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Verslag bijeenkomst 6 oktober 2012 

 

Aanwezig: 

Marcel Andries, voorzitter. 
Greet Janssens, Liesbeth Merckx, An Peeters, Paul Behets, Willy Christiaens, Eric Bonckaert, 
Emile De Backer, Hubert Gulinck, Erik Heymans, Roger Imbrechts, Hugo Schoevaerts, Huub 
Van der Steld, Geert Vanhoof, Jean-Marie Verhulst, Willy Schoevaerts. 

Verontschuldigd: 

Gerry Croon, Ellen Ogez, Jeanne Servranckx, Godelieve Goos, Agnes Peremans, Rosette 
Billast en Willy Vranckx, Jean Speltincx, e.a.. 

*** 

1. Publicatie Jaarboek 2012. 

Voorzitter Marcel Andries meldt de leden dat alle teksten voor het jaarboek 2012 werden 
ontvangen. De teksten werden kritisch en opbouwend gelezen door enkele leden van de 
heemkring. De voorzitter meent dat er voor elk wat wils instaat. Het volume van de uitgave 
zal iets groter uitvallen tegenover de uitgave 2011. Het jaarboek zal een 150-tal bladzijden 
hebben. De vormgeving zal overeenstemmen met de editie 2011. Het nieuwe jaarboek zal op 
een oplage van 400 exemplaren worden uitgebracht. De verkoopprijs werd, zoals vorig jaar, 
op 15,00 EUR vastgelegd. Het nieuwe jaarboek zal op zaterdag 8 december e.k. worden 
voorgesteld. 

 

2. Initiatiecursus inrichting tentoonstellingen. 

De voorzitter zal samen met secretaris Gerry Croon deelnemen aan een initiatiecursus 
‘tentoonstellingen voor beginners’ die op donderdag 18 oktober 2012 in Leuven wordt 
georganiseerd. De heemkring heeft al een zekere ervaring opgebouwd met de organisatie van 
tentoonstellingen (tweemaal in Kampenhout en eenmaal in Berg) maar de deelneming aan 
dergelijke cursus kan altijd nieuwe ideeën opleveren die van nut kunnen zijn voor de 
inrichting van toekomstige expo’s. De cursus gaat door in het Damiaancentrum, Sint 
Antoniusberg nr. 5 in Leuven en dit van 19u00 tot 22u00. Indien andere leden van de 
heemkring wensen deel te nemen, zijn ze welkom. 
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3. Genealogie-dag in Hever. 

De voorzitter herinnert de leden aan de genealogie-dag die op 17 en 18 november e.k. in 
Hever zal worden ingericht. Mevr. Jeanne Servranckx en M. Paul Behets zullen aanwezig zijn 
maar de voorzitter vraagt of nog andere leden van de heemkring de stand van ‘Campenholt’ 
kunnen bevolken. Men hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn. De uren van de tentoonstelling 
werden vastgelegd van 13u30 tot 18u00 op zaterdag 17 november en van 10u00 tot 18u00 op 
zondag 18 november. 
Naargelang naamopgave van vrijwilligers zal een beurtrol opgemaakt worden. 
Voor de standhouders zijn er gratis drank en broodjes voorzien. 
Greet Janssens zal op zondag 18 november aanwezig zijn van 13u30 tot 18u00. 

 

4. Oorlogsherdenkingen 

Ondervoorzitter Hugo Schoevaerts geeft een stand van zaken in verband met de herdenking 
die in het jaar 2014  zal plaatsgrijpen naar aanleiding van het ongeluk op 7 september 1944 
toen drie kinderen in Nederokkerzeel het leven lieten bij de ontploffing van oorlogsmateriaal 
tijdens de bevrijdingsdagen in België.  
Er zijn al verschillende documenten beschikbaar waaronder de tekst van de toespraken die 
werden gehouden bij de begrafenis, doodsbrieven en bidprentjes. 

Hubert Boone heeft een namenlijst van familie van de verongelukte kinderen die kunnen 
worden bezocht om herinneringen te vertellen over deze tragische gebeurtenis. Een eerste 
interview zal nog deze maand geschieden. Voor de gesprekken werden al dictafoons 
aangekocht. Paul Behets zegt dat ook elders in ons land zich dergelijke ongelukken tijdens de 
bevrijdingsdagen hebben voorgedaan. Misschien kunnen er parallellen worden getrokken met 
gebeurtenissen elders in het land (b.v. Kapelle-op-den-Bos). 

