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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

We kregen een mooie winterprik over ons heen. Het
was alsof de winter sprak:’Hela , het is hier nog niet
gedaan!’ En het was nog niet voorbĳ... Corona is
ook nog niet voorbĳ. We wachten in de komende
maanden onze beurt af om gevaccineerd te worden.
Daarna kan langzaamaan het sociale leven weer
starten. We hebben er geen idee van wanneer de
molen terug opengaat voor het Meulenmaal en om
bezoekers te ontvangen. We weten ook nog niet
wanneer we bakcursussen in ons bakhuis kunnen
inrichten.

Intussen hebben we met de vrĳwilligers de
omgeving van het bakhuis helemaal opgekuist. Het
ziet er goed uit nu. We hebben nog enkele inheemse
oude fruitsoorten rondom het bakhuis geplant zoals
de Broechemse perzik, enkele oude renetten en een
vlierstruik. Tegen de zuidmuur van het bakhuis komt
nog een blauwe druif. Het overtollige bouwmateriaal
hebben we met man en macht in de pas opgeruimde
loods van de gemeente gestockeerd. Het werk aan de
kammen van het raderwerk in de molen zal ook
onder handen genomen worden. Intussen hoor ik
positieve signalen van Kempens Landschap en het
gemeentebestuur van Ranst in verband met onze
nieuwe wieken en de dringende schilderwerken. We
hopen dat het nu in een stroomversnelling komt en
dat Oelegem weldra mag pronken met een rood
bezeilde draaiende molen.

Voor dit kalenderjaar hebben we drie nieuwe
sponsors aangetrokken. Dankzĳ al die geldschieters
kunnen wĳ jullie het boekje gratis aanbieden. In
crisistĳden is elke euro welkom om de werking te
kunnen verzekeren. Daarom: dankjewel sponsors!
En onze leden die ons een steuntje willen geven: op
24 en 25 april, tĳdens Erfgoeddag, organiseren we
een take-away lentebak. Je leest er meer over verder
in dit nummer. Dit boekje is trouwens een speciale
editie, die bĳna uitsluitend aan het bakhuis en het
bakken van brood en ander lekkers is gewĳd.

Ik hoop dat je van dit nieuwe boekje lekker onderuit
gaat genieten en dat je gezond blĳft in deze ‘nog’
bizarre tĳden.

Tot gauw...

Johnny Van de Velde, voorzitter van de Brakken

Terwijl ik dit schrijf is de laatste sneeuw aan het smelten. Menige foto van
Oelegemse sneeuwlandschappen passeert de revue op de social media. Ik lees
commentaren zoals: ‘Schoon Eulegoem’, ‘Oelegem best van al’,’Oelegem, ik kan er
geen genoeg van krijgen’ en ‘Zalig toch om te beseffen dat het hier fantastisch mooi
kan zijn?’

Het bakhuis voor de molen: voor het eerst in de sneeuw. Foto Danny Huygens
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WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen
Luc Verachtert

In de vorige nummers konden jullie lezen dat we
voor de bouw met heel veel recuperatiemateriaal
gewerkt hebben. Ook binnen werkten we met
recuperatiegerief van diverse herkomst. We focussen
even op het bakkersalaam. Een oude trog van
Booischot voorzagen we van twee korte eiken
pootstellen en een nieuw deksel in populier. De
Kempen zĳn met hun zandgronden een typisch
roggegebied. Roggedeeg is zwaarder om kneden dan
tarwedeeg. Daarom werd roggedeeg meestal met de
blote voeten getreden in de trog. Kempische troggen
hebben dan ook ofwel geen poten, ofwel korte
exemplaren, zodat men er gemakkelĳk kon
instappen. Vruchtbaarder streken zĳn tarweregio’s
en hier werd er met de handen gekneed in troggen
op hogere poten. We hebben twee trogschrapers: een
zelf gesmeed exemplaar en een oud, gekocht in
Frankrĳk op een rommelmarkt. Ook bĳ onze
deegschopjes is er een zelf gesmeed exemplaar naar
oud model, naast enkele moderne in plaatstaal. Wĳ
gebruiken de trog niet zelf, we werken met een

elektrische kneedmachine, een gift van bakkerĳ
De Backer uit Knokke, die ondertussen veranderde
in een B&B.

