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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
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Ook op onze Molenzondag van 29 augustus 
laatstleden was het van dat. De mensen kwamen 
amper buiten en zij die er waren hadden hun grootste 
paraplu en hun dikste regenjas bovengehaald. 
Toch mochten we in de late namiddag vele gasten 
begroeten. Onze hapjes uit de bakoven vlogen de 
deur uit en het Titsenbier vloeide rijkelijk. Er werd 
genoten van de ‘Eulegoemse verhalen van oep de 
kaar’ .

Vlak voor Open Monumentendag kreeg ik een 
mailtje van onze burgemeester, Johan De Ryck. 
Minister Diependaele heeft beslist om de subsidies 
voor onze molenrestauratie goed te keuren. Het 
was een officieel schrijven, dus de  restauratie 
kan écht starten – er wordt gezegd in het voorjaar 
van 2022. ‘Oef !’ galmde het door de hoofden van 
ons Brakkenbestuur. Het gaat er dan eindelijk van 
komen. Voor mezelf is dat ook goed, want ik ben een 
molenaarscursus aan het volgen en moet steeds naar 
een andere molen rijden om stage te doen. Ik zou 
mijn diploma graag ‘thuis’ halen. 

Intussen is onze molenaarsploeg bezig de lantaren 
(schijfloop) voor de steenzolder in de molen, die 
ook beschadigd was bij de storm, zelf te vervangen. 
Dat gaat er soms spetterend aan toe, kijk maar op 
pagina 7. Wanneer onze molen in 2022 weer gaat 
draaien zal niet alleen de buitenkant, maar ook de 
binnenkant vernieuwd zijn! 

Ook onze nieuwe poort, ons ‘veken’, is door onze 
molenaars zelf in elkaar geknutseld en is een 
kopie van de oude Kempische poorten die je aan 
boerderijen en landerijen vond. Interessant weetje-

datje  is dat vele familienamen uit Oelegem en ver 
daarrond aan deze soort poort gelinkt zijn. Denk aan 
namen als  Vekemans, Van der Veken, Valvekens, 
Vervecken,… Ook daarover kan je verder in dit 
boekje meer lezen. 

Opnieuw heb ik een gepassioneerde vertelster uit 
Oelegem thuis kunnen interviewen. Een deel van het 
interview staat in dit blaadje. 

De Brakken zijn  er in geslaagd het hoofd boven 
water te houden en zelfs coronaproof toch 
regelmatig kleinere activiteiten te organiseren. Maar 
ook voor ons is ‘Koken kost geld’ een passend 
spreekwoord. Na een stille periode wegens Corona 
zijn alle centen welkom. De verkoop van onze 125 
versgebakken broden op de Open Monumentendag 
was een succes, ze vlogen de deur uit. En we zijn 
natuurlijk erg blij dat we terug kunnen beginnen 
met ons MEULEMAAL. Voorzichtigheidshalve 
organiseerden we het Meulenmaal van oktober enkel 
op reservatie. We zullen bekijken of we het later 
opnieuw helemaal ‘vrij’ kunnen doen.

Veel leesplezier en tot snel!

Johnny Van de Velde, voorzitter van De Brakken

Wat een druilerige zomer was dat zeg! ‘Het was weer om zwemvliezen tussen 
je natte tenen te krijgen’ hoorde ik een inwoner van ons mooie dorp zeggen. 
Inderdaad…. het was de natste zomer ooit.

Provinciale Molenzondag: gezellig samen onder de paraplu.   Foto Danny Huygens

WOORDJE van de voorzitter
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Een ‘veken’ is een oude benaming voor een poortje. 
Het woord is eigenlijk een verkleinwoord van het 
Oudnederlandse woord ‘fak’, dat oorspronkelijk een 
wand van palen met vlechtwerk betekent (vandaar 
ook ‘vakwerkbouw’). Het verkleinwoord verwijst 
aanvankelijk specifiek naar het deurtje in die wand, 
maar raakte door de eeuwen heen in gebruik voor 
allerlei soorten poorten en poortjes.
Het woord ‘veken’ is algemeen in gebruik gebleven 
tot ongeveer in het midden van de twintigste eeuw. 

Poortjes of vekens dienden op het platteland als  
afsluiting van akkers, weilanden, beemden, broeken, 
bossen, boerenerven en dorpspleinen. Er waren 
smalle poortjes om een persoon door te laten en 
bredere exemplaren voor kar of wagen. Grosso 
modo onderscheiden we drie modellen: vekens met 
en exemplaren zonder topdriehoek en vekens in de 
vorm van een draaiboom.  Die laatste soort werd 
ook gebruikt als tolbareel. Denk maar aan ‘De(n) 
Draaiboom’ als toponiem of als naam van een  
winkel of een restaurant in o.a.: Hoboken, Wilrijk, 
Lier, Pulderbos, Westerlo ... ‘De oude bareel’ of ‘de 
kleine bareel’ in Merksem verwijst ook naar een 
dergelijke tol-draaiboom. 

