnny

Josephine Daelemans als jong meisje,
in de tijd dat ze ‘diende’ in Antwerpen.

Louis ‘de Witte’ Peeters als
soldaat, voor 1923.

Foto uit privécollectie

Foto uit privécollectie

artillerie mende hĳ de paarden die de stukken
voorttrokken.Mĳn grootmoeder verloor reeds vroeg
haar vader. Die verongelukte op 48-jarige leeftĳd
toen een stoomketel ontplofte in de stokerĳ van
Meeus in Wĳnegem. Dat is waar nu de dure lofts
van Axel Vervoordt zĳn. Als een van de oudsten
moest zĳ al snel gaan werken. Van school was er
bĳna geen sprake. Als jong meisje ging zĳ ‘dienen’
bĳ een rĳk gezin in Antwerpen. Ze kwam mĳn
grootvader tegen op de kermis van Oelegem en ze
werden verliefd op elkaar. Ze trouwden in Schilde in
hun beste kleren en aten thuis bĳ haar moeder een
iets betere maaltĳd met de ouders en de vele
kinderen.
Ze kregen twee kinderen, twee dochters: mĳn
moeder en mĳn tante Melania Augusta Peeters
(Oelegem, 14 juli 1928 - Lier 4 september 2016).
Zowel mĳn moeder als mĳn tante zĳn thuis geboren
met de hulp van de dokter die uit Ranst moest
komen. Dat was al een hele vooruitgang: mĳn
grootouders zelf zĳn allebei in het ouderlĳke huis
geboren met enkel de hulp van een vroedvrouw. Bĳ
ons werd zo’n vrouw een ‘bakel’ genoemd.
Mĳn grootvader werd ‘De Witte Peeters’genoemd,
mĳn grootmoeder was in de volksmond ‘Fien van de
Witte Peeters’. Mĳn grootouders waren landbouwers
en hielden koeien, kippen en varkens. Ze hadden een
grote hoogstamboomgaard en kweekten groenten op
het veld. Ze maakten boter en elk weekend moesten

mĳn moeder en tante naar Lier rĳden want daar
hadden ze een vaste botertoer.
In het begin boerden ze op de Keer op een kleine
boerderĳ die ze huurden. Links vooraan op het
Ginnegemveld ligt er nog een kasseiweg in het veld
die nu doodloopt achter het schrĳnwerkerĳbedrĳf
Alkas.
Daar stond het boerderĳtje en daar zĳn zowel mĳn
tante als mĳn moeder geboren. In 1937 kocht mĳn
grootvader de hoeve recht over het fort van Oelegem
en is daar gebleven tot aan zĳn dood in 1985. Op
zĳn sterfdag – hĳ is thuis overleden - heeft hĳ nog
alle aardappelen aangeaard. Daarna heb ik de
boerderĳ gekocht en woon ik daar met mĳn gezin
Heb je broers of zussen?
Ik ben samen met mĳn tweelingzus Karina geboren
op 13 maart 1962 in het moederhuis van het
ziekenhuis in Sint-Antonius. Mĳn vader mocht van
de hospitaalzusters niet bĳ de geboorte zĳn. Omdat
we een drietal weken te vroeg geboren waren,
werden we nog voor enkele weken naar het
ziekenhuis van Duffel gebracht. Daar had men net
nieuwe couveuses gekocht. Mĳn ouders hadden
geen wagen en ze konden ons slechts één keer per
week komen bezoeken. De enige en jongere broer
van mĳn vader, Louis Van de Velde (Schilde 27 juli
1934 - Zoersel 3 februari 2001) had een Volkswagen
kever en reed met hen in het weekend naar Duffel.
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John met kleindochter Roos
op het Molenfeest in 2019.
Foto Danny Huygens

Vader Staf Van de Velde met
de tweeling John en Karina.
Foto uit privécollectie

Kun je een verhaal uit je jeugd vertellen?
Ik heb veel samen met mĳn zus gespeeld. Wĳ
hadden een verzameling beestjes en soldaten in
miniatuur en in onze verbeelding hebben die vele
avonturen beleefd. Toen we in de lagere school zaten
mochten we woensdagnamiddag bĳ iemand gaan
spelen of iemand anders kwam bĳ ons spelen.
Wĳ speelden vaak in en rond het fort van Oelegem.
Langs beide zĳden van de fortbrug lag er
halfbedolven onder het slĳk nog munitie van na de
Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat wĳ elf jaar waren
en we wilden duikertje spelen. Wĳ hebben toen, ons
van geen kwaad bewust, allerlei mortieren en kogels
bovengehaald en op een hoop gegooid…De
veldwachter werd verwittigd en niet alleen DOVO
(de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van
Ontploffingstuigen) kwam, maar de pers was er ook
bĳ. Zo stond er de volgende dag een artikel in de
krant met op de foto drie spichtige jongens in hun
zwembroek en als titel Jonge knapen vinden
oorlogsmunitie. Daarna is heel de site rond het fort
door DOVO opgekuist.