Er moet uiteraard nog met de hand gekneed en
gevormd worden. We hebben een houten werkvlak
in olmenhout en voor koele bereidingen een in
marmer. Voor dat laatste vonden we via ‘Ranst geeft’
twee stuks van oude commodes, een witte in
Carraramarmer en een uit Naamse Rouge Royal.
John, onze voorzitter, bezorgde een oude weegschaal
met koperen schalen. Koen Van Lommel schonk een
aantal oude kloppers en een deegrol. We maakten
zelf een aantal extra deegrollen en een bĳpassend
rekje, een metaaldraad met twee houten handvaten
om speculaas van de vorm af te snĳden en een
broodstempel.

Voor het brood of gebak in de oven kan, moet die
natuurlĳk eerst warm gestookt worden. Alaam dat
hierbĳ aan bod komt: een rakel om de asse van de

In de tweede helft van 2020 hebben we zelf leren werken met en in ons bakhuis.
Onze trouwe leden konden van de resultaten genieten bij de ‘kerstbak’ in december.
Omdat we voorlopig nog geen groepen kunnen ontvangen, nemen we je alvast even
mee op een virtueel bezoek aan ons bakhuis.

Interieur van het bakhuis. Links onder het raam staat de
broodtrog, tegen de rechtermuur herken je het broodrek.
Foto Danny Huygens
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verbrande mutsaards uit de oven te schrapen, een
bezem, een ovenkandelaar en een thermometer. Om
de broden in en uit de oven te doen, gebruiken we de
antieke schiet- of ovenpaal van de oude Oelegemse
bakkerĳ Mariën. Godelieve Mariën schonk ons
trouwens ook een prachtige speculaasvorm.
Daarover lees je verder meer. Eens het brood uit de
oven komt, kan het afkoelen op een broodrek. Aan
ons houten broodrek, ook afkomstig van bakkerĳ De
Backer, vervingen we enkele ontbrekende vĳzen en
het werd in de lĳnolie gezet. Tenslotte hebben we
ook nog een oude broodsnĳmachine met rond mes.

Bakhuis zoekt Kempische broodhaak

Een voorwerp dat ondertussen in de vergetelheid is
geraakt, en dat we niet bezitten, is de ‘Kempische
broodhaak’ waarin men een broodmes steekt en
waarmee men, na het tikken van een kruis met de
mespunt op het brood, naar de borst toe de sneden
begint te snĳden. Hierbĳ twee afbeeldingen uit
‘Volkshuisraad in Vlaanderen’ van Jozef Weyns. Wie
helpt er ons aan een Kempische broodhaak, al dan
niet met een bĳhorend oud broodmes?

Daarnaast mag onze huidige collectie bakvormen
altĳd aangevuld worden. Heb je authentieke
rechthoekige en ronde blikken bakvormen voor
brood en cake, taartvormen met effen en met
gekartelde rand, bakplaten of droogroosters? Geef
een seintje en als we ze kunnen gebruiken nemen we
ze graag aan! Ook authentieke rĳsmandjes van
roggestro of buntgras gemaakt volgens de
spiraalvlechttechniek zĳn welkom.

Broodpenning

Zoals zo vele mensen bezit ik een doos met wat
oudere en recentere munten uit binnen- en
buitenland. Hiertussen zitten er twee vreemde
munten, het zĳn munten die niet bĳ een land horen.
De ene is een koperen muntje van de VOC (de
Verenigde Oostindische Compagnie) en de andere
munt is een zogenaamde ‘broodpenning’.

Broodpenningen werden destĳds geslagen door
verschillende steden en andere overheden of
organisaties. Ze werden uitgedeeld aan de armen, die
ze konden inruilen voor een brood. In ons land zĳn
er exemplaren bekend vanaf ongeveer 1500 tot zelfs
in de twintigste eeuw. Zo heeft bĳvoorbeeld de
Vooruit in Gent (Socialistische partĳ) er uitgegeven
vanaf het einde van de negentiende eeuw tot een
eind in de twintigste eeuw. Het koperen exemplaar
dat ik bezit is een Antwerps exemplaar uit 1708. Op
de ene zĳde staat het Antwerpse stadswapen, het
Steen geflankeerd door twee Antwerpse handen en
omcirkeld door de tekst: ‘DEN HEER MAECKT

ARM EN RYCK’. Op de keerzĳde staat er een grote
‘B’ van broodpenning, omcirkeld door ‘1708
DANCKT GOD VANAL’ .

Recent kwam er een broodpenning in het nieuws na
een inbraak bĳ de heemkring van Wommelgem in
Fort 2. Een van de voornaamste gestolen
pronkstukken was een broodpenning van 1793 die
geslagen werd ter ere van de dood van de laatste
heer van Wommelgem, Simon Joseph Charles de
Neuf.