Destijds waren er tal van dorpskeuren met de nodige 
regelgeving rond omheiningen en vekens. 
Zo was er de vermelding om vekens of horden na 
gebruik verplicht terug te sluiten in het keurboek 
van Geel (1559 – 1718): ‘item soo wijen van binnen 
oft van buijten deser Vrijheijdt eenich veltvekenen 

laet open staen ende terstont niet toe  en doet, oft in 
stuckenen vuert, sal telcker reijsen als hij daer mede 
bevonden wordt, verbeuren vijff stuijvers, de twee 
gedeelte voorden Heere ende het derdendeel voor 
den aenbrengere ...’ 

De vekens moesten in goede conditie zijn, wat 
jaarlijks werd gecontroleerd. Er stond een geldboete 
op het niet of onvoldoende onderhouden van het 
veken. Sommige poortjes moesten uit zichzelf 
toevallen achter de rug van de gebruiker, dit werd 
dan ook  vermeld in een keure: ‘... ende men moet se 
maecken toevallende.’ In dat verband spreekt men 
dan niet van een veken, maar van een ‘valveken’ of 
een ‘valgaren’. 
Ook in pachtovereenkomsten werd de staat van 
omheiningen en vekens beschreven. 

Op sommige plaatsen werden vekens na de oogst 
verwijderd tot na de winter, de terreinen werden 
dan gemeenschappelijke weide. In andere streken 
dienden vekens het ganse jaar te hangen. Op oude 
figuratieve kaarten en ook bij Vlaamse Primitieven, 
bij Jeroen Bosch en bij Breughel de oude vindt men 
er afbeeldingen van. 

De oude vekens werden van hout gemaakt en 
men gebruikte hiervoor vooral eik. Voor het 
draaiboomtype werd er ofwel een balk ofwel een 
boom met wortelstronk genomen. Soms werd er 
ter hoogte van de wortelstronk nog extra balast 
toegevoegd in de vorm van een stuk oud ijzer of 

Sinds Open Monumentendag prijkt er bij de inrit van het molenerf in de Kerkhoflei 
een heus ‘veken’ van het draaiboomtype. De eiken stam met wortelstronk, de 
scharnierpaal, de twee palen met mik en de onderhangende beplanking zijn 
afkomstig uit een bos in Boechout.

WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen   
Luc Verachtert - foto’s Danny Huygens (tenzij anders vermeld)

Ontgraven en ontschorsen van een geschikte boom.     Foto Luc Verachtert
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Deel 59

een steen. Voor het plankwerk onder de draaiboom 
werd er dikwijls sloophout gebruikt. Oorspronkelijk 
kwam er geen ijzer aan te pas. De scharnieren waren 
bijvoorbeeld ringen van gevlochten wilgentwijgen. 
Recenter gebruite men ijzeren pinnen, scharnieren 
en gesmede nagels. In Bokrijk zijn er veel vekens 
van het draaiboomtype. 

Deze poortjes leven nog verder in familienamen als 
Veeken, Van der Veken, Vervecken (waarbij Ver- een 
afkorting is van Van der-), Vekemans, Valgaeren, ...

Meer weten?
LUYTEN S., Project Kempens veken, terug van 
weggeweest. Een historische schets.
Studie uitgevoerd in opdracht van Regionaal 
Landschap de Voorkempen door het Interfacultair 
Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG), KU 
Leuven en vzw Centrum Agrarische Geschiedenis 
(CAG). Leuven, 2017.

Hierboven: Manueel transport uit het bos. 
Foto Dany De Vooght

Hieronder, links: Bewerken van de ‘draaiboom’.
Rechts: De paalgedeelten die de grond in gaan zijn 
zwart geblakerd om té snel wegrotten te verhinderen.

Helemaal onderaan: Het afgewerkte veken. 
Om aan de wortelzijde iets meer gewicht te hebben, 
voegden we daar een stuk van een oude molensteen 
aan toe, van basalt afkomstig uit de Eifel.
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Het betreft een basaltsteen, een Duitse blauwe uit 
de Eifel. De steen heeft een doormeter van 130 cm, 
een dikte van 40 cm en is voorzien van een rechts 
draaiend zwaaipandscherpsel. De steen heeft vier 
uitsparingen voor een viertakrijn en is dus een loper. 
Gaten in de zijkant om de steen met de beugels 
van een steenkraan te kunnen pakken ontbreken 
echter. De steen zat ingegraven in de grond. Vroeger 
gebeurde het wel meer dat mensen iets dat te 
groot was om gemakkelijk af te voeren, gewoon 
ingroeven. Dit gebeurde met molenstenen en af en 
toe ook met autowrakken. 

