
 
 
 
Verslag bijeenkomst van Campenholt op 10 september 2022. 
 
Aanwezig: Felix Goossens (ondervoorzitter), Agnes Peremans, Erik Heymans, Huub Van der Steld, 
Louis Leten, Marcel Andries, Paul Behets, Willy Christiaens en Wouter Vanderbist 
 
Verontschuldigd: Hugo Schoevaerts (voorzitter), Ann Peeters, Denise Croon, Emile Debacker, 
Gerry Croon, Yolanda De Heyn, Willy Schoevaerts, Eric Bonckaert en Jan Van hoof. 
 
Agenda 
 
1. Goedkeuring en opvolging verslag van vorige bijeenkomst 
 
Het verslag van de bijeenkomst van 13 augustus 2022 werd volledig goedgekeurd, met twee 
bijvoegingen. 
 
Bij de vorige bijeenkomst was de datum van de voordracht over ketterijen door Jan Van hoof nog 
niet vastgelegd, dit is ondertussen gebeurd. Deze zal plaatsvinden op 18 oktober om 19u30 in De 
Krop. 
 
Daarnaast was tijdens vorige bijeenkomst door Louis Leten het vertaalprogramma DeepL 
aangehaald dat gebruikt zou kunnen worden om interessante artikels te vertalen. Hierover wou hij 
nog de aanvullende opmerking maken dat dit programma niet werkt voor teksten in dode talen zoals 
bv. Latijn. 
 
2. Aanduiding Felix Goossens als ondervoorzitter heemkring Campenholt 
 
Tijdens de Raad van Bestuur-vergadering van 30 augustus werd Felix Goossens aangeduid als 
ondervoorzitter van de heemkring. Hij zal Hugo Schoevaerts vervangen als voorzitter tijdens 
vergaderingen etc., zoals bv. tijdens deze bijeenkomst, als deze zich moet verontschuldigen. 
 
3. Cinema Campenholt - documentaire Will Tura 13 september 
 
Tot op heden zijn er 34 inschrijvingen binnengekomen voor de filmvoorstelling, waarmee we net 
uit de kosten zouden komen voor de rechten tot vertoning van de film. Voor deze tentoonstelling 
hadden we nog enkele vrijwilligers nodig voor het ontvangen van de mensen en het bemannen van 
de bar achteraf. Hiervoor willen Denise, Willy en Agnes zich engageren. 



4. Verkoopcijfers jaarboek 2021 
 
Op vorige bijeenkomst kwam de vraag naar de exacte verkoopcijfers van het jaarboek van vorig 
jaar. Van de 350 jaarboeken zijn er op dit moment al 270 verkocht. 
 
5. Jaarboek 2022: stand van zaken. 
 
In totaal zijn er tot nu toe 5 artikels binnen gekomen en nagekeken.  
Het artikel van Henri Vannoppen is al binnen en nagelezen, net als het artikel van Paul Behets over 
pastoor Martinus Grietens van Berg (1603-1651). Hubert Gulinck heeft twee artikels geschreven, 
één over de terminologie van de schrijnwerkerij en één over de blokfluitdagen, beide zijn ook 
binnen en nagelezen.  
Tenslotte heeft ook Ann Van Remoortel haar artikel ingediend rond het oudste bidprentje.  
 
Verder komen nog aan bod een notariële akte uit 1931, de Popp kaart en Nederokkerzeel, de 
bezetting van de Rijn (Ann Peeters), de bouw van de brug aan Kampenhout-Sas in 1942 (Jean-
Marie Verhulst), de familie L’Heureux, een nieuw project ‘Expo 1910’... en een overzichtsartikel 
van de tentoonstelling Will Tura met foto’s en affiches (Gerry). 
 
Ook zou er een artikel uit Machelen komen van Ludo Jappens, die onderzoek deed naar Nikolaas 
van Campenhout, de “klokkendief”, die in de streek verschillende klokken weggehaald heeft in 
opdracht van de Duitsers in WO.II. Nadat zijn werkplaats in Haren was gebombardeerd verhuisde 
hij naar Kampenhout en had zijn werkplaats op de plaats van de Covee, ter hoogte van Villa 
Schoonhoven. 
 
!!Oproep!! 
 
Graag willen we aan iedereen die op dit moment nog met hun artikel bezig zijn, aandringen deze zo 
snel mogelijk door te sturen, zodat we verder kunnen werken aan het nalezen en de opmaak van het 
jaarboek! 
 
De voorstelling van het jaarboek 2022 zal plaatsvinden op 9 december in De Krop. Gelijktijdig zal 
ook de tentoonstelling van “’t Sas” dan openen en zal ook de cultuurprijs worden uitgereikt aan de 
Kerkpoortclochards, die deze avond ook muzikaal zullen ondersteunen. 
 
6. Vorming: Cursus Oud-Schrift in Kampenhout. 
 
In oktober zal onze expert Oud-Schrift Paul Behets met een cursus Oud Schrift starten in de 
Cultuurberg in Berg. Die cursus is zeer aan te bevelen en zal gegeven worden gedurende 4 
donderdagavonden van 19u30 tot 21u30, waarvoor men zich nu al kan inschrijven. De cursus is 
bestemd voor beginnelingen en zal parochieregisters, akten van de burgerlijke stand, Popp-kaarten, 
notarisakten en schepenregisters omvatten.  
Voor deze begincursus in de Cultuurberg zijn er op dit moment 13 inschrijvingen binnengekomen. 
In maart 2023 komt er dan een cursus Genealogie in samenwerking met Familiekunde, afdeling 
Leuven.  



