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Heemkring Campenholt 
 

Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 2 maart 2013. 
 
Aanwezig:  
Marcel Andries, voorzitter. 
Liesbeth Merckx, Ellen Ogez, Ann Peeters, Agnes Peremans, Jeanne Servranckx, Willy 
Christiaens, Roger Imbrechts, Hugo Schoevaerts, Huub Vander Steld, Geert Vanhoof, Willy 
Schoevaerts. 
 

*** 
 
1. Erelidmaatschap voor Jeanne Servranckx. 
Voorzitter Marcel Andries meldt de leden dat de Raad van Bestuur besloten heeft Mevr. 
Jeanne Servranckx voor te dragen als erelid van de heemkring. Hij onderstreept de grote 
verdiensten van Mevrouw Servranckx op gebied van genealogie en onderzoek naar het 
verleden van onze gemeente. Als dank hiervoor wordt haar het ‘Jaarboek 2012’ alsook een 
gratis lidmaatschap 2013 aangeboden. 
De heemkring hoopt nog lange tijd te kunnen rekenen op de vlotte en spontane medewerking 
van erelid Jeanne Servranckx. 
 
2. Inventaris. 
De voorzitter wijst op het wederkerend probleem in verband met de inventaris van  
documenten en objecten die de heemkring ontvangt. De vraag is waar en hoe kan men deze 
stukken later terug vinden. Men zou kunnen beginnen met een Excel-bestand en er bestaan 
wel bepaalde inventaris-programma’s maar die komen niet steeds overeen met wat wij willen. 
We zouden een software moeten kunnen hanteren waar, op verschillende manieren, 
raadplegingen kunnen gedaan worden met verbindingen naar b.v. een artikel in een krant. 
Mevr. Servranckx meent dat men de vraag kan stellen aan dhr. Henri Vanoppen van het 
erfgoedhuis van Erps Kwerps om te weten hoe zij werken.  
De voorzitter stelt dat de heemkring ‘Ter Ham’ van Steenokkerzeel op woensdag 20 maart 
e.k. om 19u30 een workshop inventarisatie inricht waar dhr. Joris Colla, archivaris bij 
KADOC als spreker zal optreden. Deze workshop gaat door in het gemeenschapscentrum ‘De 
Camme’ te Perk. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij de voorzitter. 
Ondervoorzitter Hugo Schoevaerts zegt dat dit voor ons interessant kan zijn. 
Het initiatief van ‘Ter Ham’ wijst erop dat ook andere heemkringen met hetzelfde probleem 
geconfronteerd worden. 
 
De voorzitter verwijst naar een recente vraagsteller uit Haaltert die inlichtingen vroeg over  
een rijkswachter uit Nederokkerzeel. 
Het brengt het gesprek op wie op welke vragen antwoordt. De voorzitter acht het aangewezen 
dat de vragen gecentraliseerd worden zoals dit nu geschiedt.  
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3. Open Monumentendag. 
Op 8 september september zal de Open Monumentendag plaats vinden. Voor Kampenhout 
staat er een rondleiding rond het kasteel van Wilder op het programma. Deze namiddag (2 
maart) zal Hugo Schoevaerts, Gerry Croon, Koen Berwaerts (van Regionaal Landschap 
Dijleland, lid van Campenholt) samen met graaf Guy de Broqueville het geplande traject 
verkennen en ook nagaan hoeveel tijd de rondleiding in beslag zal nemen.    
 
4. Vormingen en workshops. 
De heemkring ontvangt regelmatig uitnodigingen van instellingen en organisaties allerhande 
voor deelnemingen aan cursussen en workshops. Zij gaan onder meer uit van de Provincie 
Vlaams-Brabant, Heemkunde Vlaanderen en KADOC. Het staat iedereen vrij hieraan deel te 
nemen. De voorzitter zal dan ook deze uitnodigingen per email naar de leden doorsturen. 
 
5. Doodsprentjes op het internet. 
Dhr. Huub Van der Steld heeft vastgesteld dat op de website van de heemkring van Brakel, op 
de pagina met bidprentjes, naast de namen een pdf-file kon aangeklikt worden waarop het 
volledig doodsprentje te zien was. Deze gegevens zijn tijdelijk niet beschikbaar. De reden is 
niet gekend. Huub zal hierover inlichtingen nemen bij de heemkring van Brakel.  
 
