
Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 14 november 2013

Aanwezig: 
Marcel Andries, voorzitter.
Greet Janssens, Liesbeth Merckx, Ellen Ogez, Agnes Peremans, Paul Behets, Eric Bonckaert, Willy 
Christiaens, Marcel Cockaerts, Hubert Gulinck, Hugo Schoevaerts, Willy Schoevaerts, Mario Tanson, 
Huub Van der Steld, Emile Debacker, Geert Vanhoof.                            

***
 
1. Verslag van de vergadering van 19 oktober 2013. 
Geen opmerkingen. Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Restauratie van de kapellen in Groot-Kampenhout.
Dhr. Marcel Cockaerts meldt dat de volgende vergadering met het centraal kerkbestuur in januari zal
plaatsgrijpen. Hij zegt dat het kerkbestuur een meerjarenplan heeft opgesteld waarin de pastorijen en
kapellen een onderdeel van vormen. 
Dhr. Geert Vanhoof vraagt de leden van de heemkring of het opportuun zou zijn de heer burgemeester
eens uit te nodigen op een vergadering van de heemkring om van hem de stand van zaken te vernemen
en  de  nog te  nemen  stappen  in  verband  met  de  restauratie  van  de  kapellen.  De voorzitter  en  de
aanwezige leden vinden het een uitstekend idee. De burgemeester is overigens lid van de heemkring en
het is nuttig uit eerste bron te vernemen wat de stand van zaken is. Het geeft ook de gelegenheid tot
vragen stellen. Eventueel kan een vergadering ad hoc worden belegd met personen die nauw betrokken
zijn bij de opvolging van het dossier.
Te nemen schikkingen     :   uitnodigen van de heer burgemeester door voorzitter Marcel Andries of dhr.
Geert Vanhoof.

3. Onderzoek in verband met de lagere scholen in Kampenhout.
Via  diverse  kanalen  is  een  oproep gelanceerd  aan  de  lokale  bevolking  voor  deelneming  aan  een
onderzoek  over  de  lagere  scholen  in  Groot-Kampenhout  dat  zal  worden  uitgevoerd  door  Mevr.
Liesbeth  Merckx.  Mevr.  Merckx  zegt  dat  zij  al  acht  interviews  heeft  gemaakt  met  mensen  die
anekdoten en weetjes hebben verteld over de lagere scholen (periode veertig en vijftig). Zij heeft al vrij
veel inlichtingen verzameld in zoverre zelfs dat zij zich voor haar artikel dat zal verschijnen in het
jaarboek 2014 zal beperken tot de jongensscholen. Een tweede artikel zal dan later handelen over de
meisjesscholen. Over Buken heeft zij geen informatie. 
Mevr.  Ellen  Ogez  merkt  op  dat  zij  bij  haar  onderzoek  naar  het  dodelijk  ongeval  van  drie
Nederokkerzeelse kinderen (september 1944) heel wat inlichtingen heeft bekomen en genoteerd m.b.t.
niet  alleen  de  jongens-  en  meisjesschool  te  Nederokkerzeel  maar  ook  de  scholen  van  Berg  en
Kampenhout (wat deden de leerlingen in de klas, wie waren de leerkrachten, waar aten zij enz., het
betreft hier vooral getuigenissen van de leerlingen van toen, niet de documentatie over de officiële
organisatie door de directies). 
Dhr. Paul Behets zegt dat in het archief van de Provincie ook nuttige inlichtingen kunnen gevonden
worden over de scholen en het onderwijs.
Te nemen schikkingen     :   Mevr. Merckx en Mevr. Ogez spreken met mekaar af voor uitwisseling van
informatie en verdere werkverdeling of samenwerking.
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4. Stamboomweekend – Heemkundige kring Ravensteyn.
De voorzitter herinnert de leden aan de eerstvolgende aktiviteit van de heemkring met name de 
deelneming aan het stamboomweekend dat op 16 en 17 november e.k. plaatsgrijpt in Hever. Hij 
noteert de namen van de personen die de info-stand van Campenholt zullen verzorgen (Greet Janssens,
Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts en Willy Schoevaerts). Dhr. Paul Behets zal aanwezig zijn als 
lid van de Ware Vrienden van het Mechels Archief. Hij is bereid enkele exemplaren van het jaarboek 
(2012) van Campenholt op zijn stand te leggen mocht er zondagmorgen (17 november) nog geen 
afgevaardigde van Campenholt  aanwezig zijn.        