Op 31 mei hebben we de steen verhuisd. De hulp 
van de gemeente werd ingeroepen om het transport 
van de Rundvoortstraat naar de site van bakhuis 

en stenen molen van Oelegem te doen met een 
vrachtwagen die uitgerust is met een kraan. Het was 
echter strikt verboden dat de vrachtwagen van de 
gemeente op de bouwgrond zou rijden. We hebben 
daarom beslist om de steen over enkele tientallen 
meters zelf tot aan de straat te rollen.

In de toekomst plannen we bij de molen nog de 
bouw van een werkende smidse. Vroeger zag men 
wel eens dat er bij een smidse een molensteen 
was ingegraven. Die werd daar gebruikt als 
vuurvaste ondergrond voor het plaatsen van een 
wielreep rond een karrenwiel. De molensteen uit 
de Rundvoortstraat zou in de toekomst zo’n functie 
kunnen krijgen. In afwachting ligt hij naast het 
bakhuis, waar hij dienst doet als zitplaats of tafeltje.

Recent werd er in Oelegem een molensteen gevonden bij het bouwrijp maken 
van een bouwgrond in de Rundvoortstraat 54, vlak bij de site van de vroegere 
maalderij. Gerda Verlinden van het aanpalende tuincenter en afstammelinge van de 
maaldersfamilie vond het prima dat de heemkring van Oelegem zich zou ontfermen 
over de steen. De eigenaar van de bouwgrond was eveneens tevreden met de 
interesse van onze kring.

VERHUIS van een molensteen
Luc Verachtert - foto’s Danny Huygens
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Op donderdag 30 september probeerden we die ‘smidsefunctie’ van de molensteen 
al eens uit. Op het programma: twee olmenhouten wielen, waar we een nieuwe 
lantaren (schijfloop) voor de steenzolder van de molen van gaan maken, voorzien 
van een metalen band.

WARME wielrepen
Luc Verachtert - foto’s Danny Huygens

We namen geen enkel risico en planden een strikte 
taakverdeling:  wie gaat waar staan en wie gaat 
welk gereedschap hanteren (drie draagstangen, drie 
reephaken, hamers, emmers en gieters met water, 
tuinslang, …). Dan deden we eerst een ‘koude’ 
oefening. Ook de brandweer hield een oogje in het 
zeil. Hieronder geven we al enkele sfeerbeelden, 
een uitgebreide toelichting volgt in een volgend 
contactblad.



De cover van de catalogus van de firma Vertongen. De man uiterst links is Marcel Diels. Foto uit privécollectie 
Daarnaast de machine van Vertongen.
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Deze keer spraken we af met Valentina Augustina 
Van Herreweghe
Geboren in Oelegem op 13 december 1929 
Roepnaam ‘de Valentine’ (‘van de schoenmaker’)
Weduwe van Walter D’Huyvetter ( geboren op 16 
december 1933 in Sint-Lenaarts en overleden in 
Malle op 4 februari 2003)

We worden gastvrij ontvangen en onder het 
goedkeurend oog van oudste dochter Veerle vertelt 
Valentine honderduit.

1. Wie waren je ouders en wat deden ze?
Mijn vader heette Gustaaf  Van Herreweghe en mijn 
moeder was Marie-José ‘Fien’ Van Hoof. Vader was 
van Ertvelde, moeder van Oelegem. Vader is geen 
soldaat geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog, daar 
was hij juist te jong voor. Maar ze hebben elkaar 
wél leren kennen toen hij soldaat was: in 1920-
1921 moest hij zijn legerdienst doen op het fort van 
Oelegem.  Hoe dat  nu juist in elkaar zat, dat hebben 
ze nooit verteld, over zo’n dingen werd bij ons thuis 
nooit echt geklapt. Maar die soldaten kwamen al 
eens een pintje drinken in een van de café’s in het 
dorp en hoe gaat dat dan …. Op 28 mei 1921 zijn ze 
hier getrouwd.
Mijn moeder ging hier en daar poetsen en was 
vooral huisvrouw. Vroeger bleven de vrouwen na 
het huwelijk meestal thuis werken. Zij had in een 
stal enkele geiten zitten. Dat deden vele mensen in 

Oelegem en omstreken. Dat bracht nog wat centen 
op. Mijn vader was als jonge man voerman van een 
paardenspan en werkte daarmee aan de wegen. Zo 
heeft hij meegewerkt aan de Schildesteenweg, toen 
ze die in kasseien aangelegd hebben. Later is hij als 
arbeider bij ‘de Flux’ gaan werken. 

