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ACTIVITEITEN
in de Stenen Molen van Oelegem

Molenzondagen
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, 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
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.

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

Achterstraat 24 - 2520 Oelegem
Tel. 03 383 02 90

Maandag & dinsdag gesloten
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WOORDJE van de voorzitter

Hun dromen werden afgepakt. Ze moesten in een
soort rotatiesysteem van het front naar een rustplek
achter het front en dan weer naar het front. Zo ging
dat vier jaar aan een stuk. Slopende stress: “Ga ik
mĳn familie nog zien?” “Ga ik het overleven ?”
“Waarom doe ik dit?” “Mag ik mĳ wel hechten aan
mĳn kameraden?”.

Als ik dan aan deze tĳd denk, vraag ik mĳ soms af
wat voor zwakkelingen we zĳn. Zouden wĳ dat
gekund hebben? Ik denk van niet. We zeuren al dat
we een mondmasker moeten dragen en dat we te ver
van elkaar moeten zitten. Het sobere leven kunnen
we niet meer aan. Gewoon thuisblĳven en alleen met
je gezin zĳn - eigenlĳk zalig toch? Mensen ergeren
zich omdat ze zich aan richtlĳnen moeten houden.
De frontsoldaten uit WO I droegen een zwaar
masker tegen het dodelĳke mosterdgas. Wĳ dragen
een mondmaskertje van papier of stof en zeuren
omdat onze neus jeukt of omdat we onder dat
masker zweten ... Alles is subjectief.

Ook de mensen van 11.11.11., die centen ophalen
voor de helden van de samenleving overal ter
wereld, mochten niet aanbellen on steun te vragen.
Er werd gevraagd om via een overschrĳving te
storten. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

Wĳ, de Brakken, kregen vorige maand bezoek van
mensen van Kempens Landschap, de technische
dienst van de gemeente Ranst en molenbouwer
Adriaens uit Nederland. Ze kwamen naar de wieken
kĳken om te zien wat er juist moest gebeuren. Er

komt dus eindelĳk schot in de zaak! Het gaat
vooruit. Intussen gaan we met de molenaars
voorzichtig de kammen van alle tandwielen
vervangen. De loods met het materiaal voor de
toekomstige smidse is opgeruimd. We doen verder
achter de schermen. Maar we smachten er naar om
ons weer te laten zien in ons dorp. Wanneer starten
we met onze eerste bakcursus? Wanneer is ons
eerstvolgende Meulenmaal? Wanneer draaien de
wieken? Allemaal vragen …

Ook durven we in tĳden van Corona denken aan de
financiën van onze vereniging. Wĳ hebben sinds
maart dit jaar enkel nog uitgaven. Daarom planden
we iets speciaals tegen nieuwjaar. Exclusief voor
onze leden! Zelfgemaakte pralines in de vorm van
een molentje met daarin een crèmevulling met de
Slag van de molen - ik zie u in gedachten al
watertanden bĳ het idee! Of speculaas bakken in de
houtgestookte oven van het bakhuis? Dat lĳkt me
ook zalig. Lekkers om onze kas een beetje te spĳzen.

Geniet van ons Oelegems magazine , geniet van uw
gezin en ... geniet van de eindejaarsfeesten.

Ik wens iedereen veel leesplezier en een blakende
gezondheid toe.

Johnny Van de Velde , voorzitter van de Brakken

Wanneer ik dit schrijf is het elf november. We herdenken Corona-gewijs de helden
die vielen voor ons vaderland. Met weinig poeha worden er overal te lande ‘en petit
comité’ kransen neergelegd voor de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers.

Fragment uit de Richtmei van het bakhuis. Tekst Luc Verachtert. Kalligrafie Jules Sels. Foto Danny Huygens



Pottenbakker Herman Verhoeven aan het werk.
Foto Luc Verachtert
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WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen
Luc Verachtert

Om te voorkomen dat het via de schoorsteen
binnenregent, hebben we op de schoorsteen vier
schouwnokpannen geplaatst, bekroond met een haan
in rood aardewerk. Dergelĳke nokpannen zĳn niet
zomaar te vinden. Wĳ hebben ze, samen met de
haan, speciaal laten maken door pottenbakker
Herman Verhoeven uit Lier. De eerste mal die ik
maakte, een bol model, waarop de klei langs buiten
werd aangebracht, voldeed niet. Vermits de klei
ongeveer 10 % krimpt, mocht deze niet te lang op de
mal blĳven om scheuren te voorkomen. De klei er
sneller afnemen bleek echter geen optie omdat die
dan nog te wak was. Dan maar een holle mal
gemaakt waarin de klei langs binnen werd

aangebracht. Omdat elk van de vier pannen een vrĳ
lange lap klei nodig heeft werden er halve nokken
gemaakt met een bĳhorend verbindingsstuk. De klei
werd door Herman uitgerold op 2 cm dikte, met een
handbediende wals met bĳhorend tafelblad. De
haan is volledig vrĳ gevormd.

De Lierse pottenbakkerĳ Verhoeven in de Frederik
Peltzerstraat 14 bestond reeds in 1843. In 1901
begon Karel Verhoeven, grootvader van Herman, er
als leerjongen. Jos en Louis Verhoeven volgden hun
vader op. Louis heeft vooral machinale bloempotten
gemaakt. In 1980 was het de beurt aan Herman om
zĳn vader af te lossen. Jozef Weyns, de eerste
conservator van Bokrĳk, vermeldde in een van zĳn
publicaties deze Lierse pottenbakkerĳ. Hĳ wees er
op dat hier ooit aardappelschotels met slibversiering
werden gebakken. Dit moet in de periode van Karel
en Jos geweest zĳn. De oorspronkelĳke
houtgestookte oven bestaat nog en bevindt zich in
het atelier in de tuin achter de pottenbakkerswinkel.
Deze heeft gewerkt tot kort na WO II. Hierna
werden er twee grotere ovens gebouwd, verder naar
acher in de tuin. In deze ovens kon men rechtstaan.
Ze werden achtereenvolgens gestookt met hout,
steenkool en zware fuel. Ze hebben gewerkt tot
ongeveer in 1997.