5. Jaarboek 2013.
De voorzitter meldt dat bijna alles rond is voor de publicatie van het jaarboek 2013. Twee artikels zijn
verschoven naar  het  jaarboek 2014. Het  artikel  van dhr.  Huub Van der Steld dat  handelt  over de
tramlijn  Brussel-Haacht  en  het  ontvangen  artikel  over  de  geschiedenis  van  de  muziekschool  van
Kampenhout van auteur Walter Van Roost dat enkele kleine aanpassingen zal moeten ondergaan.  
De voorstelling  van  het  boek  zal  plaatsgrijpen  op  zaterdag  7  december  2013 om 10u30 en  zal
gepaard  gaan  met  een  kleine  receptie.  Plaats  van  het  gebeuren:  taverne ‘Het  Labo’ in  de
Brouwerijstraat  23  F in Kampenhout.  Mevr.  Greet  Janssens  meldt  dat  ter  gelegenheid  van  de
voorstelling van het boek ook het lidgeld van 2014 van de heemkring zal worden geïnd: 20 EUR (5
EUR lidgeld en 15 EUR voor het jaarboek).

Dhr. Hubert Gulinck stelt dat het in de toekomst beter is een redactieraad samen te stellen voor het
nalezen van de teksten. De correctors kregen tot nu toe de teksten heel laat binnen en het is geen
evidentie om alles rustig te kunnen nalezen. Bovendien heeft hij geen mandaat gekregen om eventuele
inhoudelijke wijzigingen aan de teksten aan te brengen. 
Dhr. Paul Behets vindt dat in dat geval ook de limietdatum voor het indienen van de teksten dient te
worden vervroegd.
Te nemen schikkingen     :   De voorzitter maakt afspraak met dhr. Walter Van Roost, Marcel Cockaerts,
Liesbeth Merckx,…om aanpassingen aan artikel over de muziekschool te bespreken en overlegt met
dhr. Gulinck voor de samenstelling van een redactieraad voor de uitgave van Jaarboek 2014.   

6. Bekend maken van de heemkring Campenholt.
Mevr. Greet Janssens en dhr. Hubert Gulinck zullen eerlang de tekst opmaken van de flyer die in de
postbussen van Kampenhout  en  zijn  deelgemeenten  zal  worden verspreid.  Met  de lokale  post  zal
worden afgesproken op welke dag de verspreiding van het bericht zal gebeuren. 
Mevr. Ogez is van mening dat het organiseren van een aangenaam evenement de belangstelling voor
de  heemkring  mogelijk  zal  aanwakkeren.  Dit  wordt  door  andere  leden in  twijfel  getrokken.  Naar
verluidt is het publiek tevreden over de inrichting van de tentoonstellingen.
Te nemen schikkingen : Mevr. Greet Janssens en dhr.Hubert Gulinck zorgen voor het opstellen van de
tekst voor de flyer van de heemkring en bezorging aan de Post.   

