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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



We hopen ook dat jullie kunnen blijven reserveren 
voor het Meulenmaal. Ons Meulemaal was 
in oktober en november een succes, na meer 
dan twintig maanden niks. We hebben in onze 
bestuursvergadering intussen wel beslist om de 
prijzen aan te passen. Sinds vijf jaar was de prijs 
voor het Meulemaal dezelfde, maar na berekening 
van onze onkosten, met grondstoffen, producten en 
energiefacturen die steeds duurder worden moeten 
we iets ondernemen. Een Meulemaal zal vanaf 
januari 20 euro kosten ipv 15 euro om dezelfde 
winst als vijf jaar geleden te maken. De centen 
gebruiken we integraal voor de kleine herstellingen 
binnenin de molen, voor onze werking en om ons 
tijdschrift te kunnen verspreiden.

Oelegem heeft sinds kort  een ‘rood licht’! 
Aan de nieuwe brug, op het kruispunt van de 
Ter Straetenweg met de Keerbaan staan echte 
verkeerslichten. Is dit weer een stap naar de 
verstedelijking van ons mooie dorp?

Begin december heeft aannemer Adriaens uit 
Nederland de roeden van het wiekenkruis van onze 
molen opgehaald om in zijn atelier te behandelen. 
Het was moeilijker dan het hier klinkt – in de 
bijdrage van onze molenaar Luc Verachtert lees je 
alles over dit huzarenstukje. Er is ons beloofd dat 
onze wieken volgende zomer weer zullen draaien.

We hebben iemand uit ‘de Halse Hoek’ super-
Coronaproof geïnterviewd. Fons Huysmans had tien 
jaar geleden zijn eigen ouders geïnterviewd en dit 

neergeschreven. We mochten dat als basis gebruiken 
om zijn inmiddels overleden vader Louis nog eens 
aan het woord te laten over de boerenstiel en over 
hoe de mensen vroeger leefden. Met zijn moeder 
Gaby De Meutter hebben we verschillende keren 
getelefoneerd om nog aanvullingen op hun verhaal 
te doen. Jullie gaan hier zeker van genieten.

Nadat we een krantenartikel vonden over een 
muziekoptreden van 100 jaar geleden in het 
Gildenhuis hebben we de toen beroemde toondichter 
Constant De Ridder, die in ons dorp woonde, eens 
goed doorgelicht. En er kwamen heel wat reacties 
waardoor we de vraag uit ons vorige boekje, ‘Wie 
was J. Verwerft?’, konden oplossen!

Op onze Facebookpagina hebben we intussen al 840 
fans die ons wel en wee kort op de bal volgen. Het 
doet mij ook plezier om te melden dat we rond de 
450 leden hebben en dat die allemaal ons tijdschrift 
gratis ontvangen dankzij de Oelegemse sponsors. We 
groeien omdat de mensen van Oelegem betrokken 
willen zijn bij hoe het er vroeger aan toe ging en hoe 
we erfgoed moeten bewaren.

Veel leesplezier met ons laatste nummer van 2021!

Johnny Van de Velde, voorzitter van De Brakken

Terwijl ik dit schrijf hoor ik dat de regels voor het bestrijden van Corona terug 
strenger zijn geworden. De kinderen moeten reeds een week voor de kerstvakantie 
thuisblijven en ze moeten vanaf zes jaar een mondmasker dragen. Hopelijk gaat dit 
allemaal de goede richting uit!

Uitzonderlijk transport, met een vracht van bijna 26 m lang   Foto Danny Huygens

WOORDJE van de voorzitter
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De Oelemse wieken dateerden van de grote 
molenrestauratie van 1998 door aannemer Verstraete. 
De wieken zelf werden toen in onderaanneming 
geleverd door de molenbouwers Peel uit Gistel in 
West-Vlaanderen. De roeden zijn gelaste roeden en 
zij kwamen toen ter vervanging van geklinknagelde 
roeden van Verhaegen uit Ruddervoorde.
 
De eerste wiekschade hadden we reeds op 15 
oktober 2011, toen de wieken nog maar 13 jaar oud 
waren. Tijdens een rukwind, bij draaiende molen, 
braken op rij 18 hekstokken van een wiek van de 
binnenroede. Jan Nys en ik hebben toen zelf deze 
wiek hersteld met eik voor de hekstokken en de 
klossen onder de windplanken, met ceder voor de 
zoomlatten en met oregon voor de windborden.

De huidige wiekproblemen bij de Oelegemse molen 
begonnen in 2018. Op 18 januari 2018 blies een 
stormwind een deel van de windplanken van twee 
aanpalende wieken weg van het gevlucht tot op het 
kerkhof. Met het vooruitzicht van een noodzakelijke 
vernieuwing van alle wiekenhout, beslisten we 
om de windborden niet te vervangen, maar bij de 
vier wieken de resterende windbeplanking zelf te 
verwijderen, zodat we ondertussen een wiekenkruis 
in balans hadden. Op 9 december van datzelfde 
jaar scheurde een rukwind, tijdens het draaien, het 
volledige hekwerk van de nog niet herstelde wiek 
van de binnenroede. Het hout kwam in de haag 
van het kerkhof terecht. Ondertussen drong de 
vernieuwing van het volledige houtenwerk van het 
gevlucht zich steeds meer op. Om in afwachting toch 
nog te kunnen draaien, werd de tegenovergestelde 
wiek van de binnenroede op 20 juli 2019, door de 
vrijwillige brandweer van Broechem, met behulp 
van de ladderwagen, ontdaan van zijn hekwerk. 
Hierdoor was het wiekenkruis met zijn twee 
overblijvende wieken terug in balans.