Deze twee ovens zĳn ondertussen afgebroken; het
werd tĳd voor elektrische ovens. De eerste werd al
door de nonkel van Herman gebruikt en is nog
aanwezig. Ondertussen is er een moderner
exemplaar. In het atelier bevinden zich nog volgende
toestellen: een zware pers waarmee kleiblokken
worden gemaakt voor de hobbykeramisten en de
leerlingen van de academie, een kleinere wormpers,
een zware bloempotpers, een tegelpers en twee
draaischĳven. Buiten de reeds vermelde kleiblokken,
vervaardigt Herman vooral mezenpotten,
mussenpotten, spreeuwenpotten en
hangbloempotten. Momenteel draait hĳ nogal wat
‘olla’ waterpotten in diverse modellen:
ongeglazuurde, poreuze irrigatiepotten die worden
ingegraven op een centrale plek tussen de planten.

Buiten de nokpannen en de haan kan je aan ons
bakhuis nog een handgedraaid voorwerp van
Herman zien: een spreeuwenpot. Sommige
hedendaagse pottenbakkers vervaardigen
vogelpotten, zoals mussenpotten en mezenpotten,

Door de coronamaatregelen stonden onze activiteiten op een laag pitje. Daarom
besteden we hier aandacht aan een paar heel speciale buitenelementen.
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De fiere haan op de schouw van het bakhuis.
Foto’s Danny Huygens

met de bedoeling nestgelegenheid te verschaffen aan
deze vogels. Historisch gezien zĳn er oudere
vogelpotten, namelĳk spreeuwenpotten. Deze
komen aan het licht bĳ archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek en zĳn te zien op
schilderĳen en gravures van vooral de zestiende en
de zeventiende eeuw. Er waren zowel zĳdelings
hangende potten als exemplaren met een frontale
opening.

De oorspronkelĳke bedoeling was om de jonge
spreeuwen te laten opgroeien tot juist voor het
moment dat ze zouden uitvliegen. De uitgang werd
dan gebarricadeerd met een stokje, er werd letterlĳk
‘een stokje voor gestoken’. Daarna werden de
jongen langs een roofopening uit de pot gehaald en
verwerkt tot een spreeuwensoepje of een
spreeuwenpasteitje. Oude kookboeken uit de
zestiende en zeventiende eeuw geven hiervoor de
nodige recepten.

Bij de foto op de cover
Het portret van de volledige familie Sels werd genomen na de geboorte van het jongste kind, Rita, op 2
oktober 1952. In de jaren 1950 bevielen nog heel wat vrouwen thuis. Al werd het stilaan de gewoonte om voor
een bevalling naar het ‘moederhuis’, de kraamkliniek te gaan.

Links naast het bed staan, van links naar rechts: Yvonne (1938), Jules (1939), Greta (1937), Roger (1942),
Angèle (1935-2009), Jos (1933-2012) en vader Stan. Rechts naast het bed staan Maria (1934-2001) en
Jacqueline (1940-2004). Op het bed zitten links Maurits (1946), Herman (1945-2018) en Gerard (1944); rechts
zit de kleine Edward (1949). Centraal uiteraard moeder Jeanne Janssens met in haar armen baby Rita (1952).

De dame in het uniform is de zogenaamde ‘goei vrouw’, vroedvrouw mevrouw Smolders-Cuyvers uit Schilde.
Zĳ hielp alle kinderen Sels ter wereld komen.

De spreeuwenpot tegen de oostgevel. Foto Danny Huygens
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EEN OELEGEMENAAR vertelt
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.
Ook dit interview vergde wat kunst- en vliegwerk omwille van corona. Edward zit in
onze eigen De Brakken-bubbel, met hem kon het interview door John Van de Velde
veilig doorgaan. Het gesprek met Jules Sels verliep digitaal en hij bezorgde ons het
boekje dat hij in 1983 schreef naar aanleiding van het 50-jarig huwelijksjubileum
van hun ouders. Joke Bungeneers schreef alles aan elkaar. Jules en Edward vertellen
vooral het verhaal van hun ouders en van hun jeugd.

Juliaan Sels, roepnaam: Jules
Geboren in Oelegem op 2 december 1939
Gehuwd met Simone De Beukelaer, vader van Patrick, Kurt en Annick, fiere grootvader van Seppe, Lotje,
Lander, Ward, Lode, Stan, Kamiel en Jules
Edward Albert Maria Sels, roepnaam: ‘den Eduwaar’
Geboren in Oelegem op 17 januari 1949
Gehuwd met Christiane De Praeter, vader van Pascale (1 januari 1974 - zĳ was het eerste baby’tje van 1974
volgens De Nieuwe Gazet), fiere grootvader van Charlotte

1. Wie waren jullie ouders en hoe leerden ze
elkaar kennen?
Onze ouders waren Johannes Constant ‘Stan’ Sels en
Joanna Catharina ‘Jeanne’ Janssens. Vader werd op 1
november 1909 geboren in Zandhoven, in een
boerderĳtje langs het Hofeinde, die baan heet nu De
Mussenbaan. Tĳdens de oorlog van 1914-18
woonden ze in de Bruggestraat. Zĳn vader was
behalve een kleine boer ook vele jaren nachtwaker
in Zandhoven. Zĳn moeder had haar handen vol aan
de boerderĳ en hun twaalf kinderen. Moeder werd
op 25 april 1912 geboren, in Schilde aan de
Liersebaan. Haar vader werkte het grootste deel van
zĳn leven op de stokerĳ Meeus in Wĳnegem, op een
korte periode na dat de stokerĳ wegens financiële
problemen tĳdelĳk moest sluiten. Toen werkte hĳ