De Brakken zĳn voorlopig nog niet van plan om
broodpenningen uit te geven die je dan in ons
bakhuis kan inruilen voor een brood.

Twee afbeeldingen uit ‘Volkshuisraad in Vlaanderen’
van Jozef Weyns: een tekening en een foto van een
vrouw die het gebruik demonstreert
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SINTE GREEF en Sinte Grevin
Luc Verachtert - foto’s Danny Huygens

In de dikke houten plank is zowel aan de voor- als
aan de achterzĳde een figuur uitgestoken. De
zeventig cm hoge figuren stellen een man en een
vrouw voor in een fantasierĳke mengeling van
achttiende- en negentiende-eeuwse klederdracht. De
man draagt een ‘frac’ of vest, kniebroek, kniekousen
en kousenbanden met strikken. Op zĳn hoofd heeft
hĳ een pruik die over de oren gekruld is en
achteraan in een paardenstaart eindigt, met daarop
iets wat mogelĳk een driesteek is. De vrouw draagt
een (onder)rok, een overkleed met een strak lĳfje
met een vierkante halslĳn en een halsdoek. Haar
haren zĳn in een netje opgeborgen. Beiden hebben
een karikaturaal lange, gebogen neus en kin. Ze
dragen allebei in de ene hand een roedenbundel en
aan de andere arm een mandje met lekkers. Behalve
dat mandje draagt de man ook een vogeltje op een
stokje.

Het zĳn Sinte Greef en Sinte Grevin of de graaf
van halfvasten en zĳn wederhelft. Dergelĳke
speculaasplanken vind je terug in het gebied van het
oude graafschap Vlaanderen en het oude hertogdom
Brabant. De traditie rond deze figuren kwam voor
van het zuiden van Nederland tot in Frans
Vlaanderen. Over de taalgrens leefde hĳ als le comte
de la mi-carême. Na de Eerste Wereldoorlog werd

hĳ meer en meer verdrongen door Sinterklaas.

Binnen het Germaanse cultuurgebied lĳken de oude
volksgebruiken die op of rond de feestdagen van
Sinte Greef, Sint Maarten en Sint Niklaas
plaatsvinden zeer sterk op elkaar. Over de oorsprong
van Sinte Greef is weinig bekend. Het is ook geen
heilige: de bĳnaam Sint kreeg hĳ pas in de
negentiende eeuw in navolging van Sint Niklaas,
daarvoor was hĳ de Graaf van Halfvasten. In het
volksgeloof zag men het zo: bĳ het scheiden van
winter en zomer, bĳ het eerste onweer, verscheen de
graaf om de winter te verjagen. ‘De Greif steekt de
winter buiten’ zei men dan. De kinderen zongen
liedjes voor en over de graaf, die te paard reed met
een korf vol lekkers en snoep en geschenken
uitdeelde. In Antwerpen verscheen hĳ met een boot
en reed hĳ daarna te paard door de stad, gevolgd
door zĳn gravin (een verklede man) en enkele
helpers, die ook te paard waren.

Koekplanken of speculaasplanken werden soms door
banketbakkers zelf gemaakt. Meestal zĳn het echter
afzonderlĳke stielmannen die ze vervaardigden.
Vaak zetten die dan ook een merkteken op de rand of
in een van de hoeken van de plank. Als houtsoorten
gebruikte men ofwel fruithout zoals peer, kers of

Verleden jaar kreeg de heemkring De Brakken van Godelieve Mariën, (klein)dochter
en zuster van drie generaties Oelegemse bakkers, een mooie oude speculaasplank
voor het bakhuis. Meer aanleiding had Luc Verachtert niet nodig om in zijn
‘huisbibliotheek’ en op het internet op zoek te gaan naar het verhaal achter dit
alaam.



pruimelaar, ofwel werkte men met beukenhout:
allemaal houtsoorten met een gelĳkmatige
nerfstructuur. Men werkte vooral met gutsen (holle
beitels). Dikwĳls werd een plank aan beide zĳden
bewerkt en soms maakte men meerdere kleinere
vormen in een en dezelfde plank. Speculaasplanken
gingen meestal meerdere generaties bakkers mee.

Gefascineerd door het verhaal van de graaf en
de gravin van Halfvasten? Op de website
www.debrakken.be vind je in onze digitale
‘bibliotheek’ een erfgoedfiche met nog veel
meer informatie en een paar kinderliedjes.
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Voor- en achterkant van de speculaasplank.

Foto op de vorige pagina: Godelieve Mariën (zittend, tweede van rechts, tussen haar vier kinderen)
krijgt een versierde gravin van Halfvasten als dank voor de gift van de speculaasplank.