7. Herdenking van heemkundige Jos Lauwers.
Een tijd geleden heeft dhr. Hubert Gulinck het idee geuit dat het misschien opportuun zou zijn iets te
doen rond wijlen Jos Lauwers. Deze heemkundige heeft talrijke geschiedenisboeken geschreven over
de gemeenten uit de omliggende. Zijn boeken worden nog steeds als nuttige  referentiewerken aanzien.
De voorzitter zegt dat dhr. Willy Schoevaerts een voorstel heeft uitgewerkt voor de inrichting van een
heemkundige  prijs  Jos  Lauwers.  Deze  prijs  zou  gezamelijk  worden  toegekend  door  een  vijftal
heemkringen uit de omtrek.  Sommige leden hebben vragen in verband met dergelijk initiatief,  o.a.
aangaande het beoordelen en het toekennen van de prijs waarbij wordt geopteerd voor een externe en
neutrale jury opdat ook eigen leden van de verschillende heemkringen zouden kunnen deelnemen aan
de wedstrijd.
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Te nemen schikkingen     :   Vooraleer verdere beslissingen te nemen zal dhr. Willy Schoevaerts nagaan of
de heemkringen uit de omgeving belangstelling hebben om aan dit initiatief deel te nemen.
Hij zal hierover rapporteren op de volgende bijeenkomst.

8. Herdenking van wereldoorlog I.
Dhr. Marcel Cockaerts herinnert de leden aan de organisatie van de ‘Nacht van de Geschiedenis’ op 25
maart 2014 en vraagt of er concrete invulling is gegeven aangaande het thema over wereldoorlog I. Hij
stelt dat de tijd dringt en dat het nog moeilijk wordt interessante sprekers uit te nodigen omdat vele
deskundigen al verbintenissen zullen hebben aangegaan met andere afdelingen van het Davidsfonds.
Hij vraagt de heemkring of zij al een concrete programmatie heeft. Zoniet is het zaak om snel personen
te contacteren die als spreker kunnen optreden.
Er werd al aan enkele sprekers gedacht maar zij dienen nog te worden gecontacteerd.
Dhr. Hubert Gulinck zal contact opnemen met dhr. Yves Segers om te vragen of hij een voordracht
kan geven over de voeding en de landbouw tijdens de oorlogsjaren. 
Voorzitter  Marcel  Andries  zal  contact  nemen  met  dhr.  Willy  Vander  Velden  (Voorzitter  van
Gidsenbond Dijleland) om te vragen of hij een korte voordracht kan geven over de gebeurtenissen in
Buken tijdens de opmars van de Duitse troepen in augustus 1914.
Dhr. Marcel Cockaerts merkt op dat de voordrachten niet te lang mogen zijn om de aandacht van de
luisteraars niet te laten verslappen. Een uur en dertig minuten is het maximum en twee topics volstaan.
Dhr. Hugo Schoevaerts stelt dat hij eventueel een spreekbeurt kan geven over de begraafplaats en de
opgravingen op de wijk Frijsel.
Te nemen schikkingen     :   Dhr.  Marcel  Andries  contacteert  dhr.  Willy  Vander  Velden.  Dhr.  Hubert
Gulinck contacteert dhr. Yves Segers. Zij brengen dhr. Gerry Croon op de hoogte van het resultaat.
Indien geen lokaal onderwerp bespreekt dhr. Hugo Schoevaerts met dhr. Gerry Croon of er iets te
halen valt uit verslagen van de gemeenteraad of het gemeentearchief en spreken af of er op de Nacht
van de Geschiedenis, een tweede voordracht kan gehouden worden, eventueel over het oorlogskerkhof
op Frijsel. 
Dhr. Gerry Croon zal daarna zonder uitstel het programma opstellen van de spreekavond voor de
Nacht van de Geschiedenis.    