Ik ben in Oelegem geboren op 13 december 1929. 
Ons moeder had een ‘bakel’ (vroedvrouw) laten 
komen. Mijn geboortehuis is de latere bakkerij van 
Verhaegen, recht over de flatjes van het OCMW in 
de Kerkstraat, op de hoek met de Vlotstraat. Later 
hebben mijn ouders aan het begin van de Kerkstraat 
dit huis laten bouwen (nr. 4). Het was de bedoeling 
dat ze hier een café zouden beginnen, dat zie je nog 
aan de voorplaats, maar zover is het nooit gekomen.

2. Had je broers of zussen?
Ik heb een broer en twee zussen gehad. Ik ben nog 
alleen over. Iedereen is gestorven. Mijn broer heette 
Ivo (1921-2009). Mijn zussen heetten Yvonne (1923-
2015) en Maria (1934-1993). 

3. Welk verhaal uit je kindertijd is je bijgebleven?
Ik weet het meeste van de oorlog, want de rest was 
maar gewoon [Valentine was elf toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak, nvdr]. Er hebben voor de 
oorlog, bij de ‘kleine mobilisatie’ in 1938, en in 
het begin van de Tweede Wereldoorlog, in 1940, 
Belgische soldaten bij ons in huis gewoond. Ze 

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.

EEN OELEGEMENAAR vertelt
Interview John Van de Velde – foto’s Danny Huygens
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‘de Valentine (van de schoenmaker)’

sliepen in de voorplaats en op de zolder. Die 
kwamen en gingen. Tijdens hun vrije tijd hielpen er 
enkelen ons moeder in het huishouden. Er was er een 
die graag de was draaide in onze houten wastobbe. 
Een van die soldaten was Robert De Craene, zo heeft 
die als soldaat zijn vrouw leren kennen: mijn zuster 
Yvonne. Ze zijn na de oorlog getrouwd. 

Later onder de bezetting sliepen er hier ook Duitse 
soldaten. Ze wilden hier eerst een paardenstal komen 
vestigen, maar daar heeft ons vader een stokje voor 
gestoken. Hij heeft dat op het gemeentehuis geregeld 
met de toenmalige secretaresse. We kenden tijdens 
de oorlog verschillende Duitse woorden. Zo moesten 
we, als het eten klaar was, ‘Kartoffelen fertig!’ 
roepen naar de soldaten. Op het einde van de oorlog 
sliepen er Engelse soldaten in ons huis. Zowel de 
Duitse als de Engelse soldaten hebben de muren van 
de voorplaats volgeschreven en volgetekend. Dat zit 
nu allemaal achter het behangpapier. Dat mogen ze 
later maar ontdekken als ik er niet meer ben. 

Iets anders dat me altijd is bijgebleven: als klein 
kind kreeg ik van thuis geen paraplu. Dat heb ik met 
mijn nageslacht ruimschoots goedgemaakt. Te pas en 
te onpas kocht ik voor iedereen een mooie paraplu. 
Dat was om de frustratie van toen goed te maken!

4. Waar ben je naar school geweest en welk 
beroep heb je uitgeoefend?
Eerst zat ik op ‘de nonnekesschool’ van Oelegem 
en later ben ik tot mijn 18 jaar in Wijnegem naar 
school geweest. Daar kreeg ik onder andere snit en 
naad – dat was toen normaal voor een meisje. Na 
de school heb ik eerst in een naaiatelier gewerkt, 
maar eigenlijk deed ik dat niet zo graag. Ik had 
die naailessen ook maar gevolgd omdat dat zo 
hoorde. Toen ik de kans kreeg om in de Flux te gaan 
werken, de bloemfabriek op de Keer, heb ik dat 
direct gedaan. Na mijn huwelijk ben ik gestopt met 
buitenhuis werken.

5. Wie was je man en hoe heb je hem leren 
kennen?
Mijn man had zeven namen! Dat hadden ze nog 
nooit gehoord op het gemeentehuis, ze wilden er 
maar vijf op zijn paspoort zetten: Walter Constant 
Elisabeth Maria Antoon D’Huyvetter.
Op een dag gingen we met ons Maria en haar 
vriendin Martha ‘van de Gerre’ naar Westmalle. 
We wilden naar een dancing gaan. Toen we daar 
aankwamen met de tram wisten we niet direct waar 
we moesten zijn. Plots kwam daar een jongeman 
aan en wij vroegen aan hem waar de dancing was. 
‘Daar in dat café, in een zaaltje achterin’ wist hij te 
vertellen. Bleek dat dat de Walter was, die al van een 
doopfeestje kwam. Hij was net ‘Peter’ geworden. 
Wij gingen naar binnen en Walter bleef in het café 

