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WOORDJE van de voorzitter

Een jaar lang hebben wĳ met de vrĳwilligers, mits
onderbrekingen door het weer en de coronacrisis,
gewerkt aan het splinternieuwe bakhuis. Het ziet er
mooier uit dan we hadden kunnen dromen. Oelegem
is een monument rĳker.

Drie dagen voor de openmonumentendag hebben we
geoefend aan het bakken in de houtgestookte oven.
We kregen les van twee ervaren bakkers en het
resultaat van de scholing mocht gezien worden.
Deze week hebben we over onze toekomst
vergaderd. Het ‘Meulemaal’ zal nog wel even in de
schuif gestopt worden. We gaan wel vanaf oktober
elke tweede zondag van de maand in de namiddag
ons ‘Meulencafé’ openen. Voor een lekker pintje,
een Tits, een wĳntje of een koffie ben je Corona-
veilig uitgenodigd in de molen. We kunnen de
centen goed gebruiken want koken kost geld.
Hopelĳk leidt de tweede golf van Corona niet tot een
volledige lockdown zoals in maart.

We hebben ook nagedacht over het bakhuis. We
gaan voor de geïnteresseerden een broodbakcursus
inrichten. Met een groepje van een zevental
cursisten bent je dan welkom in het bakhuis om
samen met een lesgever de oven warm te stoken met
mutsaarden. Daarna kneed je twee soorten deeg en
laat dit rĳzen. Na het vormen van het brood schiet je
met de honderd jaar oude ovenpaal van ‘den
Ossekop’ het brood in de oven. Na 40 minuten is het
brood klaar en haal je dat met dezelfde ovenpaal
weer uit de hete oven. Intussen krĳgen jullie het

verhaal van de molen en het bakhuis te horen. Nadat
het brood op het rek is afgekoeld krĳgt elke
deelnemer enkele broden mee naar huis.

“Hoe, gaan jullie geen brood verkopen?” hoorde ik
enkele mensen in het dorp vragen toen ik dit idee
eens in een groep gooide. Neen, wĳ mogen geen
winkel zĳn. Dit willen wĳ ook niet. We willen de
geïnteresseerden een ervaring aanbieden die ze zich
nog lang gaan herinneren. We bieden de kans aan
om in een houtgestookte oven zoals in de tĳd voor
de Tweede Wereldoorlog brood te bakken dat smaakt
zoals het brood uit die tĳd. Dat gaan we doen. We
gaan niet alleen schrĳven over vroeger, we gaan
jullie ook even terugzetten in die tĳd.

Ik wens iedereen nog steeds een goede gezondheid
toe en hoop dat iedereen zich aan de afspraken blĳft
houden om een tweede lockdown te vermĳden.

Geniet van ons Oelegems magazine.

Johnny Van de Velde, voorzitter

We waren euforisch na de Open Monumentendag van zondag 13 september.
Voor de eerste keer sinds de start van Corona op 12 maart konden wij ons
nog eens als vereniging laten zien. En wat we konden laten zien was ook zo
spectaculair: ons bakhuis is klaar!

Jan schiet de eerste broden in onze oven, met de historische ovenpaal van ‘den Ossekop’ Foto Danny Huygens



De ‘aankleding’ met kasseien.
Foto Jules Sels
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WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen
Luc Verachtert

Pannen, nokpannen en schouwbladlood werden
aangebracht. Boven de oven plaatsten we
blauwzwart gesmoorde pannen en nokpannen. Dit
om een sierlĳk contrast met het rode hoofddak te
hebben. Net zoals de blauwzwarte paapstenen van
de muurplint, zĳn de zwarte pannen en nokken van
dezelfde klei gebakken als hun roodgebakken
broeders. Alleen gebeurde het bakproces met een
tekort aan zuurstof, een zogenaamd ‘reducerend’
bakproces. Wanneer er voldoende zuurstof bĳ het
bakken is, bĳ ‘oxiderend’ bakken, dan bekomt men
een rood eindproduct. In regio’s met een bepaald
gehalte aan kalk in de klei, verkrĳgt men gele
bakstenen. De Boomse klei is echter niet rĳk aan
kalk. Lichtere of donkerder rode kleur van bakstenen
verwĳst naar het gehalte ĳzeroxide in de klei.