De cursus voor gevorderden zal dan wel in Leuven plaats vinden. Misschien zou men n.a.v. deze 
cursus binnen Campenholt kunnen starten met een werkgroepje rond Oud Schrift. 
7. Tentoonstelling Kampenhout-Sas. 
 
Deze tentoonstelling zal gehouden worden in De Krop van 9 december 2022 tot 8 januari 2023. Op 
vrijdag 9 december wordt de tentoonstelling geopend samen met de voorstelling van het nieuwe 
jaarboek. 
 
De tentoonstelling is tot op heden voor ongeveer 90% klaar. Zo is er bv. al veel documentatie 
voorhanden en verwerkt in panelen, gaande van krantenknipsels, informatie over de belendende 
bedrijven zoals De Voeght, de Veiling, Gillemot, de herbergen tot historische kaarten en maquettes.  
Enkele dingen waar nog aan gewerkt wordt zijn: de afgebroken huizen en bedrijven tijdens WO.II 
en het stuk over de trambrug door Huub.  
 
Ook zou er in het archief van Leuven een lijst moeten bestaan van alle sasseniers, die aan het Sas 
gewerkt hebben met naam en hun actieve jaren; een lijst, die in het boek van Van de Goor slechts 
onvolledig aanwezig is. Hier zou echter een probleem kunnen zijn met de GDPR-wetgeving, waar 
het Leuvens archief naar aan het kijken is en het dus op wachten is.  
Er wordt de opmerking gemaakt dat Jan Gordts in Tildonk deze lijst zou kunnen hebben, aangezien 
hij hier rond werkte. 
 
Hubert staat in voor het nakijken van de inhoud van de panelen en Huub met zijn opmerkelijke oog 
voor spellingsfouten, voor de spelling. Enkele posters rond de strijdperikelen rond het sas worden 
nog herschreven door Wouter. 
 
8. Voordrachten najaar 
 
Jan Van hoof gaat op 18 oktober om 19u30 een voordracht geven over “ketterijen in onze 
contreien” in De Krop. Voor de affiche werd gedacht aan de afbeelding van de lezing rond Josine 
Van Vlasselaer, gegeven door Fernand Vanhemelrijck of een afbeelding van een brandstapel in 
Brussel.  
Erik gaat een voorstel ontwerpen en doorsturen naar Jan ter goedkeuring. 
 
9. Varia 
 
Wouter is recent begonnen met onderzoek te doen naar de zogenaamde ‘Miracle Priest’ Suitbert G. 
Mollinger, een priester die geboren is in Kampenhout en in de Verenigde Staten een grote cultus 
rond zijn miraculeuze genezingen tijdens zijn misvieringen met duizenden gelovigen had 
opgebouwd. Ook heeft hij tijdens zijn vele rondreizen de op één na grootste collectie religieuze 
artefacten en relikwieën, naast die van het Vaticaan, verzameld.  
Zijn vader, Frederik Mollinger, was een officier in het leger van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden en heeft in Kampenhout gevochten en is hier kort gebleven.  
Recent ontdekten we dat hij ooit eigenaar geweest is van het domein Schoonhoven. Concreet zijn 
we op zoek naar de doopakte van Suitbert Mollinger en naar verdere informatie rond het verblijf 
van dit gezin in Kampenhout. Hiervoor gaan we in Odis, de website van Kadoc, kijken waar 
Suitbert Mollinger tot priester gewijd werd om zo zijn doopakte en verdere info te kunnen vinden 



en gaan we naar het stadsarchief Mechelen naar info zoeken rond Frederik Mollinger, aangezien hij 
daar woonde voor hij verhuisde naar Kampenhout. 
 
Erik gaat uittekenen op de Popp-kaart wie waar allemaal woonde.  
Ook werd hem gevraagd mee te werken aan de fiches van de nonnen voor de 125 jaar-viering van 
de parochie en 150 jaar-viering van de school in Relst. Huub heeft hier het boek van. Tenslotte wil 
hij contact leggen met Wilfried De Krem, landmeter, om zijn collectie aan oude landkaarten te 
kunnen inkijken. 
 
Louis is druk bezig met zijn boek over de lotelingen van Kampenhout ten tijde van Napoleon; 
hiervoor voorziet hij 2023 als datum. Tegelijk is hij ook onderzoek aan het doen naar lotelingen in 
andere regio’s. Zo heeft hij een kostbaar dagboekje gevonden van een Limburgse loteling waarrond 
hij zijn eindwerk zal schrijven. 
 
Willy heeft weet van enkele oude kaarten van de Nederlanden. Erik haalt hierbij de website 
cartesius.be  aan waar er ook verschillende te vinden zijn. 
 
Paul haalt de stamboomdag aan, die plaatsvindt in Begijnendijk 18 september en waar er een stand 
zal staan waar Popp-kaarten te verkrijgen zijn.  
De regesten van het notariaat van De Valkeneer tussen 1860 en 1920 zijn helemaal klaar, wat in 
totaal 6.029 regesten opleverde. De indexen van Van Bellingen tussen 1840 en 1846 heeft hij 
gefotografeerd. Ook is hij een oplijsting aan het maken van de testamenten (750) en 
huwelijkscontracten (1200) uit de periode 1800-1920. 
 
Er wordt tenslotte geïnformeerd naar de website My Heritage voor het inkleuren van foto’s. Deze 
website is echter vrij duur en de afbeelding komt met een watermerk. 
 
Op het einde van de bijeenkomst bezochten we de tentoonstelling van Will Tura, die die dag 
openging. 
 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 8 oktober 2022 te 10 uur in De Krop, Dorpstraat 9b. 
 
 
Wouter Vanderbist       Felix Goossens 
 
Verslaggever        Ondervoorzitter 
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