nog even aan de toog plakken. 
Toen hij later binnenkwam, ging hij recht op mij af 
en vroeg of hij met mij mocht dansen. 
Tijdens het dansen bleef hij maar vragen stellen en 
vertellen. Ik dacht nog: ’Wat een babbelaar is dat 
zeg’. 
Hij vroeg toen we naar huis gingen of we de zondag 
erop naar Sint-Antonius kermis kwamen. We waren 
daar nog nooit geweest en zijn daar toch naartoe 
gegaan. In de dancing was hij aan het dansen met 
iemand anders en toen hij zag dat ik binnenkwam 
deed hij teken van ‘Hé wacht even, ik kom’. We zijn 
beginnen dansen en vertellen. Van het een kwam 
het ander en sindsdien waren we tot aan zijn dood 
samen.
Walter mocht, omdat zijn vader overleden was, niet 
voor zijn 25 jaar trouwen omdat hij kostwinnaar 
was en anders naar het leger moest. Maar toen 
mijn moeder ziek werd en het met haar slechter en 
slechter ging vroeg ze of we niet wilden trouwen. 
Ze wilde dat nog meemaken. Zo zijn wij op 26 april 
1958 in Oelegem getrouwd. Een half jaar later, op 20 
oktober 1958, is moeder overleden.

Het gezin Van Herrewghe-Van Hoof voor hun 
nieuwbouwhuis, Kerkstraat 4. 
Foto uit privécollectie



10

6. Wat was zijn beroep?
Walter was van opleiding schoenmaker en heeft in 
het begin voor een baas gewerkt. Eerst woonden 
we in Westmalle en vijf jaar later zijn we in mijn 
ouderlijke huis getrokken. Hij had zijn atelier in 
de verbouwde geitenstal en na een tijdje hebben 
we van de voorplaats een schoenwinkel gemaakt. 
Later is hij bij General-Motors gaan werken. Ook 
heeft hij een jaar bij de Massive gewerkt. Ik deed de 
schoenwinkel zolang we die zaak hadden. Maar dat 
in combinatie met de zorg voor onze Johan was op 
de duur niet meer doenbaar.

7. Hoeveel kinderen kregen jullie en hoe heten ze?
Wij kregen drie kinderen: eerst Johan (27 maart 
1959) dan Veerle (2 juni 1960) en tien jaar later ons 
Lieve (30 september 1970).
Wij hebben veel zorg gehad met Johan omdat 
we in zijn peutertijd ontdekten dat hij geestelijk 
gehandicapt is. Het was onmogelijk om met hem te 
communiceren. Hij kon ons niet verwittigen als hij 
ergens pijn had. Hij begrijpt niks en doet zijn eigen 
ding.
Daardoor konden we bijvoorbeeld de eerste jaren 
onmogelijk op vakantie gaan. Zo gingen wij eens 
naar de Efteling toen hij klein was. Toen we aan 
‘Langnek’ kwamen schoot Johan zo in paniek dat 
wij naar huis moesten. Pas veel later konden we met 
het hele gezin voor een week een huisje huren aan de 
zee, eerst in Blankenberge en later in Nieuwpoort. 
De eerste 27 jaar van zijn leven heb ik al de 
zorg voor hem thuis gedaan. In 1987 heb ik een 
hersenbloeding gehad en daarna is Johan in Ranst 
gaan wonen in Leef vzw. Maar hij komt nog elke 
zondag naar huis!

8. Wat is er veranderd in Oelegem waar je niet 
tevreden over bent?
Dat de mensen elkaar niet meer kennen. Ze zeggen 
geen goedendag meer, ze zijn vreemden voor 
elkaar. Ik hoop dat dat na de Corona verandert en 
dat ze door de nood aan sociaal contact elkaar weer 
opzoeken. 

9. Wat is er veranderd waar je wel tevreden over 
bent?
Dat de wegen en de voetpaden zo mooi liggen. 
Vroeger brak je je benen als je door het dorp 
wandelde. Ik vind het zeer aangenaam om naar de 
molen te komen. Dan kan ik Johan meebrengen 
en zie ik mijn vriendinnen terug. Het bakhuis is 
geweldig mooi gemaakt. 

10. Welke raad kan je geven aan de jonge en 
nieuwe Oelegemnaars?

Dat ze beginnen met tegen iedereen een vriendelijke 
‘goeiendag’ te zeggen en dat ze veel contact zoeken 
met de buren. Zo zullen ze zelf snel aanvaard 
worden.

Valentine en Walter met kinderen, 
schoon- en kleinkinderen. 

Foto uit privécollectie

Huwelijksfoto van Valentine Van Herreweghe 
en Walter D’Huyvetter, 26 april 1958.  