Na de bedaking werd het vloeren aangepakt. Het
grootste deel van de vloer werd voorzien van rode
plavuizen van 14cm/14cm, afkomstig van de 17de-
eeuwse zolderverdieping van kasteel Cappenberg in
Hove. Een ander deel van de vloer werd uitgevoerd
in arduin. Het betrof deels 16de-eeuws materiaal uit
voormeld kasteel en anderzĳds 20ste-eeuws arduin
vanuit het park van dezelfde locatie.
Omdat de arduinen vloerstenen van diverse formaten
waren, werden ze eerst met een gehuurde
steenslĳpmachine op gelĳke afmetingen geslepen.
Zowel het dakdekken als het vloeren gebeurde onder
leiding van Jan Nys.

Danny Huygens zorgde voor het verzorgde
kasseiwerk rond het bakhuis. Voor zĳn loopbaan als
archeoloog van de stad Antwerpen, maakte hĳ nog
deel uit van de kasseileggersploeg van de Antwerpse
haven. De stielkennis die hĳ toen opdeed kwam hier
prima van pas.
Ondertussen vervaardigde ik de deur en de luiken uit
inlandse eik die we destĳds kregen van Marc
Pintjens van Oelegem. Toen was het ook het
moment om het door Louis De Pooter gesmede
deurslot te plaatsen. Alle scharnieren en luikhaken
werden eveneens verwerkt en het houtenwerk kreeg
drie lagen rode verf.

In de week voor de Open Monumentendag werd er
proefgebakken op maandag, dinsdag en zaterdag.
Jan Nys volgde hierbĳ een blitzopleiding van Johan
Van de Velde, die voor zĳn pensioen les heeft
gegeven aan de PIVA. De oven werd telkens heet
gestookt met enkele mutsaarden (takkenbossen).
Bakker Johan is echter ook chocolatier en hĳ
verraste ons met pralines in de vorm van een
molentje. In de pralinevulling verwerkte hĳ onze
‘slag van de molen’. Een aanrader!

Boven de verluchtingsopening onder de oven
hebben we een afweerkruis gekalkt. De mens van
vroeger was bang voor allerlei kwade krachten,
zoals heksen, de duivel, de kwade hand enz... Om
mens, dier en voeding in de hoeve en eventueel ook

Op zondag 13 september, onder een stralende zon, was het Open
Monumentendag. Meer dan vierhonderd bezoekers genoten van het
bakhuis en het zomerweer. Ze konden met eigen ogen vaststellen dat de
werkzaamheden aan het bakhuis stilaan het einde naderen.
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Het deurslot, een waar kunstwerkvan Louis De Pooter. Foto Danny Huygens

De eerste broden in de maak! Foto Danny Huygens

in het bakhuis, veilig te stellen tegenover deze
entiteiten, wilde men alle openingen beveiligen door
bĳvoorbeeld een medaille onder een raam- of
deurdorpel te metsen, door een heksenbol in de
haard te hangen of door een afweerkruis of
heksenkruis boven een raampje te kalken.
Tegenwoordig zĳn deze kleine relieken zeldzaam
geworden. Er is nog een gekalkt kruis in het
centrum van Wommelgem, tegenover de kerk.
En in Bokrĳk zĳn er nog aan de hoeve van Janneke
Coeckelberghs en aan de hoeve van Vorselaar..
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Van hanen en spreeuwen

Om te voorkomen dat het via de schoorsteen binnen
regent in het bakhuis, hebben we op de schoorsteen
schouwnokpannen geplaatst. Bĳ wĳze van
versiering worden deze nokken bekroond door een
gebakken haan. Dergelĳke nokken zĳn zomaar niet
te vinden. Wĳ hebben ze, samen met de haan, laten
bakken door Herman Verhoeven, de pottenbakker
van de Frederik Peltzerstraat 14 in Lier. Behalve de
nokpannen kan je aan ons bakhuis nog een
handgedraaid voorwerp van Herman zien: een
spreeuwenpot. In een volgend nummer komen we
hier nog op terug.

De (nog kleine) plantjes donderbaard
op het dak van het bakhuis.
Foto Danny Huygens

Het bakhuis op Open Monumentendag.
Let op het afweerkruis op de oostgevel.
Foto Danny Huygens

‘Donderbare’

Op de bedaking werden vier plakjes donderbaard
(huislook, sempervivum tectorum) geplaatst. Deze
medicinale plant werd vroeger op de plaggen van de
nok van strooien daken geplant en werd ook af en
toe op een pannendak, bĳvoorbeeld van een bakhuis,
gezet. Volgens het oude bĳgeloof bood het
bescherming tegen blikseminslag. Bokrĳk
restaureert momenteel op vĳf jaar tĳd 120 gebouwen
met geld van de Vlaamse overheid. Men lĳkt echter
de donderbaard op de daknokken te vergeten...
Guido Gezelle schreef in de dichtbundel Rĳmsnoer
van 1894 een gedicht van twaalf strofen over onze
vetplant. Hieronder de twee eerste strofen:

Donderbare, die daar, stille,
‘t schamel boerenvolk te wille,
‘t lĳvig dakstroo ingeklast,
waakzaam zit, en wortelvast.