Zo vlak bĳ het fort ken je zeker nog
‘oorlogsverhalen’?
Mĳn moeder vertelt dat er tĳdens de laatste
maanden van de oorlog een V2-raket gevallen is ‘op
’t stort’, de plek in het Vrieselhof waar in 1937 de
grond van de toen nieuw gegraven Antitankgracht
gestort werd.* Recent is alles weer afgegraven. Je
ziet daar nu opnieuw de teelaarde waar verschillende
boeren bĳna honderd jaar geleden in de zomer het
hooi maaiden. Deze kavels, in de winterbedding van
het Schĳn, waren in de winter veel te nat om te
bewinnen.
Door de inslag was de helft van de ruiten langs de
zuidwestkant van de boerderĳ gebroken. Omdat er
geen glas te krĳgen was had mĳn grootvader er dan
maar planken in geslagen.
Een maand later gebeurde er iets veel ergers. Mĳn
grootouders waren in hun bos bomen aan het
snoeien voor brandhout en om mutsaards te maken
voor hun bakhuis. Mĳn grootvader reed met zĳn kar
vol hout, getrokken door zĳn twee Brabantse

* Deze localisatie is niet helemaal correct. Het moet gaan om een van de twee andere kraters van V1- en V2bommen, dichter tegen de Knodbaan aan. Bij de archeologische controle van de recente beheerswerken is in of
onder ‘het stort’ geen enkel spoor gevonden van een vierde bomkrater.
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trekpaarden, heen en weer van het bos naar de
boerderĳ. Mĳn moeder was binnen met haar zuster
en was voor een Amerikaanse soldaat die ook binnen
was water aan het koken om thee te maken.
Die Amerikaanse soldaten hadden rondom het fort
verscheidene artilleriestukken luchtafweergeschut
staan. Plots hoorden ze een V1 aankomen waarvan
het geluid veranderde. De Amerikaan riep: ‘He’s
falling!’ en maande mĳn moeder en tante aan om te
schuilen.Door de druk van de ontplofte V1 werd
mĳn tante de kelderdeur door geblazen en kwamen
mĳn moeder en de Amerikaanse soldaat in de
eetkamer terecht. Mĳn tante was erg geschrokken
maar had enkel wat blauwe plekken, hoewel ze
tĳdens haar val tussen de kapotgevallen
steriliseerbokalen terechtkwam.
Mĳn moeder had enkele glasscherven in haar
onderrug, maar de soldaat was zwaar gewond door
het gordĳn dat tegen zĳn rug gevlogen was en dat al
het glas van de ramen had meegenomen. Mĳn
grootvader was in de stal omvergegooid tussen zĳn
paarden en had niets.

Mĳn grootmoeder die op het veld was en alles
gehoord had schreeuwde het uit: ‘Ze zĳn allemaal
dood!’ Een buurman uit de Dobbelhoeve, Juul
Teunkens, liep haar tegemoet om te melden dat er
niemand overleden was en dat het met iedereen goed
ging.Het dak, dat toen een zadeldak was, lag in de
weide die nu de schapenweide is. Er stond geen
enkel glas meer in het huis. De houten schuur met
materiaal lag plat. De muren waren gescheurd,
sommige scheuren kan je nu nog zien. Mĳn moeder
vertelde mĳ dat alle hoeves in de buurt, waaronder
het huidige staltheater en de Tai-chi-boerderĳ op de
Knodbaan, grote schade hadden. Maanden hebben
mĳn grootouders en hun twee dochters met zeilen op
het dak en planken in de vensters geleefd. Pas
maanden nadat de oorlog voorbĳ was kwam er weer
bouwmateriaal op de markt. Die V1-put is nu de
opgekuiste ronde put naast het nieuwe vlonderpad
van het fort naar het Vrieselhof.