Foto uit privécollectie



Valentina Van Herreweghe stamt langs 
moederszijde af van de familie Van Hoof. Die 
stamboom kwam al aan bod naar aanleiding van het 
interview met Gusta Van Hoof. Daarom gingen we 
op zoek naar de voorouders van haar vader Gustaaf 
Van Herreweghe en zitten we met deze genealogie 
al meteen buiten Oelegem. 

Zoals je in het interview op de vorige pagina’s kon 
lezen, was Gustaaf afkomstig uit Ertvelde, een Oost-
Vlaamse gemeente op de grens van het Meetjesland. 
Hij werd daar geboren op 4 september 1894 om 
11.00 uur, thuis in de Molenstraat, als oudste van de 
zes kinderen van Ivo Van Herreweghe en Emma 
Roegist, krap vier maanden na hun huwelijk op 9 
mei 1894. 

Vader Ivo (1867-1943) was landbouwer, werkman, 
dienstknecht en tapper. Ook hij was geboren in 
Ertvelde, de derde van vier zonen van Petrus en 
Cordula Van Herreweghe-De Letter. Petrus of 
‘Pier’ Van Herreweghe (1828-1917) verdiende de 
kost als werkman; hij was afkomstig uit Oosteeklo 
maar vestigde zich na zijn huwelijk in Ertvelde. 

Of beter gezegd: hij keerde terug naar Ertvelde. 
Want zijn eigen vader, Livinus Van Herreweghe 
(1804-?) was geboren in Ertvelde, maar na zijn 
huwelijk met Antonia De Schepper naar Oost-Eeklo 
verhuisd. Met de ouders van Livinus, Augustinus 
Van Herreweghe (circa 1773-1818) en Francisca 
Sierens, zijn we voorlopig aan het verste eind van 
deze stamboom gekomen.
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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. De rechtstreekse voorvaderen van onze 
geïnterviewden staan vet gedrukt. Wil je de volledige stamboom bekijken, dan kan 
dat op onze website onder www.debrakken.be/bibliotheek bij de ‘erfgoedfiches’.

Gustaaf Van Herreweghe was geen oud-strijder van WO I. Maar hoe kwam hij dan 
als soldaat in fort Oelegem terecht? We gingen te rade bij onze militaire specialist 
Willem Segers.

Joke Bungeneers en Ludo Jacops
OELEGEMSE STAMBOMEN - van Ertvelde tot hier

Gustaaf Van Herreweghe en Fien Van 
Hoof. 
Foto’s uit privécollectie

De meeste mannen geboren in 1894 zijn pas ‘en 
masse’ opgeroepen in 1914, en dan meteen naar 
Frankrijk gestuurd voor een opleiding. Want hen 
zonder opleiding naar het front sturen betekende 
quasi gegarandeerd een wisse dood én ze vormden 
eerder een risico dan een hulp voor hun kameraden 
door hun totale gebrek aan ervaring. Eens ze in 
het voorjaar 1915 hun opleiding voltooid hadden, 
moesten ze in principe naar het front. Maar het 
grootste gedeelte van die ‘Klas 14’ heeft géén 
actieve dienst gedaan. Er waren er heel veel die één 
of andere vrijstelling kregen. Ze hadden bijvoorbeeld 
een vader en/of broers die al aan het front zaten of 
gesneuveld waren en dus waren zij ‘steun van het 
huishouden’. Daarnaast was de oorlog dan al in de 

stellingenfase achter de IJzer beland en was het  niet 
meer evident om het front nog te kunnen bereiken. 
Deze mannen moesten dan na WO I alsnog hun 
legerdienst doen, zij behoren tot de zogenaamde 
‘klas 14/19’.

Gustaaf Van Herreweghe verkeerde in dat geval. 
Hij heeft zijn legerdienst - die in die tijd nog 18 
maanden duurde - gedaan op fort Oelegem, bij het 
regiment Zware Artillerie, hij lag daar in de periode 
1920-1921. Naar verluid zou hij een van de soldaten 
zijn die je kan zien op de twee postkaarten die rond 
1920 gemaakt zijn van het fort Oelegem. Maar 
wie van de redelijk onherkenbare gezichten op die 
postkaart hij is, blijft raden.

Bij de foto op de voorpagina



HET GEBEURDE 100 jaar geleden
John Van de Velde en Joke Bungeneers

Bij mijn opzoeking in het archief van de Gazet van 
Antwerpen en de Gazet van Mechelen van 100 jaar 
geleden botste ik op twee krantenartikelen die mijn 
aandacht trokken.
Op 14 september 1921 stond op pagina 4 het 
rekenkundige verslag uit de bevolkingsregisters 
van de Antwerpse gemeenten: Oelegem had op 1 
september 1921 1712 inwoners. Op dit ogenblik 
wonen er volgens de dienst bevolking van het 
gemeentebestuur van Ranst welgeteld 4858 
Oelegemnaars.
Een tweede artikel stond eveneens in de Gazet van 
Antwerpen en de Gazet Mechelen, op datum van 
13 september 1921, op pagina 4. Het gaat om een 
gevaarlijk avontuur dat een Oelegemnaar beleefde in 
het anders zo vredige Wijnegem. 