9. Varia.
-  Dhr. Marcel Cockaerts stelt voor dat het verslag van de bijeenkomst binnen een redelijke termijn
(b.v. 10 dagen) wordt overgemaakt met de besluiten en een punt ‘To do’, schikkingen die dienen te
worden genomen. De leden krijgen dan vijf dagen de tijd om te reageren op het ontwerpverslag. Indien
geen reactie worden ze verondersteld akkoord te gaan met de ontwerptekst en met de besluiten en te
nemen schikkingen. 
-  Voorzitter  Marcel  Andries  licht  de  leden  in  dat  op  7  december  e.k.  een  informatiedag  over
archeologie wordt gehouden in Elewijt, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant. Het thema is
Dwars door Romeins Elewijt. Eventuele belangstellenden kunnen zich voor deelneming inschrijven.
Dhr. Paul Behets wijst erop dat deze aktiedag van de provincie samenvalt met de voorstelling van het
jaarboek 2014 van Campenholt.
-  De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn om bijstand te verlenen aan dhr. Huub Van der Steld die
voorgesteld  heeft  zoveel  mogelijk  beschikbare foto’s  in te  scannen.  De bijstand zou er  vooral  uit
bestaan hem te helpen gegevens over de foto’s te verstrekken. Het beeldmateriaal krijgt immers een
toegevoegde waarde als men weet wie of wat op de foto is afgebeeld.  
Via  diverse publicaties  (Gemeenteberichten,  Rondom Haacht,  De Streekkrant)  zou op regelmatige
basis oproepen kunnen gelanceerd worden aan de inwoners om fotomateriaal te laten inscannen.
Dit zou kunnen uitgevoerd worden in de Openbare Bibliotheek van Kampenhout. De foto’s zouden ter
plaatse door dhr. Van der Steld worden ingescand en de eigenaar krijgt ze onmiddellijk terug.   
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- Mevr. Ellen Ogez meldt de leden de stand van zaken over het project dat zij uitwerkt met betrekking
tot niet alleen de herdenking in 2014 van het ongeval in september 1944, waarbij drie kinderen van
Nederokkerzeel  het  leven  lieten,  doch  ook  over  andere  munitieongevallen  in  de  verschillende
deelgemeenten van Kampenhout. Het project betreft ook de hele achtergrondsituatie : het begin van de
oorlog,  gang  van  zaken  in  de  scholen,  spelen,  angsten,  rantsoenen,  bezetting  door  de  Duitsers,
boerenwacht, naoorlogse jaren.
Zij  heeft  contact  genomen  met  alle  scholen  van  Kampenhout.  Drie  scholen  hebben  al  hun
medewerking toegezegd. Met twee scholen zijn de contacten lopende. 
Ereburgemeester Jean Meeus is gecontacteerd. Hij ziet een mogelijke deelneming aan de herdenking
wel zitten.
Wat de uitgave van het boek betreft heeft Mevr. Ogez gepolst bij KBC bank om tussenkomst in de
financiering van de uitgave. Wat een pre-print betreft  zal de auteur de rekening aan de heemkring
overmaken. De auteur voorziet een oplage van 500 exemplaren. Enkele leden vinden deze oplage aan
de hoge kant wat door Mevr. Ogez met kracht wordt tegengesproken.
Dit dossier is echter nog niet beslissingsrijp. Eerst moet het juiste aantal bladzijden, aantal foto’s
(kleur en zwart-wit), formaat van het boek worden vastgelegd zodat een juiste drukprijs kan worden
bepaald. Een prijs kan gevraagd worden voor 300 en 500 exemplaren waarna een verkoopprijs kan
besproken worden. Nog verder te bespreken op volgende bijeenkomsten.  
   

-  Het  echtpaar  Willy  Christiaens-Agnes  Peremans  overhandigt  aan  de  heemkring  de  vlag  van  de
Oudstrijders 1914-1918 van de afdeling Nederokkerzeel. De vlag is nog in vrij goede staat. Zij werd
geschonken aan de heemkring door Mevr.  Marina Bonne uit  Nederokkerzeel.  De heemkring is de
schenker erg dankbaar voor het vaandel. (applaus) 

10. Volgende bijeenkomst van de heemkring     :  
Zaterdag 11 januari 2014 (plaats en uur worden later nog medegedeeld).     

       Willy Schoevaerts                                                                  Marcel Andries
          Verslaggever                                                                           Voorzitter

16.11.2013 25.11.2013
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