In de nacht van 15 op 16 februari 2020 hadden 
we echter opnieuw prijs. De storm Dennis blies 
toen het hekwerk van de omhoogstaande wiek van 
de buitenroede weg. Het houtenwerk vloog over 
de molenkap en kwam op de noordoostzijde van 
de molenbelt terecht. Nazicht van de kap door de 
monumentenwacht, waarbij ook een drone werd 
gebruikt, leerde ons dat er gelukkig geen schade aan 
de kap was.

Fijn molennieuws uit Oelegem om het jaar mee af te sluiten: eindelijk zijn de 
langverwachte werken gestart om de gekortwiekte molen weer van een normaal 
wiekenkruis te voorzien.

WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen   
Luc Verachtert - foto’s Danny Huygens
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Deel 60

Op dinsdag 30 november hebben twee werklieden 
van molenbouwer Adriaens uit Weert het 
voorbereidend werk geleverd. Er was nog één wiek 
waarvan ze het houten hekwerk verwijderden, vier 
van de acht slingerklampen werden losgevezen en 
ter hoogte van de gietijzeren askop was er nog wat 
acrobatisch demonteerwerk. Aan een uiteinde van 
de buitenroede werd een touw bevestigd. Met de 
pierhaak werd deze roede vervolgens horizontaal 
gedraaid. In de ochtend van 2 december verschenen 
de camionette van Adriaens en de kraan. Om 
de roeden uit de molenas te trekken werden de 
laatste wiggen uit de askop verwijderd. Ongeveer 
1,5 meter boven de molenas werd er een ijzeren 
staaf door een hekstokgat gestoken, waaraan de 
strop werd bevestigd voor de katrol van de kraan. 
Hierdoor bevond het aangrijpingspunt zich boven 
het zwaartepunt van de roede, waardoor de roe mooi 
verticaal uit de as kon getrokken worden. Wanneer 
de binnenroede uitgetrokken was, werd de buitenroe 
met het touw verticaal gedraaid, waarna deze roe 
werd uitgetrokken. Het verwijderen gebeurde vrij 
vlot en was op twee uur tijd geregeld. De op de 
grond gelegde roeden werden van de vier laatste 
slingerklampen bevrijd waarna de balken geladen 
werden op een vrachtwagen met verlengbaar chassis. 
Wat surfen op internet leerde me dat roeden van die 
lengte ongeveer 1800 kg per stuk kunnen wegen. 

De vrachtwagen was uitgerust met drie draaibare 
achterassen die bediend werden door een man achter 
de vrachtwagen. Na wat secuur manoeuvreerwerk 
in achteruit in het centrum van Oelegem kon het 
uitzonderlijk transport met zijn 25,5 meter lange 
vracht vertrekken.

Adriaens gaat de roeden langs binnen en buiten 
behandelen tegen roest en herschilderen. Hij gaat 
ook vier nieuwe houten hekwerken maken, evenals 
nieuwe molenzeilen. De Oelegemse molen had een 
vrij breed hekwerk. Het hekwerk, zonder roede 
en windplanken, had een breedte van 2 meter en 
was daardoor voorzien van het breedste hekwerk 
van alle Kempische molens waarvan ik destijds 
de breedte opzocht. De nieuwe hekbreedte zal 175 
cm bedragen. Hierdoor zal de levensduur volgens 
mij gunstig beïnvloed worden. De invloed van 
de winddruk op de hekstokken ter hoogte van de 
molenroede zal immers iets kleiner zijn, gezien de 
kortere hefboomwerking.

De roeden zullen dan terug naar Oelegem komen. 
Met aan elke roede reeds één gemonteerd nieuw 
hekwerk, zullen de twee roeden met behulp 
van een kraan in de askop herplaatst en terug 
opwigd worden. Hierna zullen de twee laatste 
hekwerken ter plaatse gemonteerd worden. De 
aannemer zal ook zorgen voor de herschildering 
van de buitenschrijnwerkerij van de molen en de 
vervanging van de accoladevormige baardplank van 
de kap en het galgenhout van de staartconstructie.

Geïnteresseerden van deze werken kunnen op de 
website van De Brakken onder ‘onze fotogalerij’ in 
de toekomst meer beeldmateriaal vinden.
www.flickr.com/photos/163097891@N07/albums
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Onze gesprekspartner was Gabriëlla De Meutter
Geboren in Oelegem op 2 oktober 1932
Roepnaam Gaby of Gabriël
Weduwe van Louis Huysmans (geboren op 3 januari 
1928 in Oelegem en thuis overleden op 12 oktober 
2011)

Leeswijzer: de antwoorden die Louis in 2011 aan 
Fons gaf, staan cursief. De rest zijn de antwoorden 
van Gaby.

1. Waar zijn jullie geboren, wie waren je ouders 
en wat deden ze?
Ik ben op 3 januari 1928 in Oelegem geboren, hier 
op de boerderij op de hoek van de Hallebaan en de 
Kantonbaan, waar ik nog altijd woon. Mijn ouders 
waren Jef Huysmans en Theresia Van de Peer. 
Die hadden een boerderij met twaalf koeien. Mijn 
moeder is al heel vroeg gestorven, in 1942.

