
Jules , Jan en Hubert Olieslagers drie broers begraven op het Schoonselhof  

foto's Rasker Rudi 

Jules Olieslagers 

geboren te Merksem op 1-4-1879 en gestorven op 25-1-1933   1e sergeant bij 

het vliegwezen. Zijn graf is te vinden op het Belgische Militaire Ereperk van 

het Schoonselhof rij 32 graf 13. 

Jan Olieslagers 

geboren te Antwerpen op 14-5-1883 en gestorven te Berchem op 23-3-1942  

reserve luitenant bij het vliegwezen.  Zijn graf is te vinden op het Belgische 

Militaire Ereperk van het Schoonselhof rij 33 graf 8. 

Jan Olieslagers de bekenste van de drie een klein stukje info : 

Jan werd in het Antwerpse Krabbenstraatje geboren.  Later ging hij aan de 

slag in een fietsenfabriek. Hier kreeg hij in 1897 de verantwoordelijkheid 

over de productie van racefietsen. Olieslagers was zelf een groot kampioen, 

zo won hij in 1899, onder de schuilnaam van John Max, verscheidene 

wielerwedstrijden in België en Frankrijk. In 1900 ging hij aan de slag bij 

Minerva, de beroemdste Antwerpse autofabrikant. Als "de duivel van 

Europa" won Olieslagers in 1904 de wielerkoers Parijs-Bordeaux-Parijs. In 

hetzelfde jaar werd hij wereldkampioen motorracen. Olieslagers was de 

eerste die sneller dan 100 kilometer per uur reed. Hij verhuisde naar 

Frankrijk en ontmoette daar de vliegpionier Santos-Dumont. In 1909 nam 

Olieslagers deel aan een aantal vliegtuigmeetings. Die werden ingericht 

door de firma Bollekens, een bedrijf dat eigenlijk rolluiken produceerde. 

Door een afstand van 625 kilometer af te leggen in 7 uur en 18 minuten 

werd Jan Olieslagers in 1911 wereldrecordhouder vliegen. Dit record 

verbrak hij nog zesmaal. Tijdens W.O. I stelde hij zich met zijn vliegtuig ten 

dienste van zijn vaderland. Na de oorlog wijdde hij zich vooral aan de 

automobielindustrie. Olieslagers droeg ook bij tot de aanleg van de 

luchthaven in Deurne. Hier werd ter zijner ere een standbeeld opgericht. 

tekst : www.schoonselhof.be 

Hubert Olieslagers  

geboren te Antwerpen op 6-5-1886 en gestorven op 6-1-1920, onderofficier . 

Zijn graf is te vinden op het Belgische Militaire Ereperk van het 

Schoonselhof rij 21 graf 5. 

 

 

 