Door de beheerswerken krijg je nu een bijzonder fraai
zicht op het zeldzame blauwgrasland ten noorden van
het Schijn.
Foto Danny Huygens
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OELEGEMSE stambomen
Ludo Jacops en Joke Bungeneers

Ludo Jacops maakt de genealogie of de kwartierstaat op van de persoon die
we interviewen. Zo’n genealogie neemt 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'.

De zoektocht naar de voorouders van de
‘Oelegemse’ tak van de familie van John Van de
Velde, via zĳn moeder Marcella Peeters en zĳn
grootmoeder Fien Daelemans, voert ons naar de
zeventiende eeuw en naar Sint-Antonius-Brecht.
Op 12 februari 1660 wordt daar Joannes Clasens
gedoopt. Hĳ trouwt pas in 1694, met Catharina De
Bie en overlĳdt al in 1705. Hun zoon krĳgt ook de
doopnaam Joannes maar voortaan wordt de
achternaam als ‘Claessens’ genoteerd. Deze Joannes
Claessens (1701-1772) trouwt met Anna Dymphna
Geudens (1708-1785) met wie hĳ vĳf zonen krĳgt.
Het gezin blĳft in Sint-Antonius gevestigd. De
tweede zoon, Henricus Claessens (1734-1811)
trouwt met dorpsgenote Dymphna Schillemans
(1737-1819) en verhuist dan naar Zoersel: alle zeven
kinderen worden in Zoersel geboren en gedoopt.
Oudste zoon Franciscus Claessens (1766-1833)
zoekt een bruid in Halle: Anna Maria De Winter
(1777-1845). De eerste vĳf kinderen zĳn nog
gedoopt in Halle. Hun oudste zoontje overlĳdt al
enkele dagen na de geboorte en ook het vĳfde kind,
een meisje, leeft amper een maand. Daarna, tussen
maart 1813 en april 1814, verhuist het gezin naar
Oelegem waar de twee jongste kinderen worden
geboren. Frans en Anna Maria zĳn de eersten
waarvan we in de bronnen hun beroep terugvinden:
landbouwer.
Egidius Claessens (1810-1890) is drie als zĳn
ouders naar Oelegem verhuizen. Hĳ komt aan de
kost als dagloner en trouwt in 1841 met de Ranstse
Anna Catharina Van Linden (1816-1876), ook
dagloonster en landbouwster. Hun oudste zoon
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Gummarus groeit voorspoedig op, maar dan volgen
twee jongetjes die respectievelĳk maar tweeënhalve
maand en negen dagen leven. Daarna volgen nog
een dochter en vĳf zonen. Zoon Cornelius
Claessens (1849-1909) komt aan de kost als
handwerker, dagloner en landbouwer. Op 20
november 1873 trouwt hĳ met de Oelegemse Anna
Maria Cornelis (1846-1912). Ook zĳ is dagloonster,
landbouwster en meid. Ze was eerder getrouwd met
Petrus Daems, maar sinds januari 1873 weduwe.
Met Cornelius krĳgt ze zes kinderen: eerst vĳf
dochters en uiteindelĳk één zoon.
De derde dochter, Rosalia Philomena Claessens
(1882-1965) trouwt op 21 augustus 1902 met de
Ranstse fabrieksarbeider Ludovicus Carolus
‘Louis’ Daelemans (1875-1920). Hĳ was een van de
dertien kinderen van Petrus Franciscus Daelemans
en Rosalia Smits. Zĳ hebben dan samen al een
dochter, Maria Amelia, die na het huwelĳk
gewettigd wordt. Het koppel vestigt zich in Schilde
op de grens met Oelegem en er volgen tien kinderen,
die allemaal gezond opgroeien. Dat is in die tĳd niet
vanzelfsprekend: de baby- en kindersterfte lag hoog.
Een van de oudere zussen van Rosalia, Joanna
Maria, kreeg bĳ voorbeeld met haar echtgenoot
Petrus Van Langendonck maar liefst vĳftien
kinderen waarvan er vĳf overleden als baby of
peuter.
Hun vierde kind, Josephina ‘Fien’ Daelemans
(1906-1985) keert na haar huwelĳk met Ludovicus
of Louis ‘de Witte’ Peeters (1901-1985) naar
Oelegem terug. En daarmee zĳn we aan de
generaties gekomen waarvan je het verhaal op de
vorig pagina’s kon lezen.