Hubert Gulinck vraagt of er personen werden erkend als oorlogsslachtoffers. Werden er 
vergoedingen uitgekeerd ? Deze vragen kunnen worden onderzocht. 

Hugo Schoevaerts wijst op de gevoeligheden die nog steeds bestaan bij de naaststaanden van 
de slachtoffers met name over de schuld van het gebeuren. 
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5. Interview van senioren. 

Een gesprek met Mevr. Maria Janssens is gepland. Greet Janssens wacht op het ter 
beschikking stellen van de dictafoons om een gesprek met Maria Janssens te houden. 

Willy Schoevaerts heeft vernomen dat Mevr. Germaine Smolders in het rusthuis van 
Kampenhout verblijft. Deze dame, die onlangs haar 96ste verjaardag heeft gevierd, zal 
wellicht heel wat herinneringen hebben over het verleden van Kampenhout.    

 

6. Website van de heemkring. 

Huub Van der Steld geeft een stand van het project ‘Kampenhout weleer’ op de website van 
de heemkring. Hij heeft het systeem ontvangen voor de inbreng van foto’s op de kaart van 
Kampenhout. De problemen die hij tegenkomt zijn: de datering van de beschikbare foto’s en 
postkaarten alsmede de redactie van de korte begeleidende teksten aangaande de foto’s en 
postkaarten. Hij heeft berekend dat het inbrengen van foto’s en tekst zowat één kwartier 
duurt, tenminste als hij de nodige inlichtingen direct ter beschikking heeft (b.v. uit de boeken 
van Jos Lauwers).  

Erik Heymans meldt dat de kaart sinds 5 oktober, op de website van de heemkring staat. Hij 
stelt voor dat de ingebrachte foto’s beperkt zouden worden tot beelden van gebouwen en dit 
om dubbel gebruik te voorkomen met de reeds beschikbare beeldbank op onze website. Huub 
en Erik zullen regelmatig onderling overleg plegen over de inbreng van het beeldmateriaal.  

 

7. Provinciale informatiedag archeologie 2012.  

De heemkring heeft zopas een uitnodiging ontvangen van de Provincie om deel te nemen aan 
een ‘Provinciale informatiedag archeologie 2012. Deze informatiedag die zich richt tot 
amateurarcheologen en geïnteresseerden zal op zaterdag 27 oktober e.k. plaatsgrijpen. Deze 
actiedag valt toevallig samen met een eerder gepland bezoek van de leden van de heemkring 
aan de tentoonstelling ‘100 jaar De Wijnpers’. De leden gaan akkoord om de actiedag van de 
provincie bij te wonen temeer daar er op het programma een korte voordracht is voorzien over 
de resultaten van de archeologische opzoekingen vlakbij de Tritsstraat. Men kan van de 
gelegenheid gebruik maken om de spreker (Peter Hazen) ook uit te nodigen om een 
spreekbeurt te geven in Kampenhout. 
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8. Andere uitnodigingen. 

Heemkunde Vlaanderen heeft een uitnodiging overgemaakt voor enkele acties die in de nabije 
toekomst zullen plaatsgrijpen o.a.: 

Vorming over het aanleggen van archieven. Deze vorming gaat door in Zelem (Halen). 

Hugo Schoevaerts zegt dat hij nog steeds op zoek is naar een gepast programma voor 
archieven. Hij heeft kennis genomen van een bestaand programma. Het is een vrij 
ingewikkeld systeem maar het biedt vele toepassingsmogelijkheden.   

De voorzitter zegt dat het inderdaad een goed programma is maar duur in aankoop. 

 

9. Locatie van de heemkring ‘Campenholt’. 

De voorzitter brengt de locatie van de heemkring te berde. Campenholt heeft een lokaal in 
Villa Lucie ter beschikking gekregen waarvoor ze de gemeente erkentelijk is. Het lokaal is 
evenwel klein van omvang terwijl de heemkring hoe langer hoe meer documenten en objecten 
in bewaring krijgt. Het zou opportuun zijn uit te kijken naar mogelijkheden voor een andere 
locatie. Zijn er mogelijkheden in dit verband ? De pastories van Berg en Kampenhout komen 
niet direct in aanmerking wegens de staat waarin de gebouwen zich bevinden. Kan het ‘Hof  
ten Ast’ een mogelijkheid bieden of zijn er andere opties ?  

Na de gemeenteverkiezingen zal de gemeente worden aangeschreven om het probleem aan te 
kaarten en oplossingen te zoeken. 

