Verslag bijeenkomst Campenholt 17 oktober 2015.

Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter,
Huub Van der Steld, Anita Van der Hoeven, Denise Croon, Ellen Ogez, Greet Janssens,
Jeannine Vermeylen, Liesbeth Merckx, Emile Debacker, Hubert Bruyninckx, Hubert Gulinck,
Jean-Pierre Magdaleens, Paul Behets, Pol Hessels, Willy Christiaens, Willy Verbist.
Verontschuldigd: Agnes Peremans, Ann Peeters, Anne Van Hout, Jeanne Servranckx, Lydia Keurvels,
Eric Bonckaert, Erik Heymans, Frans Marchand, Geert Vanhoof, Gerry Croon, Hugo Schoevaerts,
Marcel Cockaerts, Mario Tanson.
De voorzitter begint met een minder positieve noot. Ons trouwe lid Jeanne Servranckx zal om
gezondheidsredenen niet meer kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van de heemkring.

1.

Goedkeuring verslag bijeenkomst van 14 maart 2015

Vermits niemand opmerkingen heeft, wordt dit verslag goedgekeurd.

2.

Voorbije activiteiten

Zaterdag, 25 april 2015: Officiële start van de Brouwersroute, verwezenlijkt door Donjon Ter Heyden,
Pasar en de Toeristische Diensten van de Provincie Vlaams-Brabant en de Gemeenten Rotselaar en
Kampenhout. Campenholt had een stand aan het Labo met verkoop van boeken en info.
Zondag, 26 april 2015: Erfgoedwandeling door Kampenhout van Natuurpunt.
Deze beide activiteiten (25 en 26/04) hadden weinig of geen succes daar veel minder volk was komen
opdagen dan verwacht, waarschijnlijk door de zeer ongunstige weersomstandigheden.
Vrijdag, 01 mei 2015: Vaarhappening voor de opening van het vaarseizoen. Stand van Campenholt
met foto’s en verkoop van boeken aan de brug van Kampenhout-Sas. Hier kwamen wel meer
nieuwsgierigen onze foto’s bekijken en om inlichtingen vragen.
Zondag, 31 mei 2015: Onze jaarlijkse tentoonstelling in de Glazen Zaal, tijdens de Jaarmarkt, waar het
thema ‘Kermissen’ werd gewijzigd in ‘Kerk en spelen’, werd wel een succes met dank aan de Hemers
die zorgden voor het in orde brengen van de panelen, het kapelletje en vooral de verschillende, voor
de vele bezoekers, interessante foto’s. Met ook dank aan de fanfare van Berg die 145 jaar bestaat en
een deel van de tentoonstelling voor haar rekening nam.
De fietstocht ‘Getelinie’ die voorzien was voor zondag 21 of 28 juni 2015 ging niet door.
Te weinig inschrijvingen. Was het traject met vertrek te Linter misschien te lang ?
Voor het nog te plannen, geleide bezoek aan de ondergrondse site van de Coudenberg te Brussel
konden de Hemers niet warm gemaakt worden.
Op het einde van de bijeenkomst waren plots toch acht Hemers bereid om eens samen dat
ondergrondse te gaan bezoeken. Misschien zal dit dan toch nog ergens in 2016 kunnen gebeuren.
Zondag, 13 september 2015: Open Monumentendag in samenwerking met ‘Regionaal Landschap
Dijleland’ met een bezoek aan het park rond het kasteel van Wilder werd dan wel een succes en lokte
220 tevreden bezoekers.
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3.

Komende activiteiten

Donderdag, 29 oktober 2015 in de Glazen Zaal om 20.00 uur. Heksen in Vlaanderen. Lezing door
prof.em. Fernand Vanhemelryck i.s.m. Davidsfonds, met ook verwijzingen naar de heks, Josyne Van
Vlasselaer, van Kampenhout.
Er wordt terloops opgemerkt dat i.v. hiermee Ketnet een reportage maakte over heksen en hiervoor
ook contact nam met Campenholt en prof. em. Fernand Vanhemelryck, lid van onze heemkring.
De uitzending hiervan zou beginnen op 9 november. In ’t oog te houden !
Zaterdag 05 december 2015: Om 10.30 uur voorstelling van ‘Jaarboek 2015’ in het Labo.
Dinsdag, 22 maart 2016: Nacht van de Geschiedenis i.s.m. Davidsfonds. Thema ‘Smaak’. Lezing die zal
gebracht worden door vertegenwoordiger van ‘Kaap Wijn Import De Leeuw’ sinds enkele jaren
gevestigd in het ‘Hof van Volmersele’ te Bulsom.
Zondag 10 april 2016: Nog niet definitief beslist, tentoonstelling in Relst met Relst kermis.
Zondag 17 april 2016: Fietsroute WO I, in voorbereiding bij Greet Janssens.
Zondag, 22 mei 2016: Jaarlijkse tentoonstelling Campenholt, tijdens de jaarmarkt in Kampenhout
met als thema ‘vervoer’. Indien mogelijk in de kleine oude pastorie, zoniet in de Glazen Zaal.
Zondag, 29 mei 2016: Brouwersroute. Campenholt wil hieraan meewerken met stand(jes) met foto’s
en boekenverkoop en eventueel in groep deelnemen aan de fietsroute.
Zonder concrete afspraak moet ook nog vermeld worden een bezoek aan de heemkring van Bertem
op een vrijdagavond of zaterdagvoormiddag.

4.