SPAANSE griep
John Van de Velde

Je kan geen krant of nieuwssite openen of je
leest wel over de wereldwijde Coronaepidemie.
Maar ook een dikke eeuw geleden was de
wereld in de greep van een pandemie. Op de
vraag wat de grootste ramp van de twintigste
eeuw was antwoordt vrijwel niemand:
‘De Spaanse griep’.
Deze pandemie aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog werd Spaanse griep genoemd omdat
Spaanse journalisten er als eersten over berichtten.
In Duitsland heette ze trouwens ‘De Vlaamse griep’.
Er zĳn drie gangbare theorieën over het ontstaan
ervan. De eerste zou de cocktail aan vaccinaties zĳn
die de Amerikaanse soldaten kregen toegediend en
die mogelĳk een onbedoeld neveneffect had. Een
tweede bron heeft het over een Chinese (!) mutatie
van een varkensvirus. Een derde theorie wĳst de
Franse plaats Étaples als startpunt aan. Tĳdens WOI
was dit voor de geallieerden een doorvoerhaven, er
was een groot Brits kamp en er waren 20 militaire
hospitalen met in totaal 20.000 ziekenhuisbedden.
Van daaruit vertrokken vele treinen met soldaten
naar de fronten in Frankrĳk en Vlaanderen.
Verschĳnselen van deze griep waren hoge koorts,
hoesten, spierpĳn en keelpĳn. Daarna volgden
enorme moeheid en flauwtes. Uiteindelĳk had men
zelfs geen energie meer om te eten, te drinken of te
ademen. Binnen enkele dagen had deze ziekte de
dood tot gevolg. De eerste patiënt, een legerkok,
werd in de Verenigde Staten op 4 maart 1918
geregistreerd. De ziekte velde aanvankelĳk
Amerikaanse soldaten en via hen kwam ze ook bĳ
andere legers terecht. In augustus 1918 was de helft
van de Amerikaanse militairen ziek; 43.000 van hen
overleefden het niet. Dat is bĳna de helft van alle
Amerikaanse soldaten die tĳdens WOI sneuvelden in
Europa!
Van alle militairen die stierven in de Eerste
Wereldoorlog, overleed 70 procent aan de Spaanse
griep. Toen de oorlog voorbĳ was en ze weer
huiswaarts keerden sloeg het virus wereldwĳd toe.
Elk land hield immers massabĳeenkomsten om het

einde van de oorlog te vieren. Wereldwĳd kreeg een
op de drie personen deze ziekte, men spreekt dan
over meer dan een half miljard burgers. Van deze
geïnfecteerden stierven er ruwweg 50 tot 100
miljoen. Dat wil zeggen dat 2,5 tot 5 procent van de
wereldbevolking overleed aan deze pandemie.
Hiermee was de Spaanse griep de grootste ‘killer’
sinds de Zwarte Dood, de pest die in de
Middeleeuwen miljoenen levens eiste.
In België stierven er ruim 300.000 mensen aan deze
griep. Ter vergelĳking: dat is 14 keer meer dan het
aantal Belgische burgerslachtoffers van WOI en het
drievoud van alle Belgische doden in WOII. Uit een
document, verzameld in een boek over het wel en
wee der parochies uit Antwerpen tĳdens WOI, rept
onze pastoor L. Haerens met geen woord over de
Spaanse griep. Wel vermeldt hĳ dat er van de 70
parochianen die onder de wapens geroepen werden
(waaronder twee vrĳwilligers) vier soldaten zĳn
gesneuveld en een aan ‘een ziekte’ is overleden in
Duitsland. Het document geeft verder de lĳst van
overlĳdens in het dorp tĳdens de laatste
oorlogsjaren: respectievelĳk 16 in 1916, 38 in 1917
en 19 in 1918. Het hoge aantal overlĳdens in 1917
dateert van voor de Spaanse griepperiode. De dienst
burgerzaken van de gemeente Ranst telde voor
Oelegem 73 overlĳdens in de periode van 1918 tot
en met 1920. Ook uit die cĳfers kan je geen
oversterfte afleiden. Kortom: er is geen enkele
aanwĳzing dat de Spaanse griep hier in Oelegem
lelĳk zou hebben huisgehouden.