Angst- en vreesloos wonen ze, onder
uw bewaken, voor den donder:
viel hĳ ‘t vunzig dakstroo in,
schâloos bleef al ’t huisgezin.



7

Johan Wouters

Ons bakhuis mag gezien worden. We willen er dan ook niet zomaar een brood
bakken, maar eentje met karakter. Johan Wouters nam de uitdaging aan en
werkte een recept uit voor een brood dat bij De Brakken en de molen past. Hij
gaf het ook een Eulegoemse naam: Caïphas.

Noot: De Brakken gaan het Caïphasbrood niet commercialiseren of verkopen. Je zal het enkel
bij speciale gelegenheden kunnen proeven of zelf maken als je in groep een workshop
Van graan tot brood komt volgen. Door de huidige coronamaatregelen weten we echter niet
wanneer die workshops zullen kunnen starten.
Caïphas Quadrupel is gebrouwen in een huisbrouwerij. Dit betekent dat het bier niet voor
degustaties kan gebruikt worden. De verkoop is eveneens verboden. De reden hiervoor is dat
homebrewers geen accijnzen en BTW betalen.

CAÏPHAS: een Eulegoems roggebrood uit het nieuwe bakhuis

In de verhalenbundel Harslucht uit 1933 vertelt
Jozef Simons het toch wel rauwe verhaal van
Caïphas, een Oelegemse stroper uit de Halse Hoek.
In 1988 werd een Oelegemse reus gebouwd, die
Caïphas werd gedoopt. John Lundström
componeerde een lied ter gelegenheid van de eerste
intrede van de reus. Hĳ romantiseerde het originele
verhaal, schaafde er de meest ruwe kantjes af en liet
Caïphas in de molen wonen. De reus was al 30 jaar
niet meer uitgegaan toen De Brakken hem twee jaar
geleden op het Molenfeest onder begeleiding van
vele kinderen en enkele muzikanten terug
uitnodigden in de molen van Oelegem.

Omdat reuzen ook grote honger hebben “eisen” zĳ
ook hun aandeel op van de broden die in het nieuwe
bakhuis zullen gebakken worden. De coronacrisis
maakte tĳd vrĳ om onderzoek te doen naar een
brood dat best bĳ hem zou passen. Het moet een
zwaar brood zĳn, eentje met karakter. Dat kan alleen
maar een roggebrood zĳn. Vroeger bakte men op de
boerderĳ speciaal roggebrood voor de paarden want
die moesten hard labeuren op het veld.

Het recept voor het Caïphasbrood is geen zuiver
roggebrood. Naast het speltmeel dat helpt om het
deeg te laten rĳzen zĳn er nog lekkere ingredienten
aanwezig. Alle ingrediënten komen trouwens van de
plaatselĳke middenstand. Veenbessen of cranberries
geven een frisse en fruitige smaak. Cacao zorgt voor
de donkere kleur, honing voor de nodige zoetheid en
venkel geeft een kruidige en vooral anĳsachtige
smaak. Alles samen een brood dat ongeveer 2 kg
weegt. Zelfs een reus kan dat niet in één keer opeten.

Rest ons nu nog het “overzetten” van het bakproces
van de huidige elektrische keukenoven naar de
houtgestookte oven aan de molen. Bepaling van de
temperatuur en beheersing ervan tĳdens het
bakproces is cruciaal om steeds dezelfde kwaliteit te
bekomen. Dit zal nog wat oefenwerk vergen.

Zo een zwaar brood kan enkel genuttigd worden met
de bĳhorende drank. Tegenwoordig hebben ze daar
een mooie naam voor: foodpairing. De regels zĳn
zoals bĳ wĳn: drank en eten moeten samen passen.
Voor onze streek is dat niet wĳn maar bier. Voor een
donker brood hebben we een .. donker bier nodig.
Voor een zwaar brood wordt dat … een zwaar bier.
Een quadrupel dus. Zo moeilĳk is foodpairing nu
ook weer niet.

Als hobbybrouwer heb ik me er op toegelegd voor
eigen gebruik zo’n aangepast bier te ontwikkelen.
Omdat het bier samen met het brood gaat heb ik het
ook Caïphas genoemd. Dat voorkomt vergissingen.
Ook voor een reus als hĳ al teveel op heeft.