als dagloner bĳ een boer in Schilde, aan een
weekloon van 125 frank (3,10 euro) met kost en
inwoon. De laatste vĳf jaar voor zĳn pensioen is hĳ
bĳ de maalder van Schilde gaan werken. Moeder
had een oudere zus, Anna Maria, die al op tienjarige
leeftĳd overleed (23.02.1911-04.09.1921), en een
broer, Cornelius Andreas, roepnaamAndré.
Vader en moeder leerden elkaar bĳ toeval kennen:
een vriendin en buurmeisje van moeder was verloofd
met een jongen die een vriend van vader was. De
kameraden kwamen soms samen naar de Liersebaan
gefietst en van het een kwam het ander…
Ze verloofden zich in 1930 en trouwden op 14
januari 1933. Ze zouden dertien kinderen krĳgen, 34
kleinkinderen en 60 achterkleinkinderen. Op hun
trouwdag vertrokken onze va en zĳn ouders nog

Petrus en Joanna Sels-Jennes met hun twaalf kinderen. Stan Sels is de kleine jongen in het lichtgrijze pakje, links op de
eerste rij. De foto is genomen op het einde van WO I, bij de terugkeer van de oudste zoon Louis. Hij is de man in
uniform, in het midden achteraan.
Foto uit privécollectie



voor het licht werd uit Zandhoven met de fiets en de
boerenkar naar Schilde, om op tĳd te zĳn voor de
mis van 10 uur. Daarna bezochten beide families
enkele café’s tot het om 13 uur tĳd was voor het
feestmaal bĳ moeders ouders thuis: soep en daarna
allerlei soorten varkensvlees - ze hadden speciaal
een half varken gekocht – met aardappelen. Dan
terug op café tot het tĳd was voor de koffie en het
avondeten.

2. Waar woonden jullie en wat deden jullie
ouders?
Na hun huwelĳk woonden ze eerst een tĳd in bĳ de
ouders van ons moe in de Liersebaan in Schilde. In
1934 overleed onze peet, haar moeder. In 1938
verhuisde het jonge gezin naar Oelegem, eerst naar
het ‘lang huis’ in de Venusstraat en in 1943 naar de
Dorpplaats 12, nu de hoek van de Vlotstraat en het
Torenplein. Dat grote witte huis was vroeger de
herberg In de oude Valk. Toen moeders broer André
trouwde, kwam haar vader, onze petere, bĳ ons
inwonen.
Moeder baatte op de Dorpsplaats van 1950 tot 1972
een kruidenierszaak uit, van 1950 tot 1962 een
Welvaartwinkel, daarna tot aan haar pensioen in
1972 een Fortwinkel. Van 1962 tot 1968 hield onze
oudste broer Jos daarbĳ een fietsen- en
brommerswinkel. Omstreeks 1968 verhuisde hĳ zĳn
zaak naar de Oudstrĳdersstraat 25, waar hĳ die tot in
1991 uitbaatte. Vader werkte bĳ de Boerenbond en
was daar productiearbeider, maar daarnaast zat hĳ
nooit stil. Hĳ pachtte in Oelegem een ‘plak’ grond
die hĳ bewerkte en toen onze ouders de winkel
hielden, reed hĳ met zĳn fiets tot in de verste
uithoeken van het dorp om bestellingen op te nemen
en te leveren.
In 1975 verhuisden onze ouders een laatste maal,
naar een kleine, eigen gebouwde woning in het
Schransken. Vanaf nu legde vader zich volledig toe
op zĳn geliefde duivensport. In 1983 vierden onze
ouders hun gouden huwelĳksjubileum, de plechtige
misviering en het feest gingen door op 16 januari.
We hebben ook nog hun 65ste huwelĳksverjaardag
kunnen vieren. Moeder overleed op 22 juni 2000,
vader op 23 oktober 2005. Tot op de laatste zondag
voor zĳn overlĳden ging hĳ nog rond met de schaal
in de kerk.

3. Jullie ouders maakten de Tweede Wereldoorlog
mee. Vertelden ze daar over?
Voor het gezin zĳn dat harde tĳden geweest. Nog
maar pas was de oorlog begonnen of onze va kreeg
een oproepingsbrief van het Belgisch leger. Wat nu
gedaan? Met een gezin van zes kleine kinderen en
een inwonende bejaarde vader! Vader trok met de
oproepingsbrief naar het gemeentehuis en kreeg van
juffrouw Bosschaerts, de gemeentesecretaris, de

raad: ‘Eerst uw gezin in veiligheid brengen en dan
pas uw vaderland dienen'.¹
Er werd in het begin van de oorlog rond het
Albertkanaal zo hevig gevochten dat een aantal
huizen moesten ontruimd worden en mensen op de
vlucht sloegen. Ook onze ouders trokken weg, eerst
richting Wommelgem, dan naar tante Mit in Emblem
en tenslotte richting Boom. Er waren honderden
vluchtelingen, zelfs een groep Hollanders kwamen
ze tegen. Onze familie was een hele sliert: de
boerenkar op kop, daarachter was een grote handkar
gebonden, daarachter een kleine handkar en dan nog
de kinderwagen met baby Jules er in. Menigmaal
moesten de mensen wegduiken in de gracht als de
kogels hun rond de oren floten. Moeder zegde altĳd:
‘Onze Jules is met zure melk grootgebracht’! Ons
gezin heeft een tĳd onderdak gevonden bĳ brave
boerenmensen in Ruisbroek. In 2004 hebben we een
bezoek gebracht aan die mensen, de oudste dochter
herinnerde zich alles nog.
Eens terug in Oelegem, zĳn we in 1943 verhuisd van
het lang huis naar het dorp. Maar zo’n groot huis,
dat ontging de Duitse bezetter niet. En bĳna
onmiddellĳk werd de grote zaal boven, de vroegere
danszaal van de herberg, aangeslagen om er Duitse
soldaten in te kwartieren. Die zaal stond dan vol
stapelbedden met metalen kastjes naast. Het stemde
niet overeen met de idealen van onze ouders, maar
men kon niet anders…