Door Johan Van de Velde versierde speculaaspoppen
voor de ‘kerstbak’ van De Brakken.

Bij de foto op de cover

Elk jaar gaat er in Oelegem het weekend voor de vasten begint een jaarmarkt met kermis door. Die traditie
gaat heel ver terug: dergelĳke dorpsjaarmarkten komen sinds de middeleeuwen voor. Ze werden dikwĳls
opgeluisterd met amusement en vermaak en groeiden zo uit tot gezellige bĳeenkomsten waar handel en
amusement hand in hand gingen. Het was voor vele (grote) families ook dé gelegenheid bĳ uitstek om elkaar
weer te zien en gezellig samen te zĳn.

De foto op de cover is genomen door Gilbert d’Haen vanuit een raam op de eerste verdieping van bakkerĳ
Mariën, omstreeks 1965. Herken je iemand op de foto? Laat het ons vooral weten!
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KERSTBAK van De Brakken
Joke Bungeneers

2020 was het jaar dat De Brakken leerden brood en ander lekkers te bakken in het
bakhuis. Speciaal voor onze leden organiseerden we in december een ‘kerstbak’
waar ze niet alleen brood, maar ook kerststol, speculaas en pralines konden
afhalen..

Johan Van de Velde, onze bakker-lesgever, ontwierp
speciaal een praline met een crèmevulling op basis
van onze befaamde Slag van de Molen. Uiteraard
heeft de praline de vorm van een windmolentje!
Johan leerde ons ook speculaas bakken. Luc
Verachtert sneed zelf een speculaasvorm met als
motief een molen. Daarnaast konden we
speculaasplanken lenen van een van onze
vrĳwilligers, die zelf uit een bakkersfamilie afstamt.
En we hadden uiteraard onze grote plank met de
graaf en gravin van Halfvasten.

We hadden gehoopt dat onze leden inderdaad
zouden helpen onze kas wat bĳ te spĳzen door iets
te bestellen. De reactie overtrof onze stoutste
verwachtingen: de hele vrĳwilligersploeg was meer
dan tien dagen in de weer om alles klaar te maken en
te verpakken. We beslisten om géén grote
speculaaspoppen te verkopen. We bakten er wel drie:
twee om te verloten onder alle leden die een

bestelling hadden geplaatst en één om cadeau te
doen aan Godelieve Mariën. We wilden haar zo
bedanken voor de gift van de ovenpaal en van de
speculaasplank.

Vooral de speculaasbak vergde heel wat werk. Eens
het deeg klaar is, moeten de figuurtjes gevormd
worden. Om de vorm te vullen wordt deze eerst met
bloem bestoven, zodat de speculaas er nadien
gemakkelĳk uit komt. Het speculaasdeeg moet
zorgvuldig in de vorm gedrukt worden en daarna
wordt het overtollige deeg weggesneden met een
fijne staaldraad die aan de uiteinden aan twee
dwarshoutjes vast zit. Door het veelvuldig met die
draad over de vorm te trekken, hebben oude
speculaasplanken op de duur afgeronde zĳkanten.
Om de speculaas uit de plank te krĳgen draai je de
plank om en sla je die met een korte tik met de rand
tegen het tafelblad. Bĳ een grote speculaas worden
er soms stokjes als wapening in het deeg gestoken.

Links: Speculaasvorm, uitgesneden door Luc Verachtert.
Boven: John drukt het deeg stevig in de vorm en Danny snijdt het overtollige deeg weg.
Onder: De speculaasfiguurtjes op een bakplaat, klaar om in de oven te schuiven.
Foto’s Danny Huygens en John Van de Velde



Johan Van De Velde vertelde dat ze bĳ PIVA ook
oude bakvormen hebben, waaronder Sinte Greef en
Sinte Grevin. Elk jaar werden die gebruikt om
speculaaspoppen te maken voor de toenmalige
gouverneur Kinsbergen. De speculaas werd versierd
met marsepein, chocolade, gekonfijt fruit,
amandelen en glaceersuiker. Ter hoogte van de kraag
en de polsen werden er kantjes aangebracht die
geknipt werden uit papieren taartonderleggers.
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Joke Bungeneers
‘t Spel zit op de wagen

Op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 nemen we deel aan Erfgoeddag.
Het thema is ‘de nacht’.

Wat is er gezelliger dan bĳ een knisperend
haardvuur te luisteren naar oude sagen en volkse
verhalen, terwĳl het donker is en we de nacht met
haar geheimen, gefluister en gekraak veilig buiten
houden? Die behaaglĳke sfeer kunnen we niet
oproepen. Maar we willen onze bezoekers, hopelĳk
onder een stralende zon, vergasten op een aantal
typisch Oelegemse verhalen.