Het Caïphasbrood en de broodstempels.
Foto Danny Huygens
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EEN OELEGEMENAAR vertelt
Interview John Van de Velde - foto’s Danny Huygens

1. Wie waren jullie ouders en wat deden ze?
Moeder heette Josepha Georgette Van Camp, gekend
als Georgette. Ze is geboren in Deurne op 8 oktober
1916 en is op hoge leeftĳd overleden in het
ziekenhuis in Malle op 14 november 2009. Zĳ was
huisvrouw, want met zes kinderen kon je in die tĳd
moeilĳk nog gaan werken. Thuis werkte ze in de
groententuin en ze hield een geit voor de melk.
Vader Remi Ceulemans was een echte Oelegemnaar.
Op 18 augustus 1911 is hĳ hier geboren en hĳ is
thuis overleden op 17 januari 1978. Hĳ werd al
vroeg ziek en is dan ook veel te jong gestorven. In
het begin was hĳ diamantslĳper, daarna werd hĳ
fabrieksarbeider op het vilbeluik. Nu heet het daar
Rendac. Later is hĳ bĳ ‘den Engelsman’ gaan
werken op het kamp in Emblem.¹
2. Jullie waren met zes kinderen, leven zĳ nog
allemaal?
Ja hoor, wĳ zĳn nog compleet en wĳ zĳn allemaal in
‘Eulegoem’ geboren. Eerst is ons Gonda ter wereld
gekomen (11 maart 1938), zĳ heet officieel
Aldegonda Simone Maria. Dan is Sonja geboren (14
oktober 1939), die heet officieel Maria Sonja Karel
Leontine. Daarna was het mĳnen toer, zegt Jos. Ik
ben op 8 augustus 1942, in het begin van de oorlog
geboren. En toen kwam ik, zegt Delphine. Bĳ ons
grootmoeder in haar kelder (Kerkstraat 11), op 24

januari 1945 - daar was het veiliger dachten ze.
Daarna kwam Paul (6 maart 1946) en als zesde werd
Freddy Ferdinand Clara geboren (30 november
1948).

3. Welk verhaal uit je kindertĳd is je bĳgebleven?
Wĳ woonden in de Kerkstraat nummer 9. We
hebben veel buiten gespeeld zegt Jos. Vaak speelden
we op de trappen van het oude gemeentehuis. Op
een dag riep ons moeder dat we naar huis moesten
komen om te eten. Ons Delphine was zes jaar en
stak zonder te kĳken de straat over. Er kwam een
motor aangereden en die reed haar omver. Ze was
toen zwaar gewond aan haar arm en de oude dokter
Helsen moest de wonde dichtnaaien. Toen vader
haar vasthield beet Delphine keihard in zĳn hand.
Haar tanden stonden erin! Delphine vertelt dat ze
steeds op de loop was. Soms reed ze zomaar rond
met achterop haar fiets een lievelingspop.
Beiden hebben nog een levendige herinnering aan
het wekelĳkse bad: Ons moemoe kwam ons moeder
helpen om ons in bad te stoppen. Dat was een zinken
bad dat op een tafel werd gezet. We werden met een
vaste en sterke hand gewassen. Het deed soms pĳn,
zo proper waren wĳ. Na elk kind werd er een moor
warm water bĳ in het bad gegoten. Je moest eens
weten hoeveel keer er in gepist werd, lacht Jos.

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. Dan gaat het gesprek
door. John neemt het interview af en Danny
Huygens fotografeert.

Omwille van de coronamaatregelen bleven we ook deze keer in
onze eigen De Brakken-bubbel, voor een dubbelinterview met
twee van onze molenhelpers:
Delphina Eduarda Ceulemans
Geboren in Oelegem op 24 januari 1945
Roepnaam Delphine
Gehuwd met Franciscus Josephus Julianus Marinus (Pulderbos
op 14 april 1943)
Josephus Augustinus Constantinus Ceulemans
Geboren in Oelegem op 8 augustus 1942
Roepnaam Jos, in zĳn jeugd ook bekend als ‘de Ceule’
Gehuwd met Godelieve Maria Ketels (Antwerpen, 23 mei 1947)

Jos en Delphine voor het huis van hun ‘moemoe’
in de Kerkstraat 11.
Foto uit privécollectie