4. Welk verhaal uit je kindertĳd is je bĳgebleven?
Jules: Met dertien kinderen moest er altĳd een
handje toegestoken worden in het huishouden: om
beurten de afwas doen, een hele emmer aardappelen
schillen, vĳftien paar schoenen poetsen …
Tĳdens de wintermaanden werd de houtvoorraad
aangevuld, dat was hard werken in het bos zodat er

Stan en Jeanne op de bank tegen de
achtergevel van De Oude Valk
Foto Luc Verachtert
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Jules en Edward Sels

¹ Vaders van drie kinderen of meer behoorden bij de opgeroepenen die na een eerste mobilisatie in oktober 1939 verlof kregen
om weer naar huis te keren. Bron: www.18daagseveldtocht.be
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achter het huis een grote voorraad hout lag. Dat
waren grote stukken, achteraf moesten we om
beurten per dag enkele manden hout zagen om de
kachels gaande te houden. De oudste kinderen
moesten vader ook helpen op zĳn akker. Zo huurde
hĳ een tĳd een stuk land aan de Zandhovensteenweg
waar hĳ koren teelde. Het oogsten gebeurde met de
hand: vader sneed het koren af met de zeis en de
kinderen moesten het binden en in schoven zetten.
Eens het droog was, werd het koren gedorst met de
dorsvelegel … op een groot zeil dat vader op de
Zandhovensteenweg uitspreidde. Dat kon, want er
kwamen toen nog maar héél weinig auto’s door het
dorp gereden.
Maar denk nu niet dat het alleen maar hard labeur
was. Er was ook tĳd om te spelen en te ravotten in
de bossen en de velden. Iedereen had kameraden en
vriendinnen en het maakte moeder niet uit hoeveel
volk er mee aan tafel schoof. Het was bĳ ons altĳd
‘de zoete inval’!
Edward: Ja, te veel om op te noemen wie er allemaal
over de vloer kwam. Ik weet nog dat ik met een
garendraad en een stekkendozeke langs twee kanten
van bĳ Louis Claes achter de kerk tot bĳ ons een
telefoonlĳn had gemaakt. Wĳ konden zo uren
klappen. Thuis moesten we voor de varkens en voor
de geitjes zorgen. Het varken werd elk jaar door
Jefke van de Pegger geslacht. Ook moesten we bĳ
het oogsten van de patatten helpen, daarna deden we
ons tegoed aan een berg pannenkoeken. Tĳdens de
strenge winter van 1963 slibberden wĳ op het ĳs. Zo
drongen we voor de eerste keer het fort van Oelegem
binnen waar we zagen dat de paddenstoelenkweker
aan het oogsten was. We gingen vaak naar de
toneelavonden van de Jozef Simonskring in zaal
Festa. Pater Mestdagh¹ trad in zaal Festa op op
dezelfde dag dat onze Jos Parĳs-Roubaix reed. Onze
Jos is toen lelĳk ten val gekomen en brak zĳn

schouder. Marcel Diels was in die tĳd voorzitter van
de supportersclub Sels en richtte allerlei
wielerwedstrĳden in. Wĳ waren in die tĳd de
grootste wielerfamilie van België.

5. Waar zĳn jullie naar school geweest en welk
beroep hebben jullie uitgeoefend?
Jules: Ik heb na de lagere school drie jaar vakschool
gevolgd op het VTI in Borgerhout. Ik was twee jaar
bĳ de busmaatschappĳ Molengalm in Oelegem:
overdag werkte ik in de garage en ’s morgens en ’s
avonds was ik kaartjesknipper op de lĳnbus
Oelegem-Antwerpen over de kasseien van de Keer
en op de lĳnbus Oelegem-’s Gravenwezel-
Antwerpen, over de kasseien van de
Schildesteenweg. Dan vĳf jaar matrĳzenmaker en
tenslotte 35 jaar specialist-elektrieker in de
middenspanning 15.000 V. Ik deed depannages in
heel België en op booreilanden in Noorwegen. Ik
heb ook maanden gewerkt op werkschepen die
booreilanden monteerden in de Golf van Mexico.
Edward: Ik zat eerst in de papschool van het klooster
bĳ de nonnekes, daarna op de jongensschool: twee
jaar bĳ meester Verpoten, een jaar bĳ meester Van
Camp, drie jaar bĳ meester Seliaerts en het zevende
jaar bĳ meester Smits. Ik was toen misdienaar en wĳ
mochten tĳdens de schooluren dienen bĳ
begrafenissen en trouwmissen. Toen was het
zaterdag nog een halve dag school. In 1962-63 ben
ik naar dezelfde vak- en nĳverheidsschool gegaan
als al mĳn broers. Ik heb daar mechaniek en
elektriciteit gedaan. We reden met de fiets door
weer en wind en het water stond vaak in mĳn
schoenen. Op mĳn 18de ben ik gaan werken bĳ
liften Thierry in Antwerpen. In 1969 tot januari 1970
was ik soldaat. Daarna heb ik als elektricien gewerkt
bĳ de firma Haeren-Sels van mĳn zus. Bĳ de
Antwerpse Waterwerken, nu Waterlink, heb ik 38

Van links naar rechts: Herman, Roger, Rita, Gerard en Edward Sels in de tuin, omstreeks 1953. / Stan toont hoe je koren
moet ‘pikken’. / Stan en Jeanne bij het verlaten van de kerk na de misviering voor hun 65e huwelijksverjaardag.
Foto’s uit privécollectie

¹ Louis Robert Mestdagh (Deinze 1 september 1916 – Grimbergen, 27 mei 2007) was een Vlaams jezuïet, documentairemaker voor de
VRT en zanger. Tussen 1957 en 1963 trad hĳ op onder de artiestennaam Pater Mestdagh. Aan zĳn succesrĳke carrière kwam
vroegtĳdig een einde toen hĳ in 1963 dispensatie van zĳn geloften vroeg en uittrad omdat hĳ een relatie met zĳn latere vrouw begon.
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jaar ploegendienst gedaan, ik stond er vooral in de
controlezaal. Sinds 1 februari 2009 ben ik met
pensioen.