Zowel op zaterdag als op zondag kan je tussen 13 en
17 uur terecht bĳ de molen en het bakhuis van
Oelegem. Vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur vergast een
geboren en getogen Oelegemnaar je vanop een platte
wagen om het halfuur op een paar authentieke
volksverhalen waarin nacht en ontĳ, heksen en
spoken zeker aan bod komen.

Je kan ook zien hoe het bakhuis is beschermd tegen
heksen, boze geesten en noodweer dankzĳ het
heksenkruis en de donderbaard. Onze medewerkers
vertellen je dat graag en tonen je ook hoe we op
ambachtelĳke manier de oven stoken en brood en
ander lekkers kneden en bakken.

Omwille van de geldende coronamaatregelen mogen
we jullie jammer genoeg nog niet op een hapje of
een drankje vergasten. Je hebt wel de kans brood
(wit, grof en speciaal ‘lentebrood’) en ambachtelĳke
confituur volgens het afhaalprincipe aan te kopen.
We werken niet met bestellingen, op is op. We
rekenen er op dat iedereen zich zal houden aan de
coronaafspraken die dan zullen gelden
(mondmasker, afstand houden, kleine groepen).

De winnaars van de graaf en de gravin van Halfvasten
en sfeerbeelden van ons coronaproof afhaalpunt.
Foto’s Danny Huygens
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EEN ‘NIEUWE’ OELEGEMENAAR vertelt
Interview John Van de Velde - foto’s Danny Huygens

Om de drie maanden kan je hier het relaas
van een van onze dorpsgenoten volgen.
In dit nummer is dat een ‘nieuwe’
Oelegemnaar, Johan Van de Velde.
De vragen zijn dan ook wat anders dan je
gewend bent. Johan is een van de
vrijwilligers van de bakhuisploeg, onze
privéleraar brood en banket!

Johan Maria P. Van de Velde
Geboren in Beveren-Waas op 23 juni 1951
Bĳnaam: den tweevoeter

1. Van waar ben je afkomstig en waar heb je je
jeugd doorgebracht?
Mĳn ouders woonden in Beveren-Waas, ik ben
daar geboren en ging daar naar school. Ik was er
ook lid van de KSA. Wĳ waren een gezin met acht
kinderen, daarvan was ik de jongste. Toen een van
mĳn oudere broers een bakkerĳ opende in
Antwerpen zĳn wĳ met heel het gezin naar daar
verhuisd.

2. Waar ben jĳ naar school geweest?
Dat is een tof verhaal want toen ik in Beveren-
Waas op de centrumschool was, zat ik in het derde
leerjaar bĳ mĳn eigen broer in de klas: hĳ was er
de onderwĳzer! Daarna ging ik de moderne
volgen in het Sint -Thomas college op
Linkeroever. Nadien ben ik drie jaar naar de
handelsschool van Sint-Lodewĳk in de

Everdĳstraat geweest. Tenslotte heb ik het hoger
secundair afgewerkt in de patisserieafdeling van het
PIVA (Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrĳven
Antwerpen). Ik ben daar ook gebleven, want ik heb
daar bĳna heel mĳn leven les gegeven.

3. Vertel eens over je beroepsloopbaan?
Het eerste jaar van mĳn loopbaan was ik
kwaliteitscontroleur bĳ Delacre en moest ik ook in het
labo werken. Al snel begon ik aan mĳn D-cursus om
les te geven en kwam zo al vlug terug in het PIVA
terecht. Daar was ik een all-round leerkracht in de
bakkersafdeling omdat ik toen heel veel
avondscholingen en cursussen heb gevolgd. Zodoende
was ik van alle specialiteiten in de bakkerswereld op
de hoogte. Ik hield mĳ niet alleen bezig met lesgeven
op school. Wĳ moesten ook alle grote evenementen
van de provincie organiseren en er voor de catering
instaan. Zo moesten we onder andere voor de
provinciegouverneur en zĳn raadsleden versierde
speculazenventen maken als nieuwjaarsgeschenk.
Chocoladewerk is een van mĳn specialiteiten. Zo
wonnen we de honor de pastisseria de Barcelona met
een zeehond in chocolade. Ik heb ook een praline
ontwikkeld waar ik een patent op genomen heb, de
‘Melbeiline’(kort voor de Melsele Aardbeipraline).