1 In 1952 werden in het kader van ‘Operatie Gondola’ verspreid in de Kempen een aantal Britse basissen gebouwd.
Het hoofdkamp, kamp A, lag in Emblem, waar nu Campus Vesta is. In het kamp werkten naast Engelse militairen
ook heel wat Belgische burgers. Wil je hier meer over weten? Je kan bij De Brakken twee boekjes kopen, voor 5 euro
per stuk: Operatie Gondola. Koude oorlog in de kempen en Werken bij den Engelsman.
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Jos en Delphine Ceulemans

Bĳ ons grootvader, iedereen noemde hem ‘de Pee’,
hadden ze elk jaar een koe en een varken om te
slachten en de kinderen moesten dan meehelpen. Jos
herinnert zich nog dat hĳ als jong ventje met zĳn
arm in een emmer varkensbloed moest roeren opdat
het bloed niet zou stollen. Dit bloed werd daarna
gebruikt als ingrediënt bĳ het maken van beulingen.
Toen hĳ zeven jaar was mocht Jos al eens van
grootvaders pĳp roken: Het was zover gekomen dat
Pee ervoor gezorgd had dat ik een eigen houten
pĳpke had. Ons vader is toen gaan zeggen dat dat
gedaan moest zĳn. Je ziet dat het toen andere
gewoonten waren dan nu.

4. Waar ben je naar school geweest en welk
beroep heb je uitgeoefend?
Delphine is tot haar veertiende naar de
nonnekesschool van Oelegem geweest.² Daarna is ze
een jaar in Antwerpen bĳ een patisseriewinkel gaan
dienen. Ze vertrok op maandagmorgen en moest
daar werken tot zondagmiddag. Daarna mocht ze
voor een halve dag en een nacht naar huis. Daarna
heeft ze tien jaar bĳ slagerĳ Renders in Wĳnegem

gewerkt.
Jos heeft tot zĳn veertiende op de jongensschool van
Oelegem gezeten en daarna, tot zĳn achttiende op
leercontract geweest als automekanieker. Daarna is
hĳ fabrieksarbeider geweest bĳ de lampenfabrikant
Massive. Tot slot werkte hĳ als bediende op het
ministerie van economische zaken, waar hĳ de
ĳkingen moest doen voor het glaswerk zoals
pipetten en maatglaasjes.

5. Wie is je partner en hoe heb je die leren
kennen?
Delphine begint: ze kent Frans van in Oelegem.
Toen hĳ zeven jaar was, is het gezin vanuit
Pulderbos naar hier verhuisd. Frans was de beste
maat van Jos. Verkering kregen we op
Meulekenskermis. We hadden met drie vriendinnen
een oogje op Frans, maar ik heb gewonnen! We
trouwden in Oelegem op 7 augustus 1965. Ik droeg
een kort wit kleed en Frans was in kostuum. Het
trouwfeest was bĳ ons thuis. Ons vader heeft
daarvoor de slaapkamer uitgebroken om de living
groter te maken. Jos vertelt dat hĳ zĳn vrouw Lieve

2 Kinderen waren toen maar tot hun veertiende schoolplichtig (wet-Poullet van 19 mei 1914). Veel lagere scholen
hadden dan ook een ‘zevende jaar’, zodat je de volledige cyclus op dezelfde school kon uitdoen. Pas in de jaren
1970 werd de leerplicht verlengd tot 16 jaar en later, door de wet van 29 juni 1983, tot 18 jaar.

Zes op een rij: Delphine, Sonja, Gonda, Paul, Freddy en Jos.
Foto uit privécollectie
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ontmoet heeft in Schilde in zaal Nova, nu café De
Schilde: het was bal van Sint Elooi en als
metaalarbeider moest ik daar zĳn. Lieve was op dat
feest aan het opdienen en ik heb mĳn stoute
schoenen aangetrokken en haar uitgenodigd om de
volgende dag met mĳ naar cinema Rex te gaan. Op
23 mei 1970 zĳn wĳ in Schilde getrouwd. Het feest
was in het voormalige voetballokaal op de
Brasschaatsebaan.

6. Hoe heten jullie kinderen en kleinkinderen?
Delphine heeft twee kinderen, An (26 december
1972) en Kurt Marinus (25 mei 1974) en vĳf
kleinkinderen: Matthias, Jente, Alexander, Axel en
Nick.
Jos heeft drie zonen, Geert (9 augustus 1970), Tom
(26 augustus 1974) en Koen Ceulemans (19 januari
1975) en zeven kleinkinderen: Arne, Femke,
Jennifer, Dario, Zalia, Jasper en Hannelore.