6. Bleven jullie actief in de gemeente of het
verenigingsleven?
Jules: Ik ben altĳd heel actief geweest in het
verenigingsleven: ik was hoofdman van de jong-KAJ
en later bestuurslid van de KAJ, van het AVC-ACW
en van de AWVolksspaarkas. Ook ben ik achttien jaar
voorzitter geweest van de KWB. In 1971, de laatste
verkiezingen voor de fusie, ben ik voor één
legislatuur verkozen als gemeenteraadslid in
Oelegem. Na mĳn pensioen op 1 januari 2000 heb ik
me ingeschreven voor een cursus kalligrafie.
Edward: Ik ben fier om te vertellen dat al mĳn
broers en zussen mee het sociale leven bepaald
hebben in ons dorp. Of het nu om KAJ, KWB,
Milac, BJB, KVLV, OKRA, Ziekenzorg, de parochie
of onze Brakken gaat. Ikzelf bak al 38 jaar de
omeletten voor de Meulemalen van de Brakken.
Daar ben ik de chef van de keuken.

7. Jullie maken allebei foto’s van alles wat er in het
dorp gebeurt. Wanneer is die interesse ontstaan?
Jules: Ik ben met fotografie begonnen eind jaren
1950. We reisden met de KAJ naar Rome en ik had
een heel simpel toestel dat fotootjes maakte van 50 x
54 mm. Maar ik had de microbe te pakken en zo is
dat steeds verder uit de hand gelopen. Maar ik beleef
er heel veel plezier aan.
Edward: Ik fiets elke dag rond en fotografeer wat er
verandert in Oelegem. Zo krĳg je later een mooi
overzicht over het leven in ons dorp.

8. Wat is er veranderd in Oelegem waar je niet
tevreden over bent?
Jules: Ik heb de indruk dat veel mensen minder
vriendelĳk zĳn. Vroeger reden we constant met onze
hand omhoog door het dorp. Ook spĳtig dat onze
moedertaal, het échte ‘Eulegoems’ aan het
verdwĳnen is. Enkele jaren geleden verdween een

mooi park in het midden van het dorp, de vroegere
botannieken hof achter de pastorĳ. Net als de
pastorĳ is ook het klooster recent afgebroken. Zo
verdwĳnen stilaan alle mooie historische gebouwen
van Oelegem. Waarom geen nieuw park aanleggen
achter de molen, met zicht vanaf het kanaal op onze
molen en onze kerk?
Edward: Ik vind het vooral spĳtig dat Oelegem een
voorstad van Antwerpen aan het worden is. De
wegen zĳn niet aangepast. Alles in het centrum
staat vol geparkeerd, je kan bĳna niet meer door. Al
goed dat enkele oude gebouwen de titel monument
hebben, anders werden die ook nog afgebroken .

9. Wat is er positief veranderd in ons dorp?
Jules: Het wegennet is verbeterd en ons
dorpscentrum is mooi heraangelegd. De kerk en de
oude pastorĳ zĳn prachtig gerestaureerd, dat mag
gezien worden.
Edward: Iedereen van ‘Eulegoem’ kan wel iets
vinden naar zĳn of haar gading. Er zĳn
verenigingen genoeg. Ik vind dat ons dorp nog
leeft. We hebben markten, carnaval,
parochiefeesten, Kerstmarkt, meulenmaal, ...
Spĳtig dat Corona roet in het eten heeft gegooid.
Voor mĳ is het bakhuis aan de molen de mooiste
aanwinst!

10. Welke raad kan je geven aan de jongere
generaties die nu in Oelegem wonen?
Jules: Vriendschap onder de mensen is belangrĳk.
Praat met elkaar, organiseer buurtfeesten, ga in het
verenigingsleven. Zo leer je de mensen kennen en
blĳft het aangenaam wonen in ons dorp.
Edward: Iedereen is anders. Maar de mensen leven
te veel op hun eigen. Er is te weinig controle over
de jeugd. Wĳ moesten nog luisteren naar onze
ouders. Kom buiten in ons dorp met je vrienden en
familie, leef en beleef.

Links: Jules Sels overhandigt een gekalligrafeerde versie van de Richtmei aan Luc Verachtert.
Rechts: Edward Sels als ‘chef de cuisine’ bij De Brakken.
Foto’s Danny Huygens



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'.

Joannes Franciscus Sels (1832- 1911)
en Maria Theresia Nauwelaers (1835- 1921).

Foto uit privécollectie

De oudste stamvader die we konden opsporen is
geboren rond 1550, in Duffel. Zĳn achternaam werd
als Zels, Zelle en Zell geschreven. Zĳn voornaam
kennen we niet, de naam van zĳn echtgenote
evenmin. We hebben enkel een referentie dat hĳ de
vader is van minstens drie zonen: Petrus, Gummarus
en Egidius. De oudste, Petrus Zels, is geboren rond
1575. Hĳ kreeg minstens twee zonen, Cornelius en
Guilelmus. Cornelius Zels, geboren rond 1600,
trouwt in 1623 met Anna Rĳpens. In dit gezin
worden zes kinderen geboren, drie dochters en drie
zonen. Hun jongste zoon, opnieuw Cornelius Zells
(1646-1718) geheten, is landbouwer. Hĳ trouwt op
21 april 1671 met Maria Moons met wie hĳ maar
liefst twaalf kinderen zal krĳgen. De familie woont
nog steeds in Duffel.