4. Had je naast je drukke loopbaan tĳd voor
hobby’s?
Mĳn hobby was filmen en het monteren van mĳn
eigen films. Op een keer vroeg de directeur van het
PIVA of ik de promotiefilm voor de school wilde
maken. Een van mĳn collega’s vloog als piloot met een
Cessna. Ik vroeg de toestemming aan mĳn directeur
om luchtbeelden te gebruiken in de promofilm, en het
mocht. Mĳn vriend, de piloot, vloog met mĳ over de
school – we vlogen toen trouwens ook over Oelegem.
Nadien kreeg de directeur de rekening onder zĳn neus
geschoven. Omdat het filmpje in goede aarde viel
maakte hĳ er geen heisa over. Nadien mocht ik alles

Leraar Johan Van de Velde en zijn klas in 1998.
Foto uit privécollectie



filmen en monteren wat er op school gebeurde.
Verder heb ik nog enkele films van Antwerpse
kunstenaars gemaakt, zoals Staf de Smedt of
Stanislaw Szukalski. Met mĳn film Schemerzone
behaalde ik in Ranst zelfs een eerste prĳs. Tja , film
was wel mĳ hobby! Dat was een plezante tĳd.

5. Geweldig, misschien moeten we in de toekomst
eens een filmavond organiseren! Maar hoe ben jĳ
eigenlĳk in Oelegem terechtgekomen?
In het begin van mĳn loopbaan las ik in een
Antwerpse vitrine dat er hier een grond te koop
stond. Ik ben komen kĳken en was meteen verliefd
op deze plek. Ik heb vier kinderen en zĳ hebben hier
de tĳd van hun leven meegemaakt. Mĳn oudste zoon
Bert, die een dichter is en heel veel met de muze
bezig is, heeft hier samen met mĳ een filmpje
gemaakt over de vele bunkers die je hier nog vindt.
Dat filmpje heet De bunkergeest. De scoutsgroep
waar mĳn kinderen lid van waren organiseerden op
deze plek overgangen en groepsmissen en weekends
in tenten.

6. En hoe kwam je dan bĳ De Brakken terecht?
Op een bepaald moment hoorde ik van het
bakhuisproject van De Brakken en ik dacht; ‘Bĳ dat
bakken van de Brakken moet ik bĳ zĳn!’ Ik vond het
telefoonnummer van Luc Verachtert en stelde hem
voor om te helpen bĳ het leren bakken in een
houtgestookte oven. Toen het bakhuis af was, kwam
effectief de vraag om deel uit te maken van de
medewerkers, de ploeg van het bakhuis. Ik ben blĳ
dat ik mĳn kennis kan delen met de molenaars-
bakkers.

7. Jĳ bent al even op pensioen, waar hou jĳ je
mee bezig ?
Ik heb hier een vakantielogies, dat ik verhuur aan
mensen met een beperking. Het is daar ook helemaal
aan aangepast. Dat is begonnen toen een van mĳn

kinderen vlak voor zĳn huwelĳk te horen kreeg dat
hĳ MS had. Mĳn zoon kreeg het idee om hier bĳ mĳ
een vakantiewoning voor hem in te richten. Hĳ
genoot er zo van, dat hĳ met het schitterende plan
kwam om het specifiek voor die doelgroep ook te
huur aan te bieden. Zo is Helpende Hand ontstaan,
ons vakantielogies. Ik zit ook in het bestuur van een
wandelclub en wandel heel Vlaanderen af. Dat is al
altĳd een favoriete bezigheid geweest. Daar dank ik
trouwens mĳn bĳnaam ‘den tweevoeter’ aan! Als het
goed weer is trek ik rond met mĳn camper.

8. Wat vind je positief aan ons dorp Oelegem?
Ik vind dat de mensen hier heel hard aaneen hangen.
In het begin stonden ze wat wantrouwig te kĳken
naar de ‘Antweirpeneiren’ die hier kwamen wonen,
maar het ĳs was snel gebroken. We voelen ons hier
thuis.

Het interview van John met Johan, coronaproof:
buiten en met ‘social distancing’.
Foto Danny Huygens
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Johan ‘den tweevoeter’ Van de Velde

De laureaten van een film voor het Belgische
Rode Kruis over veiligheid en hygiëne. Johan zit
op de eerste rij, tweede van rechts. Uiterst links

Jo Röpke, Vlaamse filmrecensent, presentator en
samensteller van het BRT-programma Première

en docent aan de Brusselse filmschool Rits.
Foto uit privécollectie



EEN FOTO uit de oude doos
Stefan Crick

Een oude interieurfoto van de Oelegemse parochiekerk trok de aandacht van Stefan
Crick, een man met een passie voor funerair erfgoed. Zijn ogen bedrogen hem niet:
boven de deur van de sacristie hangen twee obiits. Hieronder geven we het relaas
van zijn speurtocht.