Ik ben op 2 oktober 1932 geboren in de Knodbaan, 
waar nu het staltheater is. Al mijn broers en zussen 
zijn daar geboren, behalve ons Maria. Zij is tijdens 
de vlucht voor de Duitsers in 1940 geboren in 
Edegem [eigenlijk is Maria geboren in de Sint-
Jozefskliniek in Mortsel, maar het gezin verbleef 
toen tijdelijk in Edegem, nvdr]. Mijn ouders waren 
Frans De Meutter en Maria De Voght. Zij waren ook 
boerenmensen, al generaties lang, en ze hadden tien 
koebeesten.

2. Hadden jullie broers of zussen?
Wij waren met vijf kinderen. Onze Staf (1925), dan 
ik (1928), dan ons Marie (1929), ons Wiza (1930) en 
de jongste, ons Irma (1931). 

Wij waren met zes kinderen thuis. Onze Charel was 
de oudste en is in 1928 geboren. Dan volgde onze 
Louis (1930), dan kwam ik, dan onze Jef (1934), 
onze Fons (1935) en tot slot ons Maria (1940).

3. Waar zijn jullie naar school geweest en welk 
verhaal uit je kindertijd is jullie bijgebleven?
Wij gingen eerst naar school in de Lindedreef 
in Halle, de meisjesschool. Die school is er nog 
altijd. Toen ik vijf jaar was zijn onze Staf en ik naar 
Lummen gegaan, vanwege onze kinderverlamming. 
Die had ik van toen ik achttien maanden was. Onze 
Staf was drie jaar, we hebben dat ongeveer tegelijk 
gekregen. Dat was een ziekte waarvoor men vroeger 
niet kon inenten, ondertussen gaat dat wel.
Enkele dames die ons vader had leren kennen op 
de trein naar Lourdes tijdens een bedevaart hebben 
ervoor gezorgd dat wij naar Lummen konden 
gaan. Daar was een pensionaat voor gebrekkigen. 
Wij moesten daar zelf niet voor betalen: het 
“gouvernement” betaalde onze kleren en alles. 
Van mijn vijf jaar tot mijn vijftiende ben ik daar 
naartoe gegaan. Onze Staf is nog twee jaar langer 
gegaan want die was daar een stiel aan het leren, 
kleermaker.

Om de drie maanden kan je hier het relaas van een van onze dorpsgenoten volgen. 
Deze keer zouden we naar ‘den Halsen Hoek’ trekken. Maar ook nu speelde corona 
ons weer parten… Gelukkig konden we putten uit een interview dat zoon Fons 
Huysmans precies tien jaar geleden, in 2011, van zijn ouders afnam. Daarnaast 
belde John Van de Velde Gaby op met wat extra vragen.

EEN OELEGEMENAAR vertelt
Interview John Van de Velde

Het gouden huwelijksjubileum 
van Frans en Maria De 
Meutter-De Voght in 1977. 
Staande van links naar rechts: 
Jef & Julienne De Meutter-
Dierckx; Louis en Maria De 
Meutter-Van Beirendonck; 
Fons en Jeanne De Meutter-
Van de Voorde; Stan en Maria 
De Schutter-De Meutter; 
zittend: Louis en Gaby 
Huysmans-De Meutter, de 
jubilarissen, Karel en Irma De 
Meutter-Huysmans 
Foto uit privécollectie
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Gabriëlla ‘Gaby’ De Meutter

We gingen naar daar met de trein vanuit Lier. Maar 
om in Lier te geraken moesten we te voet naar 
Zandhoven, vanuit Zandhoven met de tram naar 
Broechem en vanaf daar met de tram naar Lier. 
Onze va zette ons op de trein in Lier en in Aarschot 
moesten we overstappen. Daar in Aarschot wachtten 
de broeders ons op. Van daar gingen we met de trein 
naar Schulen. Vanuit Schulen moesten we te voet 
naar Lummen. Maar wij konden zo ver niet stappen, 
het was nog een uur wandelen tot aan onze school! 
Dus er was een paard met een ‘tilbury’ voor de 
pakken en ook voor diegenen die niet goed konden 
stappen.

Wij kwamen maar één keer om de drie maanden 
naar huis. Dan hadden wij vakantie. En onze 
va kwam ons één keer bezoeken tijdens die drie 
maanden. Wij moesten in Lummen niet werken, 
alleen leren en spelen. Tijdens de oorlog moesten we 
wel meehelpen om daar patatten te rapen.
Spelen deden wij thuis veel op straat. Op mijn twaalf 
jaar had ik van mijn Peter een sjotbal gekregen en 
dan kwam iedereen hier ‘s zondags mee sjotten. Na 
de oorlog ben ik thuis gebleven. Ik was toen veertien 
jaar. Ik moest dan thuis in de boerderij meewerken.

Ik ging naar de meisjesschool in de Venusstraat van 
Oelegem. Na de oorlog ben ik in Zandhoven twee 
jaar naar de huishoudschool gegaan, dus daar heb ik 
gezeten tot ik zestien was. Wij moesten al vlug mee 
helpen thuis. Als kind moesten wij de ketel stoken 
voor de koeien; overhand was dat een mutsaard 
hout opstoken. Dat stookgat van die ketel kwam in 
de keuken, en daar lagen dan die mutsaards. Maar 
de ketel zelf stond in de stal, dat ging door een gat 
in de muur. Wij moesten ook zelf brood bakken. 
Dat deden we met diezelfde mutsaards, daar werd 
de oven in de keuken mee warm gestookt. Wij 
boterden en hadden nogal veel kippen ook om eieren 
van te verkopen. En dan moest ik eieren en boter 
wegdoen naar Schilde, naar Ward Dingenen, dat 
was een winkel. En in Oelegem heb ik ook boter 
en botermelk weggedaan naar mensen. Eieren niet. 
Onze va reed met eieren en boter naar Lier-markt 
met de fiets. Die deed hij in korven op zijn fiets. 
Elke zaterdag was het daar markt.

4. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Ik heb ons moe voor het eerst gezien op Pulderbos 
kermis. Het was toen half augustus. Ik was 24 en zij 
20. En ik weet nog dat ik haar vroeg of ik haar naar 
huis mocht doen. Ze wist het eerst niet goed, maar 
dan zei ze: “Kom me deze avond met de laatste dans 
maar halen.”. We waren daar allebei met de fiets en 
dan heb ik ze maar naar huis gedaan.

Ik was gekomen met de fiets van nonkel Gust. We 
hebben dan gewacht tot ik 24 jaar oud was om te 

trouwen. Dat was op12 mei 1956. Dat werd toen 
niet op papier aangekondigd dat we gingen trouwen. 
Dat werd gewoon gezegd. Wij gingen bij de nonkels 
langs om ze uit te nodigen. Het feest was bij ons 
thuis, waar nu het Staltheater is. De mis was om 10 
uur. Dat was een aparte trouwmis. Daar zal niet veel 
volk geweest zijn denk ik. Van onze trouw zijn er 
geen foto’s. Wij zijn later naar Schilde gegaan om 
ons te laten trekken.
Bij ons is er maar één nonkel geweest, dat was 

Louis en Staf Huysmans als schooljongens 
Foto uit privécollectie

Gaby De Meutter in de meisjesschool 
Foto uit privécollectie
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nonkel Louis en tante Julie. Die tante ging in de 
plaats van mijn overleden moeder. En bij ons 
Gaby was het nonkel Gust en nonkel Tist. Dat was 
allemaal thuis te doen.

5. Jullie komen allebei uit een echte 
landbouwersfamilie. Hoe heb je dat beroep 
verdergezet?
Na onze trouw zijn we hier komen wonen en hebben 
we de boerderij overgenomen. Onze va had twaalf 
koeien maar ik heb er maar zes van overgenomen. 
Ik koos er wel de beste uit! De rest heeft onze va dan 
verkocht.

De koeien werden in het begin nog met de hand 
gemolken. En we moesten ze elke dag “verstouwen”. 
Dat wil zeggen dat we ze elke dag van de stal naar 
de verschillende weiden moesten brengen. We 
hadden ook een paard mee overgekocht.

Wij hebben dat hier eerst gehuurd en dan na zeven 
jaar konden we het kopen. Dat was in 1963.We 
hadden een kar, een ploeg, een eg, een schup, een 
riek, een maaimachine, een winder, …dat was 
allemaal beschreven wat dat moest kosten en daar 
moest ik elk jaar wat van betalen, ook aan de andere 
kinderen. 

De eerste twee varkens voor eigen gebruik heb ik in 
1957 gekocht. Wij verdienden toen onze kost met de 
verkoop van melk en “meuttes” [kalfjes, nvdr].

Wij hadden niet genoeg grond om met meer koeien 
te werken. In 1965 kwam daarom de varkensstal. 
Ongeveer vijf jaar na de bouw van de kweekstal zijn 
we aan de meststal begonnen. Die is erbij gekomen 
vanaf het moment dat we er genoeg geld voor 
hadden, want we zijn voor die stal niet gaan lenen. 

We hebben toen een beer [mannelijk varken, nvdr] 
van 80 kg gekocht. Dré van de maalder (André 
Verlinden) is toen mee geweest. Die beer hebben 
ze ginder ingespoten en in Dré zijn camionneke 
geladen en ik zat daar mee achterin de bak. 

Die beer sliep, maar op een gegeven ogenblik 
kwamen we de gendarmes tegen en dat varken werd 
juist wakker. Ik moest dat dan naar beneden houden 
totdat ze voorbij waren. Want varkens of andere 
dieren moogt ge niet zomaar los op een open bak 
vervoeren natuurlijk… Tegen dat we thuis waren 
was die beer goed wakker en kon die er uit lopen.

De eerste tractor hadden we in 1972. En daar was 
dan een ploeg bij, een maaibalk en een eg. In 
1975 hebben we ook een nieuwe “pres” [hooipers 
of winder, nvdr] gekocht. Eind jaren zeventig is 

de tweede tractor er gekomen, daar was ook een 
mestkar bij. De frontlader op de oude tractor is er 
later bijgekomen want we moesten nog met de hand 
laden toen. De beerton hebben we in 1979 gekocht.
 
6. Hoeveel kinderen (en kleinkinderen) kregen 
jullie en hoe heten ze?
Wij hebben vier kinderen. Eerst onze Fons (28 
augustus 1959), dan onze Jan (12 februari 1961), 
ons Maria (2 juli 1963 ) en tot slot onze Mark (27 
augustus 1971). Die is net 50 jaar geworden. 

Vandaag hebben we negen kleinkinderen en nu al 
zeven achterkleinkinderen. Er zijn er bijna negen, 
want er zijn er nog twee onderweg!