De titel kopte: Een woestaard aan het werk. We 
geven het verslag letterlijk weer, alleen hebben we 
de spelling aangepast.

Zaterdag avond rond acht uur [op 10 september, 
nvdr] zwierf een zekere Jan S. uit ‘Wyneghem’ rond 
in een erg beschonken toestand, nabij de vaart, op de 
Turnhoutsebaan. Iedere voorbijganger en wielrijder 
werd door de zatterik lastig gevallen.
De genaamde Jules Verwerft, die per fiets van zijn 

In deze rubriek kan je weetje-datjes 
lezen die onze voorzitter opduikelde 
in de lokale pers van honderd jaar 
geleden. Deze keer nieuws uit de Gazet 
Van Antwerpen van 13 en 14 september 
1921. Droge feiten én een spannend 
verhaal!

Postkaart van de Turnhoutsebaan 
anno 1921. Rechts vooraan de 
herberg van Alfons Claes. Aan de 
overkant van de straat zie je de 
‘tramstatie’, waar de stoomtram 
uit Antwerpen halt hield.

Collectie Heemkundige Kring Jan 
Vleminck, Wijnegem



werk naar zijn woonhuis te ‘Oeleghem’ reed, werd 
door S. van zijn rijwiel ten gronde gesleurd en met 
een zakmes bracht hij hem vervolgens een steek 
in de arm toe, op die wijze dat zijn kleren gans 
doorkerfd werden. De aangerande persoon, zich in 
gevaar ziende, snelde een naburige herberg binnen. 
Doch S. had hem op de hielen gevolgd.

De herbergiersbaas, Alfons Claes, een man van 
geen klein gerucht vervaard, verbood de woeste 
dronkelap om binnen te komen. Daarop poogde S. 
de herbergier te lijf te gaan, roepende dat hij of de 
baas zou sterven. Bij de worsteling, die ontstond 
werd S. door de herbergiersbaas ontwapend.

Intussentijd was de eerste veldwachter Frans Peeters 
ter plaatse gesneld en trof S., de ergste bedreigingen 
uitende, aan de herberg aan. De moedige 
veldwachter greep de woeste dronkaard bij de kraag, 
maar nu keerde S. woede tegen de veldwachter.

Met de meeste krachtsinspanningen werd de razende 
dronkelap bemeesterd, en men was genoodzaakt 
hem langs de grond te sleuren, om hem tenslotte in 
verzekerde bewaring op te sluiten. Bij de verwoede 
worsteling tussen S. en de kranige veldwachter, werd 
deze laatste op twee verschillende plaatsen aan de 
rechterhand gewond, derwijze dat geneeskundige 
hulp noodzakelijk was.

Het is dank aan het manhaftige optreden van 
de veldwachter, niettegenstaande de pijn zijner 
verwonde hand, dat die dronken woestaard geen 
verder onheil heeft kunnen teweegbrengen.
Moeder Justitia zal hem loon naar werken geven. 

Het verhaal prikkelt onze nieuwsgierigheid. 

Op de vraag in welk café Jules Verwerft zijn 
toevlucht zocht, kregen we al een antwoord. In 
Ratinckx’ Adresboek van de stad en de provincie 
Antwerpen (Antwerpen, 1892 – 1940) vinden we 
in de lijst van houders van Café’s en Estaminets 
effectief de herbergiers A. & E. Claes. 

Verder genealogisch speurwerk leverde op dat de 
voornamen respectievelijk Alfons en Edouardus 
luidden. Maar jammer genoeg staat er geen adres bij, 
noch een naam van de zaak. 

We contacteerden de Wijnegemse heemkundige 
kring Jan Vleminck. Hugo Gerstmans wist ons 
te vertellen dat het  Herberg ‘In de Stenen Brug’ 
betreft, Turnhoutsebaan 494. De herberg lag als je 
van Oelegem komt net voorbij de Wezelse Beek. 
Later werd het gebouw met een verdieping verhoogd 
en kwam hier café ‘Krak’, met op de zijgevel een 
gigantische muurschildering met reclame voor 
Krak Pils. Het oorspronkelijke gebouw is inmiddels 
gesloopt en vervangen door een nieuwbouw waar 
videotheek Phantasia is gevestigd. Ivo Broeckx 
bezorgde ons enkele foto’s.