Obiits of rouwborden zĳn funeraire memorieborden.
Het zĳn meestal ruitvormige beschilderde houten
panelen waarop naast de tekst ‘OBIIT’ (letterlĳk:
hĳ/zĳ is gestorven) de sterfdatum en het
familiewapen van een prominente overledene
voorkomen. Het werd door huisbedienden of
jachtwachters tĳdens de rouwstoet van het sterfhuis
naar de kerk gedragen. Tĳdens de begrafenis stond
het voor de katafalk, gericht naar de aanwezigen.
Daarna kreeg het een plaats in de kasteelkapel of in

het hoogkoor van de parochiekerk. Rouwborden
werden slechts zelden in de officiële kerkinventaris
opgenomen; men ging er van uit dat ze geen of
weinig erfgoedbelang of kunsthistorische waarde
hadden. Vele zĳn dan ook spoorloos verdwenen.

Deze foto, genomen op het einde van WO II, bewĳst
dat er minstens twee obiits aanwezig waren in de
kerk van Oelegem. Als we de foto uitvergroten,
kunnen we ze met redelĳk grote zekerheid
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identificeren. Het bovenste rouwbord kan
toegeschreven worden aan Louis Charles Joseph
Marie graaf de Brouchoven de Bergeyck, (1871-
1938), die begraven ligt in de familiekelder aan de
kerk van Oelegem. In 1907 werd hĳ benoemd tot
gouverneur van de provincie Antwerpen, ambt dat
hĳ slechts korte tĳd bekleedde. In 1908 nam hĳ
immers ontslag, om zĳn overleden vader te kunnen
opvolgen als politiek mandataris voor de Katholieke
Partĳ. Hĳ zetelde in de kamer van
volksvertegenwoordigers van 1908 tot 1912 en in de
senaat van 1918 tot 1936. In 1910 kocht hĳ het
kasteel Vrieselhof in Oelegem.

Centraal op zĳn obiit staat het wapen van de familie
de Brouchoven de Bergeyck. De heraldische
beschrĳving luidt: Op een blauw schild drie gouden
molenĳzers geplaatst 2 & 1 waarop een zilveren
helm goudgetralied en gevoerd, een gouden
gravenkroon. Een wrong van blauw en goud
waarrond het molenĳzer uit het schild. Dekkleden
van goud en blauw. Het schild wordt gehouden door
twee gouden leeuwen, getopt met de grafelĳke
kroon. OBIIT in de tophoek gevolgd door de
sterfdatum van de titularis in de andere hoeken.

Het tweede obiit is dat van zĳn eerste echtgenote
Marie-Louise Moretus Plantin (1873-1926), met wie
hĳ dertien kinderen kreeg. Het rouwbord is
opgebouwd rond wat een ‘alliantie’- of
huwelĳkswapen wordt genoemd, rechts (heraldisch)
dit van haar echtgenoot en links dit van de familie
Moretus. Dat laatste is heraldisch te omschrĳven als:
In goud een dubbele adelaar van zwart, met op de
borst een schildje van rood, beladen met een

schaduwzon van goud; een in drie rĳen van zilver en
blauw geschakeerde schildvoet. Ook het
alliantiewapen heeft twee gouden leeuwen als
schilddragers, is getopt met de grafelĳke kroon en
ook hier staat in de tophoek het woord OBIIT
gevolgd door de sterfdatum in de andere hoeken.

Uit de Oelegemse kerk is in het verleden heel wat
funerair erfgoed verloren gegaan. Zo ook deze twee
rouwborden. Er is niets bekend over de
omstandigheden waarin ze verdwenen zĳn, ook de
familie de Bergeyck weet niet wat ermee gebeurde.

Daarom een oproep om meer informatie te
verkrĳgen. Alle inlichtingen, hoe beperkt ook, die
het bestaan van ervan kunnen bevestigen, zullen
dankbaar genoteerd worden en zo verder onderzoek
mogelĳk maken.

Collectie doodsprentjes
In het gemeentelĳk documentatiecentrum berust al
een vrĳ uitgebreide collectie doodsprentjes. Die is
recent flink aangegroeid. Eind vorig jaar kregen De
Brakken namelĳk een bĳzonder gulle schenking.
Çoi Haverals uit Vremde droeg zĳn volledige
verzameling doodsprentjes van mensen die in een
van de vier Ranstse deelgemeenten geboren en/of
gestorven waren aan ons over. Het ging om meer
dan 400 exemplaren, waarvan er slechts een zestigtal
‘dubbels’ waren die al in onze collectie zaten.