7. Wat is er veranderd in Oelegem waar je niet 
tevreden over bent?
Dat rond punt aan de brug is moeilijk want dat 
stuurt mij altijd langs de Schildesteenweg om naar 
Oelegem dorp te rijden. Ik rijd nog elke week met de 
auto naar de winkel.

8.Wat is er veranderd waar je wel tevreden over 
bent?

Huwelijksfoto van Louis Huysmans en Gaby De Meutter 
Foto uit privécollectie



De oudste voorvader die we tot nu toe vonden, is 
Cornelius Huysmans (?-1784). Hij moet in het 
begin van de achttiende eeuw geboren zijn, want op 
20 februari 1731 krijgen hij en zijn vrouw Joanna 
Lambrechts (ca 1710-1747) een dochter, Elisabeth. 
Het gezin woont aanvankelijk in Pulderbos, 
verhuist voor enkele jaren naar Massenhoven 
maar keert dan terug naar Pulderbos. Er komen in 
totaal zeven kinderen, waaronder een doodgeboren 
zoontje, eentje dat amper één maand oud wordt 
en een dochtertje dat op haar vijfde overlijdt. In 
1747 overlijdt moeder Joanna en een half jaar later 
hertrouwt Cornelius, met Maria Geysbrechts uit 
Vorselaar.

Petrus Huysmans (1738-1789) trouwt in 1766 
met Dymphna Mattheeussens uit Westmalle (1742-
1783). Omstreeks 1770 verhuist het gezin naar 
Zandhoven. Ze krijgen acht kinderen, waaronder een 
doodgeboren kindje; zeker twee zoontjes sterven als 
peuter. Petrus wordt, net als zijn vader, op vrij jonge 
leeftijd weduwnaar met een hele schare kinderen. 
En ook hij hertrouwt kort daarna, met Elisabetha 
Dierckx, een landbouwster uit Ranst. Er volgen nog 
drie kinderen, een zoontje en twee dochters, waarvan 

een die amper een jaar oud overlijdt. Wanneer Petrus 
nauwelijks een half jaar na de geboorte van zijn 
jongste kind zelf sterft, blijft Elisabetha met het 
kroostrijke gezin achter.

Adrianus Huysmans (1766-1824) is een zoon 
uit het eerste huwelijk van Petrus. Hij is de eerste 
waarvan in de akten het beroep wordt vermeld: 
landbouwer. Na zijn huwelijk met Lucia of Leonie 
Rens verhuist hij naar Emblem. Ze krijgen één kind, 
Joanna Catharina. Op 12 juni 1813 overlijdt Lucia 
en amper een maand later, op 15 juli 1813 hertrouwt 
Adrianus met de Oelegemse Anna Maria De Backer. 
Aanvankelijk blijven ze in Emblem wonen, maar 
omstreeks 1820 verhuist het gezin naar Oelegem. Uit 
dit tweede huwelijk komen zes kinderen.

De oudste zoon, Joannes Franciscus Huysmans 
(1814-1879), verhuist na zijn huwelijk in 1849, met 
Anna Catharina Meeus uit Halle, naar die gemeente. 
Wellicht hadden ze een (keuter)boerderijtje, maar 
vader én moeder spekken het gezinsinkomen aan 
door ook als ‘handwerkers’of dagloners te gaan 
werken. Ze krijgen twee zonen, Sus en Henri, en 
twee dochters, Anna en Elisabeth. De dochter, Anna, 

Dat de wegen zo goed berijdbaar zijn. Dat is nogal 
wat anders dan vroeger met die karrensporen vol 
slijk en putten!

9. Welke raad kan je geven aan de jonge en 
nieuwe Oelegemnaars?
Ze moeten vriendelijk zijn tegen elkaar. Aan de 
geburen moeten ze een goedendag zeggen en 
overeenkomen. Terug een klapke doen met elkaar 
over alledaagse dingen doet toch zo’n deugd.

9

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’.

Joke Bungeneers en Ludo Jacops
OELEGEMSE STAMBOMEN - de familie Huysmans

Gaby aan haar favoriete bezigheid. Zelfs al is ze 89, 
ze rijdt in de zomer nog wekelijks haar gazon af! 

Foto uit privécollectie
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sterft als ze net geen tien jaar getrouwd is; haar 
weduwnaar hertrouwt nog datzelfde jaar met haar 
zus Elisabeth.

Joannes Franciscus ‘Sus’ Huysmans (1854-1913) 
trouwt in 1882 met Maria Theresia Sels. Zij zijn 
beiden landbouwers. Tussen 1882 en 1907 volgen 
tien kinderen, zeven dochters en drie zonen, waarvan 
één doodgeboren. Het gezin woont op het Moleneind 
in Halle, waar nu ‘De Stroopop’ is. Maria is ook 
herbergierster, allicht was er een cafeetje bij de 
boerderij – zoals toen wel meer gebeurde.

Hun zevende kind, Ludovicus Josephus ‘Jozef’ 
Huysmans (1897-1993) trouwt op 2 januari 1924 
in Oelegem met Maria Theresia, dochter van 
Gust en Amelie Van de Peer-Van der Kerken. Ze 
vestigen zich in de ouderlijke hoeve van Maria 
Theresia, net aan de andere kant van de grens tussen 
Oelegem en Halle. Bij deze hoeve was zeker een 
cafeetje. Officieel heette het ‘De Pelikaan’, maar 
het stond bekend als ‘Bij de Kloon’ (de klomp, 
nvdr). Ongetwijfeld omdat vader Gust Van de Peer 
klompenmaker was. Er volgen vijf kinderen: Staf, 
Louis, Maria, Wiza en Irma.