Vragen
Het zou ook leuk zijn iets meer te weten te komen 
over de heldhaftige eerste veldwachter Frans Peeters.
Maar we zijn uiteraard vooral benieuwd naar het 
slachtoffer,  Oelegemnaar Jules Verwerft. Hoe oud 
was hij in 1921, waar woonde hij, wat was zijn 
beroep en waar werkte hij? Kent zijn familie dit 
verhaal nog?
Heb jij meer informatie?  Laat het ons zeker weten 
op info@debrakken.be!

De opvolger van herberg 
De stenen Brug, café Krak. 

Foto uit 1958. 

Collectie Heemkundige Kring Jan 
Vleminck, Wijnegem
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Hij maakte zich specifiek zorgen om het graf van 
gesneuvelde militairen uit WO II. Ook de zerk van 
de geëxecuteerde weerstander Ludovicus ‘Louis’ 
Ecran ziet er uit alsof hij wat onderhoud kan 
gebruiken. Op beide graven is een extra inscriptie 
te lezen, ‘Geschonken door de bevolking van 
Oelegem’. In eerste instantie maakte hij een melding 
aan in het digitale loket van de gemeente. Dat was 
het begin van een ware queeste.

Bij het inventarisatieproject funerair erfgoed, 
uitgevoerd in 2019, zijn beide graven in elk geval 
als ‘te behouden’ gemarkeerd. De technische dienst 
weet dat er schade is, maar zolang die geen gevaar 
voor bezoekers of aanpalende zerken met zich 
meebrengt, worden er geen herstellingswerken 
gepland. Bovendien is te vrezen dat de technische 
kennis én het aangepaste materiaal om dit funerair 
erfgoed te conserveren of restaureren ontbreekt.

We vernemen dat er een reglement zal voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad dat het mogelijk maakt 
dat privépersonen of verenigingen een graf zouden 
‘adopteren’. Misschien ligt hier een kans voor een 
erfgoedproject om onder deskundige begeleiding een 
aantal graven aan te pakken? 

In tegenstelling tot WO I zijn er bijna geen 
oorlogskerkhoven voor de gesneuvelden van WO 
II. Die werden meestal gewoon bijgezet op het 
plaatselijke kerkhof. In 1946 werd een wet gestemd 
over het repatriëren naar de woonplaats. 

De families van Alfons Albert ‘Fonne’ Segers en de 
broers Carolus Baptista ‘Charel’ en Julius Antonius 

‘Juul’ Janssens maakten in 1946 gebruik van die 
mogelijkheid om het stoffelijk overschot van hun 
geliefden te laten repatriëren. Heel Oelegem tastte in 
de geldbeugel om mee de kosten te dragen.

Enige tijd geleden kwam er een berichtje van een bezorgde Oelegemnaar bij De 
Brakken terecht. Bij een recent bezoek aan het kerkhof was het hem opgevallen 
dat een aantal van de oudste graven er wat ‘wankel’ bijliggen door verzakte en 
gekantelde boordstenen.

FOCUS OP: funerair erfgoed
Joke Bungeneers

Noteer alvast in je agenda
Herinner je je de Kerstbak van vorig jaar nog? 
Speciaal voor onze leden bakten we speculaas 
in ons bakhuis en je kon ook pralines met 
een crèmevulling op basis van ons bekende 
(beruchte?) aperitief ‘Slag van de molen’ kopen.

Ook dit jaar zal je in het weekend voor Kerstmis, 
dus op zaterdag 18 december 2021, van 10 tot 17 
uur bij de molen terecht kunnen. 

Speculaas en pralines bieden we weer exclusief 
aan onze leden en enkel op bestelling aan. 
Het bestelformulier krijg je binnenkort.

Daarnaast is er opnieuw vrije verkoop van brood 
en ambachtelijke confituur en gelei.

En wie een bestelling plaatst, doet mee aan de 
tombola voor een graaf of gravin van Halfvasten!

In de kerk werd een plechtige uitvaart gehouden, 
met de drie kisten op het hoogkoor. 
Foto uit privécollectie



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



Bestuursleden:
Joke Bungeneers (03 383 34 24)
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
Danny Huygens (03 383 34 24)
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
Luk Kegeleers (0479 50 55 27)
Kantonbaan 11, 2520 Oelegem
Jan Nys (03 383 42 77)
Muizenheuvel 40, 2520 Oelegem
Johnny Van de Velde (0479 91 94 62)
Goorstraat 16, 2520 Oelegem
Luc Verachtert (03 475 16 48)
Roggelaan 6, 2520 Ranst
Patricia Vervloet (0473 99 99 86)
Binnenweg 6A bus 1, Oelegem

Heemkundige kring DE BRAKKEN vzw

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

Foto op de cover:

Fort Oelegem omstreeks 1920.
Foto uit privécollectie