Bronnen
Laura SPINNEY, De Spaanse griep. Hoe de pandemie van 1918 de wereld veranderde, De Arbeiderspers, 2018
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep
Historiek, webstek voor geschiedenis, Nederland: https://historiek.net/spaanse-griep-1918-pandemie/79002/
EOS, wetenschappelijk magazine: https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid
Kamiel MERTENS (red.), Pastoors rapporteren over WO1 in de provincie Antwerpen, Balen, Studium Generale vzw,
2006, deel 2, p. 1018-1020.
Dienst burgerzaken, gemeente Ranst
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UIT DE OUDE DOOS: Gouden Jubel
Joke Bungeneers en Edward Sels

Statieportret voor het vijftigjarig bestaan van de lokale afdeling van de landelijke gilde.

Foto uit privécollectie

Op zoek naar foto’s van zijn grootouders stootte John Van de Velde op dit
groepsportret. De foto is genomen op 8 januari 1962, naar aanleiding van het
vijftigjarig jubileum van de lokale afdeling van de landelijke gilde.
De foto lĳkt genomen in de tuin van wat nu Kerkstraat 4 en 6 is – het raam met de neergelaten rolluik is
Kerkstraat 3. Je herkent op dit statieportret natuurlĳk de notabelen van die tĳd zoals burgemeester Harold
della Faille, pastoor Eugeen Van der Donck en secretaris Remi Van Peer. En John haalde er uiteraard zĳn
grootouders uit. Maar wie is al dat ander schoon volk? We gaan de rĳen even voor jullie af. Al moeten we hier
en daar zelf ook het antwoord schuldig blĳven. Als je de gaten voor ons kan opvullen, laat het ons weten!
Bovenste rĳ, van links naar rechts:
Alfons Van de Perre, Jules Claessens, Paulina Van de Velde, August De Voght, Maria Dieltiens, mevr. en de
heer Van Dyck uit Loenhout, Frans Bosch, Alfons Claessens sr, Louis Dierckx, Fons Claessens jr, Jef De
Meutter, Ludo Tuyaerts, Leo Hofmans, Willy Bosch, Louis Huysmans, Herman Hofmans
Derde rĳ, van links naar rechts:
Josephine Van Rompaey, Fien Van de Velde, Maria Van Dĳck, Germaine Van Camp, Gusta Van Hoof, Jozef
Spoelders, Leonie De Bondt, Gommaar Dierckx, Jules Rits, Maria Meyelemans, ?, ?, Gerard Van de Voorde,
Remi Van Peer
Tweede rĳ, van links naar rechts:
Louis ‘de Witte’ Peeters, ? Dierckx, Emiel Van Rooy, Stan Coeckx, Marie Van de Velde, Julia Van Houdt;
Josephine Daelemans, Maria De Voght, Maria Verlinden, Louisa Oorts, Stefanie Van den Bosch, Josephine
Van Dun, ?, Florent Van Camp, Eugeen Smits, Marcel Claessens, Gusta Onsea, Simonne Goossens, Angeline
Somers, Louis ‘de Witte’ Claes, Alfons Van Hoof, Joannes Bruynseels
Eerste rĳ, van links naar rechts:
Louis ‘de Witte van de Bevaerd’ Claessens, Charel Bosschaerts, Jozef Dierckx, Frans De Meutter, Harold
della Faille, een afgevaardigde van de Boerenbond, E.H. Eugeen Van der Donck, de proost van de
Boerenbond, Victor Van de Voorde, E.H. Alfons Van Bergen, Victor Hofmans, Victor Verheyen, Jerôme Van
de Voorde, Jef Van Reusel en Louis De Wolf.
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We kunnen onze leden dit contactblad gratis aanbieden dankzij de steun van:

Bloemen Sint-Jozef
Oudstrijdersstraat 35 - 2520 Oelegem

‘Uit sympathie’

Uw advertentie of uw naam ook op deze pagina?
Informeer via info@debrakken.be naar de voorwaarden.

Heemkundige kring DE BRAKKEN vzw
Kerkhoflei 1, 2520 Oelegem
info@debrakken.be • www.debrakken.be

Bestuursleden:
Joke Bungeneers (03 383 34 24)
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
Danny Huygens (03 383 34 24)
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
Luk Kegeleers (0479 50 55 27)
Kantonbaan 11, 2520 Oelegem
Jan Nys (03 383 42 77)
Muizenheuvel 40, 2520 Oelegem
Johnny Van de Velde (0479 91 94 62)
Goorstraat 16, 2520 Oelegem
Luc Verachtert (03 475 16 48)
Roggelaan 6, 2520 Ranst
Patricia Vervloet (0473 99 99 86)
Jozef Simonslaan 45, Oelegem

Foto op de cover:
Café Toerist circa 1965.
Foto uit privécollectie.