Het verhaal van Lodewijk Jan ‘Louis’ Huysmans 
(1928-2011) en zijn vrouw Gabriëlla Josephina 
‘Gaby’ De Meutter kon je op de vorige bladzijden 
lezen. Leuk om weten is dat er een ‘kruishuwelijk’ 
in de familie was: zijn jongste zus Irma Huysmans 
(1931-1981) trouwde met de oudere broer van Gaby, 
Karel De Meutter (1928-2017).

Bij de gouden bruiloft van Louis en Gaby in 2006. 
Van Links naar rechts eerst  de kinderen Fons, Jan, 
Maria en Mark en dan de jubilarissen 
Foto uit privécollectie

Foto boven: 
Constant De Ridder

Midden: 
handgeschreven partituur, opgedragen aan 

ene ‘Meester Albert Schoenmaeckers’

Onder: 
liedboek met twee gedichten van Jozef Simons, 

op muziek gezet door Constant De Ridder
 

Collectie Gemeentelijk Documentatiecentrum Ranst



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

Uit Oeleghem
Muziekavond - Op Tweeden Kerstdag, zal in het 
Gildenhuis een avond worden gewijd aan het werk 
van toondichter Constant De Ridder. Liederen en 
koren zullen ten gehore gebracht worden, door 
mej. M. Wolfs, mej. Irma Steynen, de heren Urbain 
Aerts en M. Frederickx en het koor der toneelgilde 
“Kunst en vermaak”, onder leiding van den heer Jan 
Verhoeven. De toondichter zelf aan het klavier.

Constant De Ridder, die sinds enkele jaren onze 
gemeente bewoont, is een oud-leerling van Peter 
Benoit. Slechts op rijperen leeftijd treedt hij met 
zijn werk voor het publiek, doch aanstonds heeft hij 
dan ook de waarderende aandacht van velen op zich 
getrokken, door zijn pas uitgegeven liederen, “De 
verloren meeuw”, (Uitgave: “Het Vlaamsche lied”, 
Brussel), het “Onze Vader”, “Twee concertliederen”, 
op tekst van Jozef Simons, (Uitgave: “De Vlaamsche 
muziekhandel” Antwerpen).

Wij hopen dat al de muziekliefhebbers van 
Oeleghem en omliggende dorpen, de koren, kunst- 
en volksliederen van den heer Constant De Ridder 
zullen komen toejuichen en hulde brengen aan 
den talentvollen toondichter. Begin, ten 5 ure stipt. 
Prijzen der plaatsen: 3,50 frank en 2,50 frank. Het 
tekstboekje dient als inkomkaart. 

Dankzij het documentatiecentrum in Emblem en 
onze medewerkers Edward Sels en Ludo Jacops 
vonden we nog meer informatie over en foto’s 
van deze toen beroemde Oelegemnaar. Ook in de 
bibliotheek van het Antwerpse conservatorium 
worden partituren van zijn hand bewaard.

De ouders van Constantinus Gummarus ‘Constant’ 
of ‘Stan’ De Ridder (Mortsel 6 mei 1880), Joannes 
Baptista De Ridder en Maria Elisabeth Goossens, 
hadden een bakkerij in Mortsel. In 1904 was 
Constant koster in Lier. Hij woonde samen met zijn 
ouders, inmiddels renteniers, op de ‘Berlaerschen 
steenweg’ nr 84. Op 12 april 1904 trouwde hij met 
de Lierse Mathildis Victoria Volckaerts. De bruid 
was acht jaar ouder dan haar man en haar beide 
ouders, Petrus Volkaerts en Coleta Peeters, waren al 
overleden. 
Constant en Mathilde kregen drie kinderen, 
Elisabeth Raphaël Joanna of ‘Raphaëlle’ (Lier, 
14 februari 1905), Brigitta Maria (Antwerpen, 

21 november 1907) en Ludovicus Joannes 
Constantinus ‘Louis’ (Mortsel, 13 april 1911). 
Uit de geboorteplaatsen van de kinderen kan je 
afleiden dat het gezin een paar maal verhuisde: 
eerst naar Antwerpen, dan naar Mortsel. Constant 
had inmiddels het kosterambt vaarwel gezegd 
en verdiende de kost als muziekleraar; hij legde 
zich ook steeds meer toe op het componeren. Uit 
de bevolkingsregisters weten we dat het gezin 
zich op 31 maart 1920 in Oelegem vestigde, op 
de Everhoek 1. Mathilde overleed in Lier in het 
Elisabethziekenhuis op 18 augustus 1955, Constant 
in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis op 13 maart 
1957.

Over Raphaëlle, die met ene Van Dongen trouwde, 
zijn we verder niets te weten gekomen. Brigitta 
trouwde op 9 juni 1934 met Constantinus Adrianus 
Cornelius Claes uit Wijnegem. Het jonge paar 
vestigde zich in Wilrijk en later in Merksem; op het 
einde van WO II woonden ze een paar maanden 
terug in Oelegem bij haar ouders in. Louis trouwde 
op 31 juli 1937 met Carolina Josephina Florus 
uit Emblem; zij bleven in Oelegem wonen, in de 
Nieuwelaan.