Aandachtspunten

Hubert Gulinck stelt voor om met de heemkring ook aandacht te besteden aan zaken elders in de
wereld maar met een link met Kampenhout en verwijst hierbij naar een klokkenfabriek in Nederland
waar een van de kerkklokken van Nederokkerzeel is gegoten. Het archief van deze fabriek bevindt
zich nu in het klokkenmuseum van Asten.
Ook zou de heemkring aandacht kunnen besteden aan de Trage Wegen, die soms moeilijk of niet
toegankelijk zijn zoals in Wilder, waar de toegang al dan niet bewust onmogelijk wordt gemaakt, ook
al staat de Trage Weg, in casu de Molenbeekwegel, duidelijk op de kaart.
In de oude, kleine pastorie, waarover Campenholt het peterschap mocht ontvangen van de
gemeente en waar door Hugo en Huub al herstellingen werden uitgevoerd om verdere schade te
voorkomen, werden door Gerry twee stenen wapenschilden gevonden die gelijkenis vertonen met
de wapenschilden van Grimbergen en Meise. Maar hoe en waarom kwamen deze in de pastorij in
Kampenhout terecht ? Had Kampenhout enkele eeuwen geleden een ander wapenschild dan het
huidige ? Hebben ze iets te maken met een familie in Kampenhout ?
Anita Van der Hoeven die wat van heraldiek kent zal hierover verdere opzoekingen doen.
Bij het lezen van het ‘Kerknetnieuws’ vond Dirk Vanhoof een artikel aangaande een merkwaardige
Sint-Antoniuskapel met 5.000 relikwieën in een buitenwijk van Pittsburgh (US). Het werk van ene
Suitbert Mollinger, arts en priester, geboortig van Kampenhout (19.04.1828).
Zouden we dat niet verder uitpluizen ?
Op Google vindt men een hele hoop informatie, de geboorteakte vond Gerry in de geboorteregisters
van de gemeente. Hij was de zoon van een Hollands officier, Francis-Frederik Mollinger,
gekazerneerd in Mechelen en van Dorothea-Paulina-Maria Van Hellenberg.
Hij is geboren in Kampenhout, doch een adres hebben we niet.
Misschien wil iemand ons helpen meerdere gegevens te vinden ?
Misschien, zoals Hubert het voorstelt, inspiratie voor een rubriekje „Verrekijker” in het
jaarboek? Zomaar een idee, over Kampenhoutse zaken met wortels elders in de wereld, of
omgekeerd.
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5.

Het behoud van fotografisch materiaal in erfgoedcollecties

Jean-Pierre Magdaleens geeft een verslag van de studiedagen die hij heeft gevolgd bij Familiekunde
Vlaanderen, regio Leuven en wijdt dan verder uit over een thema, o.a. over hoe oude foto’s te
dateren zijn en welke hulpmiddelen hiervoor bestaan aan de hand van concrete voorbeelden.
De tekst van de lezing van Jean-Pierre is alleen bestemd voor de Hemers van Campenholt en mag
niet, zonder de toestemming van Jean-Pierre, gekopieerd en verspreid worden !

6.

Familiale archieven en foto’s

Paul Behets geeft aan de hand van familiedocumenten en dito foto’s een korte inleiding over dit
thema dat bij gebrek aan tijd op een volgende vergadering meer in detail zal worden besproken. Hij
verwijst hier o.a. naar parochieregisters, huwelijksbijlagen, geboorteaktes, militiebewijzen en boeken
van begrafenissen. Uit de documenten valt veel af te leiden over het taalgebruik vroeger en uit foto’s
veel over vroegere gebruiken en gewoontes. Zo toont Paul Behets een foto van de begrafenis van zijn
grootvader met lijkwagen, zwarte doeken voor het huis, een rouwlint aan de vestkraag, en een
rouwstoet door het dorp, al dan niet begeleid door de fanfare. Een foto in de kerk toont ook aan hoe
mannen en vrouwen gescheiden zaten en vrouwen meestal een hoofddeksel droegen. Tijd was er
toen in overvloed. Het moet nu allemaal snel, snel ook bij begrafenissen. En er blijft dan ook geen tijd
meer over om naar dit interessante verhaal verder te luisteren, dat zoals vermeld verschoven wordt
naar een volgende bijeenkomst.

Elke dinsdagavond van 18 tot 20 uur is iedereen welkom in het lokaal van Campenholt in Villa Lucie.
Om makkelijker informatie uit te wisselen is er een contactlijst in de maak.
Dank aan Denise Croon, Emile Debacker, Hubert Bruyninckx en Jeannine Vermeylen voor de te
scannen of te behouden rapporten, spaarboekje, lectuur WO II, doodsprentjes en – brieven die wij
van hen mochten ontvangen.
Interessante websites ons medegedeeld door Jean-Pierre:
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/publicaties/bladwijzer/
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/e-heem/inschrijven-e-heem/
http://www.jwb-ceka.nl/
http://webshop.nederlandsfotomuseum.nl/c/verpakkingsmaterialen/
http://www.laroutedupapier.com/catalogue/nl/
http://www.depotwijzer.be/sites/default/files/files/news/overzicht_groepsaanbod_2015_def_mailin
g.pdf
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/Bladwijzer_2015_13_digitale_beelden.pdf
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ondersteuning/vorming/cursusreeks-collectiebeheer-voorde-lokale-erfgoedhouder/
Volgende bijeenkomst: zaterdag 21 november 2015 om 10.00 uur in het Labo.
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