7. Kunnen jullie nog iets leuks vertellen over
jullie rol als jonge ouder ?
Jos en zĳn gezin hadden een caravan in Tenneville,
vlakbĳ Bastogne, op camping Pont de Berguème. Ze
speelden en wandelden er veel in de bossen en je
kon er zwemmen in de Ourthe. Delphine en Frans
huurden jarenlang een caravan vlakbĳ de Lesse.
Toen de kinderen groter waren reisden ze

verschillende keren met de auto naar Italië.

8. Wat is er veranderd in Oelegem waar je niet
tevreden over bent?
Als uit één mond reageren Jos en Delphine dat er te
veel en te grote appartementen in Oelegem zĳn
gekomen. Wĳ zĳn precies de voorstad van
Antwerpen, voegt Jos er nog aan toe. Delphine vindt
het nog altĳd spĳtig dat het klooster weg is.

9. Wat is er dan positief veranderd in ons dorp ?
Delphine vindt de versieringen met Kerstmis heel
mooi in de dorpskern. De middenstand doet veel
moeite om ons dorp mooi te maken met de
feestdagen. Jos vindt vooral de kasseiwegen en het
kerkplein rond de kerktoren mooi. Natuurlĳk vinden
zowel Jos als Delphine het nieuwe bakhuis van De
Brakken de beste aanwinst voor het dorp in jaren.

10. Welke raad kan je geven aan de jongere
generaties die nu in Oelegem wonen?
Delphine vindt dat ze spontaan moeten blĳven en
eerlĳk moeten zĳn. Jos voegt eraan toe dat ze
moeten deelnemen aan het verenigingsleven zonder
de regels die er zĳn te willen veranderen. Laat
Eulegoem Eulegoem zĳn. En ik hoop dat iedereen
terug ‘joew’ zegt als ge iemand tegenkomt, voegt hĳ
er tot slot aan toe.

Jos en Delphine genietenvan het ophalen van herinneringen.
Foto Danny Huygens
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OELEGEMSE stambomen
Ludo Jacops en Joke Bungeneers

De oudst gekende voorvader van de familie
Ceulemans treffen we midden achttiende eeuw in de
Lierse parochieregisters.Melchior Ceulemans (?-
1781) trouwt op 16 oktober 1746 in de Sint-
Gummaruskerk met de Lierse Joanna De Keĳser.
Voor zover gekend krĳgt het koppel, dat zich in
Broechem vestigt, maar één kind: een zoon die
Carolus wordt gedoopt. Carolus Ceulemans (1747-
1809) trouwt op 4 februari 1771 in Broechem met de
uit Wommelgem afkomstige Petronella Sults (1745-
1800). Hĳ is dagloner van beroep. Het koppel krĳgt
acht kinderen, waarvan er echter verschillende als
baby of als jonge peuter sterven. Hun zevende kind,
Franciscus Ceulemans (1784-1855) zal de
‘overstap’ naar Oelegem maken.

Franciscus komt aan de kost als landbouwer,
dagloner en bakker. Een eerste huwelĳk met Maria
Catharina Rossau (1786-1808) eindigt abrupt als
Maria enkele maanden na de geboorte van hun
eerste kind overlĳdt. Ook het kind, een zoontje dat
Adrianus was gedoopt, haalt amper zĳn eerste
verjaardag. Op 23 september 1814 hertrouwt
Franciscus met de Oelegemse Theresia Janssens
(1776-1855). Er volgen drie dochtertjes, die alle
jong sterven en uiteindelĳk één gezonde zoon.

Deze zoon, Benedictus Josephus Ceulemans
(1821-1890) is net als zĳn vader bakker maar
daarnaast ook gemeenteontvanger. Op 23 september
1848 treedt hĳ in het huwelĳk met de eveneens uit

Oelegem afkomstige Joanna Carolina Jacobs (1827-
1911), landbouwster en winkelierster. Zĳ krĳgen
tien kinderen.

Hun op een na jongste kind, Constantinus
Augustinus Ceulemans (1866-1930) volgt zĳn
vader op als gemeenteontvanger. Zĳn eerste
huwelĳk, in 1892, met Susanna Constantia Van
Mechelen (1867-1910), blĳft kinderloos. Met zĳn
tweede vrouw Aldegondis Aloysia Wens (1875-
1937) krĳgt hĳ drie zonen, waarvan er echter slechts
één, Remi, de volwassen leeftĳd zal bereiken.

Remi Jozef Maria Ceulemans (1911-1978) trouwt
met Josepha Camille ‘Georgette’Van Camp (1916-
2009). Het verhaal van twee van hun zes kinderen
las je op de vorige bladzĳden.