Hun achtste kind, Johannes Zell, ook Jan Zels
genaamd (1682-1746) trekt weg uit Duffel. Op 25
maart 1706 treedt hĳ in het huwelĳk met de uit
Hemiksem afkomstige Catharina Van Linden of
Verlinden. Het paar vestigt zich in Boechout. In de
parochieregisters van Boechout staat de achternaam
van hun negen kinderen als ‘Sels’ geschreven.
Voortaan blĳft dit de schrĳfwĳze van de achternaam.
De derde zoon, Franciscus Sels (1710-1797) trouwt
op 5 mei 1736 met Anna Mortelmans. Van hun vĳf
kinderen sterven twee op heel jonge leeftĳd en het
jongste is doodgeboren. Na het overlĳden van Anna
op 19 juli 1748 hertrouwt Franciscus al op 22
oktober van hetzelfde jaar 1748 met de uit Vremde
afkomstige Catharina Van Dĳck; er volgen nog tien
kinderen.

Joannes Franciscus Sels (1736-1822), oudste zoon
van Franciscus en zĳn eerste vrouwAnna, lĳkt een

rusteloze ziel. Hĳ trouwt in Boechout, waar de
familie woont, met Maria Theresia Mortelmans op 3
augustus 1751. Als je de geboorteplaatsen van hun
elf kinderen bekĳkt, is het gezin verschillende keren
verhuisd: van Mortsel naar Oelegem, vervolgens
naar Wuustwezel en Broechem om tenslotte in
Zandhoven te eindigen. De lĳn naar ‘onze’ familie
Sels loopt verder via het zesde kind, Hubertus.

Hubertus Sels (1783-1854) blĳft in Zandhoven. Hĳ
is dagloner en landbouwer. Met Joanna Muts, met
wie hĳ op 14 juni 1815 in het huwelĳk treedt, krĳgt
hĳ acht kinderen. Hun eerstgeborene, Joannes
Franciscus Sels (1804-1864) breekt met de traditie
van de kroostrĳke gezinnen. Uit zĳn huwelĳk, op 20
november 1828, met Isabella Breugelmans, worden
maar twee kinderen geboren: een dochter, Anna
Maria, die al op 12-jarige leeftĳd overlĳdt en één
zoon, Joannes Franciscus.

Deze Joannes Franciscus Sels ( 1832-1911) is net
als zĳn vader dagloner en landbouwer. Hĳ trouwt op
22 april 1857 met de Broechemse Maria Theresia
Nauwelaers. Er komen tien kinderen, waarvan er
evenwel zes op jonge leeftĳd sterven. De tweede van
hun overlevende zonen, Petrus Sels (1869-1954), is
landbouwer en arbeider, maar ook nachtwaker en
gemeenteraadslid in Zandhoven. Op 5 november
1892 treedt hĳ in het huwelĳk met de uit Halle
afkomstige Joanna Catharina Jennes. Zĳ krĳgen
maar liefst vĳftien kinderen, waaronder echter één
doodgeboren zoontje en twee dochtertjes die jong
sterven. Hun twaalfde kind, Joannes Constantinus
of Stan Sels ( 1909-2005) is de stamvader van de
familie Sels waarover je op de voorgaande
bladzĳden kon lezen.
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HET GEBEURDE 100 jaar geleden
John Van de Velde

In het archief van de Gazet van Mechelen vond ik op
de voorpagina van de krant van 26 februari 1921 een
artikel met als titel: ‘Vervlaamsching van het
Katholieke onderwĳs -Werking in volle gang !’.
Oelegem was een van een veertigtal Vlaamse dorpen
die het formulier van de volkspetitie hadden
ingestuurd, waarop elke katholieke vereniging kon
stemmen voor het invoeren van het Vlaams als
voertaal in het katholieke onderwĳs en de besturen.
Ik vroeg mĳ af: met wie, waar en wanneer was dat
in Oelegem gebeurd?

In mĳn verdere opzoekingen stootte ik op pagina 2
van de Gazet van Mechelen van 12 november 1920
op het krantenartikel met als titel: ‘Oeleghem -
Welgelukte vergadering’. Om het artikel
verstaanbaar houden heb ik de woorden van toen
omgezet in de woorden van nu: ‘Verleden zondag,
na de hoogmis, sprak de heer Frans Cantrĳn in het
Gildenhuis over het Katholiek Vlaams programma.
Zĳn geestdriftige woorden verwekten geestdrift bĳ
de toehoorders. Een motie ter vervlaamsing van
besturen werd naar de senaat gestuurd om in naam
van het Oelegemse volk, de moties vroeger reeds
verzonden door het gemeentebestuur en
Boerengilde, nog te bekrachtigen: ‘Vlaams leven in
het land!’. Het vrouwvolk had ‘s avonds in het
Gildenhuis ook vergadering. Een prachtig
toneelfeestje, gegeven door de meisjes van de
studiekring onder leiding van de edele mejuffrouw
De Bergeyck. Daarbĳ vergastte ze mejuffrouw
Venlopp, van de vrouwenbeweging van Antwerpen,

met een schone voordracht over de rol van de vrouw
in de maatschappĳ en in de heropbeuring van ons
volk. Wel gelukt en lief van ons vrouwvolk!’

Dat er al een voorloper van onze Jozef Simonskring
aan het werk was ontdekte ik in de Gazet van
Mechelen van 13 november 1920 op pagina 8.
‘Oelegem-toneelavonden! Op zondagen 14 en 21
november zal de toneelkring Kunst en vermaak,
lokaal A.Somers, Dorpsplaats 16, een prachtige
kunstvertoning geven ten voordele van de armen der
gemeente. Allen die de vertoningen van september
hebben bĳgewoond zullen daar weer niet ontbreken.’
Een week later, op 19 november 1920, stond deze
toneelkring weer in de Gazet van Mechelen, op
pagina 3. ‘Oelegem- Liefdadigheidsfeest. Zondag
laatstleden gaf de pas gestichte toneelkring Kunst en
Vermaak, welke zich ten doel stelt, bĳ ons volk, de
liefde tot de kunst te doen ontstaan en te
ontwikkelen en de schoonheid der Vlaamse taal te
doen waarderen, haar eerste vertoningen der twee
prachtige toneelstukken: Kermisklok-doodsklok en
Tamboer Janssens.¹ Het feest mag opperbest
geslaagd heten, want meermaals gaf het talrĳke
publiek zĳn voldoening te kennen door luidruchtig
handgeklap. Iedereen sprak erover met lof. Op
aanvraag van het publiek heeft het bestuur besloten
nog twee vertoningen te geven in plaats van één,
namelĳk op 21 en 28 november 1920.’