Doodsprentjes zĳn een belangrĳke bron bĳ
genealogisch onderzoek. Je kan de collectie op
afspraak raadplegen in het documentatiecentrum,
Dorpstraat 43 in Emblem.
Een afspraak maken kan:
- op woensdag telefonisch via 03 488 64
- via mail documentatiecentrum@ranst.be

Meer informatie over het documentatiecentrum vind
je op www.documentatiecentrumranst.be
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Foto p. 12: Interieur van de kerk van Oelegem ca. 1945,
met de twee obiits boven de deur van de sacristie.
© KIK/IRPA, B94182.

De grafkelder van de familie de Bergeyck tegen de noordkant
van het koor van de kerk. Op 11 november is er een hulde
voor de in WO I gesneuvelde graaf René de Bergeyck.
Foto Danny Huygens



Leerlingen van de Vrije Middelbare Landbouwschool van 's Gravenwezel bij de
eierbroedmachines, circa 1925-1940. Collectie Heilig Hart van Maria-Instituut, 's-Gravenwezel.
Op: Beeldbank Centrum Agrarische Geschiedenis - https://cagnet.be/item/B00013573

HET GEBEURDE 100 jaar geleden
John Van de Velde

In deze nieuwe rubriek kan je weetje-datjes lezen die onze
voorzitter opduikelde in de lokale pers van honderd jaar geleden.
Deze keer nieuws uit april 1921: een geval van moeskopperij!

Bĳ mĳn opzoekingen in het archief van de Gazet Van Antwerpen van 2 mei 1921
botste ik op een merkwaardig nieuwsbericht in de ‘Rechterlĳke kroniek’. Op
pagina 3 stond te lezen dat de correctionele rechtbank van Antwerpen drie
vrouwen, Joanna H., Juliana H. en Cornelia Van L., heeft verwezen tot twee
maanden gevangenis ieder. De vrouwen hadden zich schuldig gemaakt aan
‘moeskopperĳ’: op 30 september 1920 hadden ze in Oelegem enige kilo’s
aardappelen gestolen.

Volgens Wikipedia is ‘moeskoppen’ of ‘moeskopperĳ’ de diefstal van groenten,
fruit, gewassen of een deel van de oogst. Het veronderstelt het plukken, afsnĳden,
uitgraven of afrukken van de vruchten. Sinds 1 april 2005 is moeskopperĳ uit het
strafwetboek gehaald en dus gedecriminaliseerd. Steden en gemeenten kunnen dit
nog steeds via een politiereglement bestraffen en daar een GAS- boete voor
uitschrĳven. Het meenemen van fruit in een winkel blĳft een crimineel feit.

In 2007 dook in België een nieuw verschĳnsel op van grootschalige moeskopperĳ. Vele tientallen hectaren
maïsveld werden door dieven geoogst en afgevoerd. Omdat het in de nacht en in bende werd uitgevoerd
betreft het hier wel een criminele daad en kan het alsnog zo bestraft worden.

Bĳ het doorlezen van de Gazet van Antwerpen kwam ik meermaals een reclamebericht van een ĳverige,
zelfstandige Oelegemnaar uit die tĳd tegen. Het betreft een zekere A. Verpooten die vlak bĳ de molen
gehuisvest was. Hĳ (of zĳ) maakte reclame voor broedmachines, broedeieren en kippen, alles van de beste
kwaliteit en prĳzen ‘buiten concurrentie’. We hebben nog niet kunnen achterhalen wie die ‘A’ was. Alfons?
Anna? Alowis? Albert(ine)? Ken je haar of hem, laat het ons zeker weten!

Witte Leghorn.
Foto Geri Glastra
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We kunnen onze leden dit contactblad gratis aanbieden dankzij de steun van:

Ook adverteren? vraag naar de voorwaarden via info@debrakken.be

‘Uit sympathie’

Bloemen Sint-Jozef
Oudstrijdersstraat 35 - 2520 Oelegem 

www.schrijnwerkerij-diels.be
info@schrijnwerkerij-diels.be
tel: 03 385 87 40

Torenplein 19 bus 01
2520 Oelegem

tel. 03/312.33.10
L.Hofmans@portima.be

Lode Hofmans
Verzekeringen en beheer van gebouwen
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Foto op de cover:

Oelegem kermis en jaarmarkt circa 1965. 
Foto Gilbert d’Haen