6. Tentoonstellingen. 
Dit jaar zullen de tentoonstellingen van de heemkring doorgaan in Kampenhout en 
Nederokkerzeel. 
Wat de expo in Nederokkerzeel betreft is het aangewezen om al zoveel mogelijk documenten 
en foto’s over deze deelgemeente bijeen te zoeken. Dhr. Jean Meeus zou een film over 
Nederokkerzeel ter beschikking stellen. Mevr. Agnes Peremans zal nakijken of zij klasfoto’s 
van Nederokkerzeel bezit.   
Vraag is wie verder zijn medewerking kan verlenen aan deze tentoonstelling. 
Wat de tentoonstelling in Kampenhout betreft, wordt de vraag gesteld of deze zou kunnen 
doorgaan in de Glazen zaal van het rusthuis. Het zou de bewoners van het rusthuis de 
mogelijkheid bieden de tentoonstelling te bezichtigen.  
Ondervoorzitter Hugo Schoevaerts stelt dat dit jaar de Raadzaal als locatie moet blijven daar 
er naast in de Schepenzaal ook een filmprojectie zal voorzien zijn. 
Mevr. Ellen Ogez stelt voor een inkom van 1 EUR te vragen, waarover door de Raad van 
Bestuur zal beslist worden. 
 
7. Restauratie van kapellen. 
Dhr. Geert Vanhoof meldt dat er schot komt in het dossier van de restauratie van de kapellen. 
Na het probleem te hebben aangekaart met dhr. Stefan Imbrechts, schepen van het 
patrimonium, werden heel snel de nodige stappen gezet bij Monumentenwacht voor de 
inspectie van enkele kapellen door de genoemde dienst. 
De delegatie heeft de toestand van de kapellen van Berg-Heide en van de Wilderse dreef 
grondig nagezien. De achtermuur van de kapel van de Wilderse dreef begint los te komen. 
De muurkapel van het Lemmeken en de kapel van Het List werden ook bezocht. 
Dhr. Geert Vanhoof wacht nu de vier verslagen af die zullen worden opgemaakt.  
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8. Overmaking van documenten. 
Mevr. Ann Peeters maakt een aantal interessante documenten over met betrekking tot Berg. 
Een van de documenten is een oude kadaster-kaart van Berg uit de eerste helft van de 19de 
eeuw met de nummers van alle percelen. Verder documenten van de gewezen veldwachter 
Petrus Coosemans en een kleine affiche over het Eeuwfeest 1830-1930 waarop de 
samenstelling van de stoet en de deelnemende verenigingen worden vermeld. 
Mevr. Jeanne Servranckx maakt ook een aantal waardevolle zaken over waaronder copie van 
een mooie schilderij van het Kasteel van List.    
 
9. Wereldoorlog I en II en andere onderzoeken. 
Mevr. Ellen Ogez geeft de stand van zaken van vijf projecten die worden opgevolgd.  
Twee projecten worden intensief onderzocht met wekelijkse interviews bij mensen uit 
Nederokkerzeel en opzoekingen in het Rijksarchief, Dossin-kazerne, Kadoc en dienst 
Oorlogsslachtoffers. 
Het eerste dossier betreft het ongeluk van drie Nederokkerzeelse kinderen tijdens de 
bevrijdingsdagen van 1944. Een 50-tal interviews werden al afgenomen van onder meer 
familieleden van de slachtoffers, kennissen, en schoolvrienden. Veel levensdetails werden 
opgeschreven. Er werd o.a. onderzocht waar de kanonnen en de munities opgesteld stonden 
vóór het ongeluk.  
 
In een tweede project wordt nagegaan in welke mate Kampenhout geconfronteerd werd met 
de Holocaust. Dit project heeft een grotere omvang dan het eerste. Op verschillende plaatsen 
in Kampenhout en Berg waren Joodse mensen verstopt. Er werden al contacten gelegd in 
België, Frankrijk en Israël. Een memorial is gepland voor 2015.  
 
Drie andere projecten staan nog in een beginfase: 
- tijdelijke opvang van Nederlandse jongeren in Kampenhout, 
  er kwamen om de drie maanden bussen met Nederlandse kinderen naar hier, 
  hoe gebeurde de opvang en hoe werd dit georganiseerd ? 
- tijdens de Spaanse burgeroorlog werden in Kampenhout Spaanse kinderen opgevangen. 
  (AMSAB in Gent heeft in verband met de opname van Spaanse kinderen enkele jaren terug  
  een boek gepubliceerd)  
- diamantnijverheid in Nederokkerzeel, meerdere namen van diamantslijpers zijn al gekend. 
      
10. Volgende bijeenkomst van de heemkring : 
 
Zaterdag 20 april om 10.00 uur bezoek bij de heemkring ‘de Semse’ te Zemst. 
Nadere inlichtingen zullen nog volgen. 
 
 
 
       Willy Schoevaerts                                                                  Marcel Andries 
          Verslaggever                                                                           Voorzitter 
 
 
08.03.2013 