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'.

Constant Ceulemans en Aldegondis Wens.
Foto uit privécollectie

Remi Ceulemans en Georgette Van Camp.
Foto uit privécollectie
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HET OELEGEM van Jozef Simons
Joke Bungeneers

Dat is onder andere het geval met de familie
Ceulemans. De overgrootvader en de grootvader van
‘onze’ Jos en Delphine Ceulemans waren immers
gemeenteontvangers en als zodanig directe collega’s
en medewerkers van Louis Simons (1860-1935), de
vader van Jozef. Benedictus Ceulemans (1821-1890)
was net als zĳn vader bakker en baatte samen met
zĳn vrouw een winkel uit, maar was daarnaast ook
gemeenteontvanger en verzekeringsagent. Op 14
februari 1887 stuurde Ludovicus ‘Louis’ Simons een
sollicitatiebrief aan het gemeentebestuur van
Oelegem voor de ambten van gemeentesecretaris en
ontvanger van het armenbestuur. Wanneer hĳ die
baan kort daarna ook kreeg, zou hĳ vooral
samenwerken met Stan Ceulemans (1866-1930), die
zĳn vader Benedictus opvolgde als gemeente-
ontvanger.

Er waren meer dan waarschĳnlĳk ook informele

contacten tussen de gezinnen van de
gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger. Want
een andere zoon van Benedictus Ceulemans en
nonkel van Stan Ceulemans, Victor Josephus of
‘Fikske’ (geboren op 10 juli 1859), was blĳkbaar een
geboren verteller. Hĳ is een van de mensen die aan
de jonge Jozef Simons heel veel spook- en
streekverhalen en legendes heeft verteld, die de
schrĳver later in verschillende van zĳn romans,
novellen en kortverhalen verwerkte. Het is wellicht
ook geen toeval dat een van zĳn romanfiguren
‘Victor Ceuleman’ heet. Weliswaar zonder –s op het
einde, want uiteraard heeft die figuur verder niets
met Fikske gemeen.
De gemeenteontvanger komt wél in de roman aan
bod. Alleen heet hĳ daar niet Stafke Ceulemans,
maar Janneke Homans – en schrĳft Jozef Simons:
‘Het ontvangersambt wordt bĳ de Homansen van
vader op zoon overgeërfd’.

Jozef Simons (Oelegem 1884 – Turnhout 1948) blijft een van onze grote
‘bekende Oelegemnaars’. Maar een mens is geen eiland en de geschiedenis
van Jozef Simons loopt soms parallel met die van andere Oelegemnaars.

De Kerkstraat zoals Jozef Simons ze kende. Het vooruitspringende huis rechts achteraan is zijn
geboortehuis. Het lage, derde huis op de rechterkant, Kerkstraat 9, was de woning van de
familie Ceulemans. Foto uit privécollectie
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HET GEBEURDE 100 jaar geleden
John Van de Velde

Op 2 september wint de Belgische Nationale
voetbalploeg goud op de Olympische spelen, die op
het Kiel in Antwerpen worden gehouden. Rusland en
Duitsland met zĳn bondgenoten werden op deze
spelen geweerd.
De Belgische legerleiding besluit in september 1920
om de fortengordel rond Antwerpen, waar het fort
van Oelegem een onderdeel van is, te herstellen en
te versterken. Voor al deze werken werd een som
van 325 miljoen Belgische frank uitgetrokken, ruim
8.056.000 euro.

In het verslagenboek van 1920 van de Oelegemse
handboogmaatschappĳ De Ware Volharding, gesticht
in 1842, lees ik dat de schuttersdoelen voortaan in
café Het hoefijzer van Frans Huybrechts in de
Oudstrĳdersstraat 12 staan. Het jaarlĳkse teerfeest
van de vereniging zal wegens goedkoper voortaan in
café Schuttershof bĳ weduwe Vervliet in de
Achterstraat plaatsvinden. De schutters nemen op
zondag 3 oktober 1920 in vol ornaat deel aan de
stoet ter gelegenheid van de inhuldiging van het
gildenhuis in de Oudstrĳdersstraat. Deze laatste
gebeurtenis zette mĳ op een zoeken in het
documentatiecentrum van Emblem en ik vond er
twee krantenartikelen over deze gebeurtenis.