 

10. Gazet van Campenhout. 

De voorzitter vraagt aan Willy Schoevaerts om toelichting te geven over een project waaraan  
werd gedacht. Begin 20ste eeuw werd een ‘Gazet van Campenhout’ uitgegeven. Hij stelt voor 
dat de heemkring, een eeuw na datum, opnieuw een ‘Gazet Van Campenhout’ zou uitbrengen 
maar dan op een beperkte periodieke schaal b.v. tweemaal per jaar. Het aantal bladzijden zou 
beperkt worden tot vier (zoals in de oude uitgave). Hiervoor is ongeveer 16 bladzijden tekst 
op A4 formaat nodig.  

Hubert Gulinck plaatst vraagtekens bij dergelijk project. Hij heeft ervaring met gelijkaardige 
projecten en stelt vast dat deze na een tijd doodbloeden. 
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Hugo Schoevaerts verwijst naar de uitgave ‘De Botermolen’ van de heemkring van 
Keerbergen. Deze heemkring publiceert jaarlijks één uitgave van haar heemkrant. 
Campenholt zou dit kunnen doen b.v. ter gelegenheid van de tentoonstelling met 
Kampenhout-kermis.   

Mocht dergelijk project doorgaan dienen andere verenigingen bij het project te worden 
betrokken die dan een inbreng zouden krijgen. 

Geert Vanhoof stelt voor om een speciale katern in de Gemeenteberichten in te lassen.           

 

11. Restauratie van kapellen. 

Geert Van Hoof geeft de jongste stand in verband met de restauratie van de kapellen. Hij heeft 
een gesprek gehad met Koen Berwaerts van het ‘Regionaal Landschap Dijleland’. Deze 
laatste heeft foto’s genomen van de muurkapel van het ‘Hof te Candriessche’ in de wijk ‘Het 
Lemmeken’ om na te zien of de kapel een beschermd monument is. Hij heeft nadien gemeld 
dat dit inderdaad het geval is. Hiermee is de rol van het Regionaal Landschap Dijleland 
uitgespeeld en zal de vereniging niet tussenkomen in het verlenen van fondsen voor de 
restauratie. Hij is wel bereid te helpen zoeken naar vormen van financiering van het project. 
Geert Vanhoof is op zoek naar de naam van de student van Leuven die een kleine tien jaar 
terug een studie heeft gemaakt over de kapel. Deze studie zou kunnen worden afgegeven aan 
de technische dienst van de gemeente die dan kan worden gebruikt voor het opmaken van een 
prijsofferte die bij drie instanties zou worden ingediend. 

Emile De Backer stelt de vraag of de eigenaar van de kapel nooit werd verwittigd dat de kapel 
werd beschermd.  

In de loop der jaren is de staat van de kapel erg verslechterd.  

Wat de kapel van Berg-Heide betreft, wordt het verslag van monumentenzorg afgewacht. Aan 
de hand van het verslag zal nadien een prijsofferte worden gevraagd. 

De werkgroep ‘kapellen’ blijft de dossiers opvolgen.  
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12. Eerbetoon aan Jos Lauwers. 

Hubert Gulinck heeft onlangs tijdens een receptie in Perk nogmaals kunnen vaststellen in 
welke mate de gemeenten van Midden-Brabant schatplichtig zijn aan Jos Lauwers op gebied 
van heemkunde. Bijna alle gemeenten in de onmiddelijke omgeving van Kampenhout en zelfs 
daarbuiten vallen voor hun lokale geschiedenis terug op de boeken van Jos Lauwers. Hij heeft 
werken gepubliceerd over o.a. Berg, Buken, Kampenhout, Nederokkerzeel, Steenokkerzeel, 
Diegem, Elewijt, Melsbroek en Perk. Deze werken zijn van onschatbare waarde. Hij vraagt of 
er, samen met andere heemkringen uit de omtrek, iets zou kunnen worden georganiseerd rond 
deze figuur. Hij denkt b.v. aan een symposium. Iedereen is het erover eens dat Jos Lauwers 
van grote invloed is geweest. Willy Schoevaerts geeft als voorbeeld een Heemkunde-prijs Jos 
Lauwers die zou kunnen worden uitgereikt aan een auteur van een artikel over lokale 
geschiedenis of aan een persoon die zich heeft ingezet voor heemkunde.    

   

10. Volgende bijeenkomst van de heemkring : 

 Datum nog vast te leggen.   

 

 

 

 

Willy Schoevaerts                                                              Marcel Andries 

   Verslaggever                                                                       Voorzitter 

 

 

07.10.2012 

 