Constant de Ridder was onder meer de componist 
van de opera De minnezanger. Verder voorzag 
hij de muziek bij liedteksten van Jozef Simons: 
Chrysanthemen bij nacht, Zomerrozen, Stille nacht 
aan den IJzer, Op schildwacht, Levenslust, en De 
verloren meeuw. Hij werkte ook vaak met teksten 
van de notoire hoofdredacteur van DeVlag, Jef 
Van de Wiele (of onder diens pseudoniem Ward 
Auweleer) zoals het zangspel in drie bedrijven Staal 
en poëzie, Jagersliedje en Liefdescredo. Andere 
destijds bekende liederen die hij toondichtte waren 
Sterrezienster (tekst Hendrik Tollens), Een lied van 
moeder (tekst Leo Dille) en Vergane dromen (tekst 
W.Gijssels).

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 
Mechelen van 12 december 1921, over een sfeervol 
Kerstconcert in Oelegem.
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In het vorige tijdschrift vertelde onze voorzitter in zijn rubriek ‘Het gebeurde 100 
jaar geleden’ het hachelijke avontuur dat ene J. Verwerft uit Oelegem in 1921 
in Wijnegem overkwam. Op onze vraag of iemand die persoon kende, kwamen 
onmiddellijk enkele reacties.

WIE was J. Verwerft?
Joke Bungeneers

Nog dezelfde dag dat het boekje in haar bus 
was gevallen, liet Gusta Van Hoof haar dochter 
Renilde Denckens naar ons bellen. Dit is wat Gusta 
wist te vertellen: ‘Mijn moeder heette Laurentia 
Verwerft, zij had een broer die Jules heette.  Hij 
was getrouwd met tante Net en zij woonden in de 
Kerkstraat 17. Ze hadden samen één kind, Frans. 
Deze nonkel Jules is jong verongelukt. Frans 
Verwerft is mee door ons moeder grootgebracht, 
ook tijdens de oorlog. Voor hem, en voor zijn 
zoon Ludo, was ons moeder ‘tante Rans’. Frans 
startte  het bedrijf Verwerft bouwmaterialen in 
Massenhoven. Later werd het overgenomen door 
de zoon Ludo Verwerft, nog later door kleinzoon 
Francis Verwerft en nu door de zoon van Francis. 
Ik weet niet 100% zeker of dit over Jules Verwerft 
gaat uit het artikel, maar ik kan me hier precies 
vaag iets over herinneren.’

Onze genealoog Ludo Jacops was de volgende die 
een puzzelstukje aanreikte én het verhaal van Gusta 
bevestigde. Er woonde in 1921 in Oelegem maar 
één man die in aanmerking komt om de J. Verwerft 
uit het verhaal te zijn: Julius Ludovicus ‘Jules’ 
Verwerft, geboren in Oelegem op 27 november 
1889  en overleden in Wijnegem op 26 oktober 
1927. Hij was een zoon van Joannes Franciscus 
Verwerft en Carolina Segers. Op 11 januari 1913 is 
hij getrouwd met Antonia ‘Net’ Janssens. Ze kregen 
één kind, zoon Franciscus ‘Frans’ Verwerft, geboren 
in Oelegem op 4 november 1913. Antonia is later 
hertrouwd, op 16 september 1933, met Eduardus 
Braekmans.

Via kleindochter Rita Verwerft kwamen we te 
weten dat Jules fietsenmaker en dokwerker was 
en is verongelukt door met een motor op een 
stilstaande kar te rijden. Volgens haar woonde 
haar grootmoeder niet in de Kerkstraat 17, maar in 
het kleine, inmiddels door een appartementsblok 
vervangen huisje op de hoek van de Kerkstraat 
en het Torenplein. Later verhuisde ze naar de 
Vlotstraat 28.

Op het kerkhof van Oelegem vind je nog het graf waarin 
zowel Antonia als haar beide echtgenoten begraven zijn 
(Foto Danny Huygens)

Linksboven:
Foto van Antonia Janssens en zoontje Frans Verwerft; 
rechts een foto van vader Jules Verwerft als soldaat, 
zodat het gezin symbolisch samen is. Jules zat op dat 
moment aan het front. Een opdruk op de achterkant 
leert ons dat de foto is genomen in 1917, bij fotograaf 
Prévot, Offerandestraat 6 in Antwerpen 
Foto uit privécollectie

12



13

In het jaarboek Oelegemse Oudstrijders 1914/1918 
(1999) beschreef Willem Segers de militaire loopbaan 
en oorlogsbelevenissen van Jules Verwerft. Hij was 
dienstplichtige van het jaar 1909, gemobiliseerd op 31 
juli 1914 en gedemobiliseerd op 26 juli 1919. Jules 
diende bijna de hele oorlog in hetzelfde regiment, het 
zevende linie. Alleen in het prille begin van de oorlog 
diende hij even in het zevenentwintigste linie. Na de 
slag om de IJzer werd dit regiment samengevoegd 
met het zevende. Jules liep nooit ook maar enige 
veroordeling op (dit was zeer uitzonderlijk) en hij 
bleef gespaard van verwondingen. Zijn jarenlange 
oorlogsdienst leverde hem acht frontstrepen en de 
IJzermedaille op.