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
november 1920.

¹ Kermisklok – doodsklok, een drama in vier bedrijven door Felix Van de Sande verscheen voor het eerst in 1871.
Het is het verhaal van een groepje jonge mannen die de veerboot nemen om naar de kermis te gaan en jammerlijk schipbreuk
lijden. Tamboer Janssens was een zeer populair blijspel met zang in twee bedrijven, door Hippoliet Van Peene uit 1854. De tamboer,
die als pleegkind bij een boer opgroeide, blijkt uiteindelijk de zoon en erfgenaam van een graaf te zijn.



DE OUDE valk
Joke Bungeneers

De familie Sels woonde bijna 32 jaar midden in het dorp, in een groot, wit huis: de
voormalige afspanning en herberg De Oude Valk. Net zoals een familie kan ook een
huis een hele geschiedenis hebben. Hier volgt een samenvatting van een langer
verhaal, dat je op onze website onder de rubriek ‘bibliografie’ als erfgoedfiche kan
lezen.

Aanvankelĳk heette de eigendom gewoon De Valk.
Die naam duikt voor zover bekend voor het eerst op
in 1609 en in 1611 staat voor het eerst vermeld dat
het gaat om een huis en herberg. Er is echter al
sprake van een onroerend goed op deze plaats in
1564. De eigendom besloeg toen een vrĳ groot
terrein tussen de huidige Kerkstraat en Achterstraat;
de huidige Vlotstraat bestond nog niet. Van die
oudste geschiedenis moeten we zeker onthouden dat
er al in 1653 expliciet wordt geschreven dat De Valk
een stenen huis is. In een periode dat ‘op den buiten’
de meeste huizen en boerderĳen nog in
vakwerkbouw waren, is dat echt wel bĳzonder.
Het duidt op een gebouw met een zekere status.

De eerste eigenaars en uitbaters
Voor het jaarboek 1986 over de Oelegemse
herbergen en brouwerĳen pluisde Walter Van der
Avert de Oelegemse schepenregisters en de
kadastrale leggers na op zoek naar de

eigenaarsgeschiedenis. Van in de late 16de eeuw tot
aan het einde van de 19de eeuw was De Valk
eigendom van gegoede burgers, die vaak niet eens in
Oelegem woonden en een uitbater in de herberg
zetten. (Zie: Walter Van der Avert, De Oelegemse
herbergen en brouwerĳen deel I, jaarboek 1986, p.
16-18). We weten ook dat De Valk in de 18de eeuw
de plaats was waar de Oelegemnaars hun belastingen
moesten komen aangeven en betalen.
In 1797 was De Valk in handen van de
brouwersfamilie Peeters uit Vremde. Zĳ verkochten
in 1833 aan de weduwe Jacobus Michielsen,
landbouwster in Oelegem. In 1853 verkocht de
familie Michielsen aan Petrus Josephus De Cordt, de
brouwer van de Oelegemse brouwerĳ Den Bol. Ook
deze eigenaars zetten nog steeds iemand anders als
uitbater in de herberg. Pas in 1884 zouden de nieuwe
eigenaars, Joannes Franciscus ‘Jan’ en Josepha
Carolina Van Oosterwyck-Van Mechelen De Valk
niet alleen kopen maar de herberg ook zelf uitbaten.
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Links:
Detail uit een figuratieve kaart door
P.Stijnen uit 1747. AR Kaarten en
plannen 8702

Hierboven:
Detail uit de Ferrariskaart 1771-1774.
Kaartblad 89 Wyneghem. Geopunt.be
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De Valk op kaart
Door de verschillende historische kaarten naast
elkaar te leggen kunnen we een deel van de
bouwgeschiedenis reconstrueren.
De oudste afbeelding van De Valk vinden we op een
figuratieve kaart uit 1746, getekend door landmeter
Peter Stĳnen. De dorpskom is als referentie
weergegeven en je ziet ten zuidoosten van de kerk
(linksboven op de kaart) twee stenen huizen vlak
naast elkaar, waarvan het ene duidelĳk een huis met
een verdieping is.
Op de Ferrariskaart uit 1771-1774 is De Valk een
cluster van drie stenen gebouwen op een driehoekig
perceel, ten zuiden van de huidige Kerkstraat. Links
ervan staat een stippellĳn, de voetweg die de
doorgang van de Kerkstraat naar de Achterstraat
verzekerde.
De eerste kadasterkaart, die begin 19de eeuw onder
het Franse bewind werd opgemaakt, geeft nog steeds
drie relatief grote, stenen gebouwen. Maar er is al
iets veranderd: het meest linkse gebouw is groter én
ligt nu parallel met de straat, op de plaats van het
huidige pand Torenplein 25.
Op het zogenaamde ‘primitief kadaster’ uit 1830-
1834 zien we meer in detail nog een vierde, klein
bakstenen gebouw: een bakhuis. De Vlotstraat is nog
niet doorgetrokken; de doorgang van Kerkstraat naar
Achterstraat gebeurt via een voetweg, west van De
Valk.

Korte tĳd later werd een centrale strook van de
eigendom onteigend voor de aanleg van de
Vaartstraat (de huidige Vlotstraat), zoals te zien is op
de Atlas der Buurtwegen uit 1841, waar een gedeelte
is gearceerd. Perceel 52 omvat alle gebouwen,
perceel 53 is de tuin. Enige tĳd nadat de Vaartstraat
klaar was, werd voetweg 46 afgeschaft.