Het eerste artikel verscheen in de Gazet van
Mechelen van 29 september 1920, pagina 3 is de
uitnodiging voor de inhuldiging. Het tweede artikel

is het verslag van de inhuldiging zelf van 3 oktober
1920 en verscheen in de Gazet van Mechelen van 7
oktober 1920 op pagina 4. Om het artikel leesbaar te
houden geef ik de woorden in de huidige
spellingsvorm weer:

Uit Oelegem
Inhuldiging
Zondag 3 oktober is voor onze parochie een
heuglĳke en betekenisvolle dag geweest. Onze stevig
bloeiende boerengilde huldigde de inbezitneming
van haar “Te Huis”, het bevallig en degelĳk lokaal
dat voortaan de werking der gilde binnen zĳn muren
zal herbergen. Prachtig en tenvolle geslaagd mogen
wĳ die inhuldingsdag noemen. Gildenhuis en
omgeving lachte verwelkomend toe in frisse loof- en
bloementooi. Zelfs Sint Michiel hielp mee en had zĳn
vriendelĳkste zonnetje naar Oelegem afgevaardigd.
Een groot aantal gilden en maatschappĳen uit de
omtrek met wapperende vlaggen en
vroomheidsbarende muziek zĳn onze boeren van
Oelegem komen getuigen van hun waardering en
instemming met hun streven. In stoet trokken ze door
het dorp naar het nieuwe gildenhuis waar de
feestvergadering in open lucht plaatshad. Na een
hartelĳk dankwoord van mĳnheer pastoor sprak de
heer Theunissen van de Boerenbond over
standsorganisatie en standsvertegenwoordiging. De
E.H. Prims beschouwde de noodzakelĳkheid van
onze boerenvereniging op sociaal oogpunt. Dr. Van
de Perre vereerde ons, met in diepgevoelde woorden,
die alsmaar dieper en dieper in het hart drongen, om
de leuze te ontwikkelen die prĳkte bĳ de ingang van
het gildenhuis: “Alles voor Vlaanderen, alles voor
Christus”. Welgemeend werden de sprekers
toegejuicht, waarna krachtig en fier De Vlaamse
Leeuw weergalmde. Een gezellig samenzĳn, waar
kunst en klucht zich bevallig afwisselden, besloot
deze blĳe dag. Boeren van Oelegem, nog lang zal
deze dag in uw geheugen levendig blĳven. Vergeet
niet de weg, u door onze gevierde sprekers
aangetoond. Schaart U in uw gildenhuis rond uw
waardige proost, de E.H. Leenaerts, de ĳzeren arm
van uw gilde. Want daar is het dat uw zedelĳke en
stoffelĳke belangen op onbaatzuchtige wĳze
verdedigd worden.

Vanaf nu kan je in deze nieuwe rubriek weetje-datjes lezen die onze
voorzitter opduikelde in de lokale pers van honderd jaar geleden. Deze keer:
nieuws uit het najaar van 1920. Oelegem had toen 1725 inwoners.

Bronnen
Collectie Documentatiecentrum Ranst
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UIT DE OUDE DOOS: allemaal van de smid

Wij gedenken

Joke Bungeneers en Edward Sels

Waarom deze naam? Frans was niet alleen herbergier,
maar ook smid. Onze oude doos leverde een portret op
van het gezin van zĳn zoon Laurent, die zĳn vader in
1923 opvolgde.

Zoals het toen hoorde, heeft het hele gezin zich in z’n
zondagse pak gestoken en kĳken ze ernstig in de lens.
Vader Laurent Huybrechts – die om een vreemde reden
de bĳnaam ‘Jan van Mechelen’ had – en zĳn vrouw
Maria ‘Mit’Van der Elst zitten op een stoel. Achter hen
staan van links naar rechts hun drie zonen Sus, Willy en
Gust. Het zal wel niemand verbazen dat hun bĳnamen
Mit van de smid, Sus van de smid, Willy van de smid en
Gust van de smid waren …

Bĳ het ter perse gaan vernamen we het overlĳden van
Marc Kennes (Merksem 18 juli 1948 – Antwerpen 21
september 2020). Marc was een van de stichtende leden
van onze heemkring. Hĳ was van de partĳ toen een
groepje Oelegemnaars met een hart voor heemkunde in
1974 beslisten een vereniging op te richten. Zĳn passie
voor fotografie zette hĳ in om het dorp en het landschap
vast te leggen. En hĳ liet De Brakken een blĳvende
herinnering na: Marc was de samensteller van ons
onovertroffen aperitief, de 'Slag van de molen'. We
wensen de familie veel sterkte.

Vanaf 1920 stelde de schuttersgilde haar doelen op in herberg Het Hoefijzer
van Frans Huybrechts.

Foto Danny Huygens

Foto uit privécollectie
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