Jules als voorvader van de firma Verwerft

Intussen hadden we voldoende informatie om ons 
licht op te steken bij een van onze andere leden, 
Kevin Verboven uit Massenhoven. Hij is immers 
gepassioneerd door de geschiedenis van zijn dorp. 
Dat was een schot in de roos! De firma Verwerft 
& Keysers Bouwmaterialen bestond immers op 1 
februari 2021 exact negentig jaar. Kevin heeft naar 
aanleiding daarvan de geschiedenis van dit bedrijf, al 
vijf generaties een familiebedrijf, op 31 januari 2021 
op de Facebookgroep ‘Ge zijt van Massenhove as ge 
…’ geplaatst.

We hebben met Kevin afgesproken dat we dat 
hele artikel gaan opnemen in een geïllustreerde 
erfgoedfiche, die we binnenkort op onze website 
zullen publiceren. Intussen geven we hier kort de 
grote lijnen, om de link met Oelegem duidelijk te 
maken. 
De zaak werd op 1 februari 1931 gesticht door Frans 
Vekemans (1889-1963) uit Brecht. Dat gebeurde op 
vraag van zijn broer, Louis (1895-1958), die op dat 
ogenblik een houthandel en kistenmakerij in Oelegem 
had. Louis Vekemans zou trouwens in 1940-1941 
oorlogsburgemeester van Oelegem zijn, in de plaats 

van Vincent Goossens die  bij het begin van de Duitse 
bezetting aftrad. 

De bouwhandel van Frans Vekemans kende een 
bescheiden begin aan ‘den kleinen basseng’ van de 
toenmalige Herentalse vaart in Massenhoven. Maar 
weldra verhuisden ze naar de Lierse Baan 22. Nu is 
dat Kerkstraat 11, want de Liersebaan volgde vroeger 
een traject dat vandaag overeenstemt met een deel van 
de Kanaalstraat, de Zagerijstraat en de Kerkstraat. 

Frans Vekemans huwde op 7 mei 1913 in Brecht met 
Joanna Van Elsacker. Er kwamen drie dochters: Maria 
of ‘Mit’, Ludovica of ‘Louisa’ en Julia. Mit trouwde 
met Frans Keysers uit Westmalle, Louisa met … 
Frans Verwerft uit Oelegem. Deze twee schoonzonen 
zouden de zaak verderzetten, met de nieuwe naam 
Firma Verwerft & Keysers. Aanvankelijk stond op 
hun briefhoofd nog ‘Opv. van Vekemans Frans’; naar 
verluid spreken echte oude Massenhovenaren nog 
steeds over ‘de Vekeman’. Sinds Frans Keysers zich 
uit de zaak terugtrok, in 1972, staat er steeds een 
Verwerft aan het hoofd. De firma verhuisde naar de 
huidige locatie Kerkstraat 30.

Een voorbeeld van ‘trench art’, door Jules Verwerft in 
zijn vrije tijd achter de loopgraven vervaardigd en als 
souvenir aan de oorlog meegebracht 
Foto Kevin Verboven

De vrachtwagen van de Oelegemse Houthandel, 
Zagerij en Kistenmakerij van Louis Vekemans  
Foto uit privécollectie
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Eind oktober kregen we verschillende oude 
speculaasplanken van bakkerij Verhaegen-De Wolf 
voor onze verzameling. Twee weken later kwam 
het nieuws dat Amelie De Wolf, ‘Amelie van den 
bakker’ (23.12.1935-06.11.2021), was overleden.
We wensen de familie nog veel sterkte, maar willen 
hen ook hartelijk danken voor de gift. We zullen ze 
koesteren.

Voor de kerstbak gaan we natuurlijk weer speculaas bakken. De Brakken 
beschikken ondertussen over enkele oudere speculaasplanken, maar om efficiënt 
te kunnen werken is het ideaal dat we allemaal speculaaspoppen bakken met een 
identiek formaat, waarmee we bovendien onze bakplaten kunnen vullen zonder te 
veel ruimteverlies.

SPECULAASPLANKEN: onze collectie groeit aan
Luc Verachtert

Hierboven: voor- en achterzijde van een 
van de antieke planken, met een wel heel 
speciaal motief 
Foto’s Danny Huygens

Bovenaan: Luc Verachtert 
en Mark Tersago aan het werk 

Hieronder: centraal de originele vorm, 
links en rechts de replica’s 

Foto’s Luc Verachtert / Dany De Vooght

Daarom besloten we verschillende speculaasvormen bij te maken, 
respectievelijk twee mannetjes en twee vrouwtjes, aan de hand 
van een ouder voorbeeld. De oude plank heeft op elke zijde een 
van de beide figuren. Om echter met verschillende personen 
tegelijk speculaasfiguren te kunnen maken, hebben we de 
koekplanken slechts aan één zijde voorzien van een figuur, zodat 
we in totaal vier nieuwe planken maakten.

Ik zorgde voor het voorbereidend machinale werk. Van een 
laatste plank beukenhout, van de boom waarvan ik destijds 
mijn trappen maakte, werden de planken gezaagd, geschaafd 
en geschuurd. De randen werden gebroken met een kwartrond 
bovenfreesje en vervolgens werden de figuurvormen met behulp 
van calqueerpapier op het hout overgebracht. Met de bovenfrees 
werden de figuren tussen de afgetekende randen op diepte 
uitgefreesd. Hierna trad Mark Tersago in actie. Eerst werden 
de details overgetekend en met een gans assortiment van rechte 
beitels, gutsen en bureinen werden de figuren hierna uitgestoken.



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:

Louis Huysmans en zijn brabander aan het ploegen
Foto uit privécollectie