Herberg De Oude Valk
Jan en Josepha Van Oosterwyck deden in 1895 een
aantal verbouwingen aan het pand, dat omstreeks die
tĳd herdoopt werd tot De Oude Valk. Want op de
hoek van de huidige Kerkstraat en Vlotstraat opende
een andere herberg, De Nieuwe Valk. Eigenaars-
uitbaters waren Jacobus en Joanna Catharina
Mertens-Janssens en na hen, tot in 1910, Petrus
Joannes Mertens. Later zou Emiel Verhaegen hier
een bakkerĳ vestigen, die door zĳn zoon Staf
Verhaegen-De Wolf werd voortgezet. Na de dood
van Jan Van Oosterwyck op 16 september 1933 bleef
Josepha De Oude Valk samen met een van haar
dochters uitbaten tot kort voor haar dood in 1942.

In Jozef Simons’ roman Victor Ceuleman krĳgen we
een heel levendige schets van hoe het er omstreeks
1900-1920 in de herberg aan toe ging. Hoewel het
verhaal speelt in het denkbeeldige dorp Oelingen, is
het heel duidelĳk dat onze Oude Valk wordt
geportretteerd als de ouderlĳke woning van de

Boven:
Detail uit primitief kadaster

Rijksarchief Belgïe

Rechts:
Detail uit de Atlas der Buurtwegen 1841.

Geopunt.be



romanheld. Op basis daarvan, van een foto uit 1922,
de uitgebreide beschrĳving die Jules Sels in1983
neerschreef en de herinneringen van de familie
Bungeneers die hier vanaf 1976 woonde, is het
mogelĳk het interieur van de herberg gedeeltelĳk te
reconstrueren.

Op de foto zie je een verankerde, bepleisterde en
witgeschilderde lĳstgevel van twee verdiepingen,
verdeeld in zes traveeën. Een arduinen trapje leidt
naar de inkomdeur, in de derde travee. Boven de
deur staat het opschrift ‘in de oude valk herberg’.
De twee ramen links van de deur kunnen met luiken
gesloten worden; daar achter lag de gelagzaal. De
drie ramen rechts zĳn voorzien van zogenaamde
‘diefijzers’.

De voordeur gaf uit op een centrale inkomhal met
achteraan een deur naar de tuin en een half omkaste
houten draaitrap naar de eerste verdieping. Links
was een dubbele deur naar de gelagzaal en rechts

een schuin, houten luik naar de kelder. Op het luik
was een houten trap naar de deur van de ‘opkamer’,
de half bovengrondse ruimte boven de kelder. De
gelagzaal had een plankenvloer, in de inkomhal
lagen mooie cementtegels en in de opkamer
vierkante, rode Boomse tegels. Boven de gelagzaal
was de grote feestzaal. Ook hier lag een vloer van
rode Boomse tegels in een zandbed, een oude
techniek om een brandwerende laag te realiseren.

Nieuwe functies voor de Oude Valk: van
Welvaart- en Fortwinkel naar apotheek
Na het overlĳden van de laatste herbergierster
verkochten de erfgenamen Van Oosterwyck aan
Louis en Amelia Wuyts-Goeyvaerts uit Lier. Nadat
het grote huis enige tĳd had leeggestaan – we zitten
midden in WO II – verhuurden de eigenaars het in
1943 aan de kroostrĳke familie Sels. Na korte tĳd
beslisten ze de eigendom toch van de hand te doen.
Tot hun grote opluchting konden Stan en Jeanne het
huis op de openbare verkoop van 6 oktober 1947
kopen.
Toen Stan en Jeanne in 1950 beslisten om een
winkel te beginnen, betekende dat natuurlĳk dat er
verbouwingen nodig waren. De oude gelagzaal, die
aanvankelĳk hun woonkamer was geweest, werd
winkelruimte, met zowel in de noord- als in de
oostgevel een grote winkelpui en met ingang schuin
op de hoek. In een moeite door werden ook de drie
andere ramen van de gelĳkvloerse verdieping
aangepakt: de diefijzers moesten wĳken en de ramen
werden verlaagd en verbreed. De oude danszaal
boven werd de nieuwe woonkamer. Maar naarmate
de vele kinderen groter werden, deelde vader Sels
die ruimte op in verschillende kamertjes.
Op de hoek met de Vlotstraat kwam in de jaren
1960 een kleine bĳbouw voor de fietsenzaak van
oudste zoon Jos.Eens alle kinderen het huis uit
waren, was De Oude Valk natuurlĳk veel te groot
voor Stan en Jeanne. Na 31 jaar besloten ze dan ook,
weliswaar met heimwee in het hart, het huis te
verkopen.

Op de openbare verkoop van 16 september 1975
werd het tot zĳn eigen grote ontsteltenis toegewezen
aan bakker Emiel Verhaegen, die als ‘verdierepikker’
op een profijtje uit was. Apothekers Jaak en Johanna
Bungeneers-Kerremans, die sinds 1961 het huis
Kerkstraat 15 huurden van de familie Smits, hadden
intussen te horen gekregen dat hun huurcontract op
de eerstvolgende datum niet zou verlengd worden.
Ze grepen dan ook de kans om De Oude Valk uit de
hand over te kopen. Dat gebeurde op 16 januari
1976. De omvorming tot apotheek en woning voor
een gezin met slechts vier kinderen betekende dat er
opnieuw werd verbouwd. De winkel werd
heringericht als apotheek, de bĳbouw op de hoek als
laboratorium en voorraad.
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Gezicht op de Kerkstraat met rechts
vooraan de Oude Valk, na 1922.
Foto uit privécollectie
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Foto op de cover:

De familie Sels na de geboorte van het jongste kind, Rita, in 1952. 
Foto uit privécollectie.


