Verslag bijeenkomst van Campenholt op 8 februari 2020
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.
Paul Behets (verslag), Emile Debacker, Rosine Duhameau, Karine Empereur, André François, Felix
Goossens, Pol Hessels, Erik Heymans, Marleen Horemans, Louis Leten, Liesbeth Merckx, Ann Peeters,
Staf Saelens, Marcel Simons, Stijn Simons, Jean Speltincx, Huub Van der Steld.
1.

Verslag bijeenkomst 11 januari 2020.

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
2.

Cursus Oud Schrift

Deze cursus zal gegeven worden door Paul Behets in het zaaltje van de bib. Er zijn momenteel (8 feb)
veertien inschrijvingen. De aankondiging van deze cursus verschijnt ook nog in de volgende editie van
Gemeenteberichten.
Les 1 (29/2): Burgerlijke Stand – bevolkingsboeken – aangiften van nalatenschap (19*e eeuw)
Les 2 (7/3): Parochieregisters – kerkrekeningen – kadaster (18e en 19e eeuw)
Les 3 (21/3): Notariaat (18e en 19e eeuw)
Les 4: (28/3) Schepenarchief (18e eeuw)
Les 5: (4/4) Er wordt overwogen om een bezoek te brengen aan een archief, mogelijk dat van Mechelen.
Schreven reeds in: Erik Heymans, Marleen Horemans, Louis Leten, Jean-Pierre Magdaleens, Huub Van
der Steld, Ann Peeters, Rosine Duhameau, Marcel Simons, Stijn Simons, Johan Laermans, Ann Van
Remoortel, Anita Van der Hoeven, Liesbeth Merckx, Godelieve Vranckx.
De inschrijving bedraagt 20 Euro. Voor meer info: zie website Campenholt.
3.

Syllabus

Rond 1 april zal er een syllabus uitgegeven worden met als werktitel: ‘Bouwstenen voor de geschiedenis
van Berg’. Hierin zullen alle archiefbronnen vermeld worden met detaillering van de stukken die ze hebben
over Berg. (vb. het kadaster – aartsbisschoppelijk archief – notariaat enz.). Van elke bron worden
voorbeelden uitgewerkt (bv. De oudste kerkrekening van 1549). Het werk wordt afgesloten met een
bibliografie (4 blz) en een iconografie (4 blz, kaarten en plannen inbegrepen) van Berg. Het werk telt meer
dan 200 blz. De bedoeling is om dit volgend jaar te herhalen voor Kampenhout.
4.

Deelname quiz Scouts op 14 februari.

Er is voldoende interesse en Felix zorgt voor de samenstelling van de quizploeg (5 personen).
Er wordt geïnformeerd om in de toekomst eventueel nog een tweede ploeg op te richten.
5.

Keerbergen boekenverkoop

Huub heeft contact opgenomen om aanwezig te zijn in Keerbergen aan De Botermolen tijdens de
Aspergefeesten op 31 mei. Inschrijving is niet verplicht. Er worden nog vrijwilligers gevraagd om de stand
te bemannen.
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6.

Verdere samenwerking met Spoor O.

Zij willen Kampenhout-Sas nabouwen zoals het er uitzag voor W.O.2. Hiervoor zal contact opgenomen
worden met Willy Vercammen, Frans Segers en Maurice Michiels. Emile heeft reeds contact opgenomen
met Willy, vroegere uitbater van de Gulden Karpel.. Ann en Hugo zullen de interviews doen samen met
iemand van Spoor O. Ook Willy Vandereet van PIVA zou nuttige informatie kunnen verstrekken.
Erik stelt voor om te informeren of de maquette van Kampenhout-Sas eventueel kan geplaatst worden op
de stand van Campenholt tijdens de vaarthappening. Dit schaalmodel is nog niet voltooid.
7.

Opening vaartseizoen op 1 mei.

Er wordt, net zoals de voorgaande jaren, beslist om ook dit jaar aanwezig te zijn met een stand. Men zou
een deel van de tentoonstelling in Relst (110 jaar Sint-Jozefskerk) of over het vervoer (tentoonstelling
Nederokkerzeel) opnieuw kunnen gebruiken en daar tentoonstellen.
Er worden nog vrijwilligers gezocht om de stand te bemannen.
8.

Jaarboek 2020.

Erik: het Hof van Ruisbeek
Huub: het politiereglement van Buken uit 1873.
Willy en Greet: Villa Lucie
Ann: Briefwisseling tussen moeder en soldaat
Paul: de Pastorie van Berg en haar bewoners voor 1800.
Hubert: Het archief van Berg en Lelle van Baron de la Faille.
Familie Goossens in Berg, wordt geschreven door familielid (die ook een historica is). In loop van
de maand maart wordt een afspraak geregeld.
50-jarig bestaan van TonzenT
Hugo: vluchtelingen tijdens WO II
9.

Werkgroepen

-

Kapelletjes en archief. Hiervoor moeten nog vergaderingen gepland worden.

Beken: Op 17 mei zal er een bekenwandeling plaatsvinden, georganiseerd door Natuurpunt (gids
is Hubert Gulinck).
Op een 40-tal locaties zal er een plaatsaanduiding volgen. Er moet nog gezocht worden naar een passende
afbeelding en tekst alsook nagedacht over eventuele wandelroutes langs de beken. Emile stelt voor om
een brochure samen te stellen voor oudere mensen. De kring zal bij aanvraag een exemplaar afprinten.
Uitstappen: Marcel heeft contact opgenomen met de Toeristische Dienst van Boom voor een
bezoek aan een oude steenbakkerij (daguitstap). Dit kan gecombineerd worden met een bezoek aan de
New Belgica, een replica van de driemaster ‘Belgica’, het schip waarmee Adrien de Gerlache van 1897 tot
1899 de eerste Zuidpoolexpeditie volbracht. Er wordt nog uitgekeken naar een restaurant.
.
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Marcel heeft ook heemkring Molenijzer van Putte aangesproken voor een bezoek aan het museum
(aspecten uit het dagelijks leven zoals woonkamer, slaapkamer, volksspelen, een smidse, klompenmakerij
maar ook een lingerie- en ondergoedtentoonstelling). Een gedeelte van de thematische tentoonstellingen
wordt jaarlijks vernieuwd. Het gaat hier om een halve daguitstap met aansluitend de mogelijkheid om iets
te eten.
Andere voorstelling uit de vergadering:
- Ann: de waterbus van Vilvoorde naar Brussel. .Dit zou kunnen gepaard gaan met een gegidste
wandelbeurt in Brussel door Marcel Rijdams (uit Berg), auteur van een boek over de ruimtelijke
ordening in Brussel.
- Karine/Marleen: een bezoek aan het treinmuseum (Train World) en de tentoonstelling Paul Delvaux
(tot 19 april)

Begraafplaatsen. Het wordt nodig geacht de opkuis van de oude graven jaarlijks te herhalen. Erik
stelt voor om de info over de graven aan te brengen via een QR-code (Quick Response-code). De
verantwoordelijke voor de gemeentelijke begraafplaatsen mevr. Huguette Kemps werd door Hugo
bevraagd naar de informatiebrochure van Epitaaf. Huguette heeft geantwoord, dat ze de goedkeuring van
het schepencollege afwacht om de informatie te overhandigen. Paul herhaalt het voorstel om de centrale
begraafplaats van het kerkhof van Kampenhout uit te werken als thema voor het jaarboek. Louis benadrukt
dat het graf Wouters-Van Bellinghen zeer waardevol is en speciale zorgen vereist wegens verschuiven van
de bakstenen fundering. Ook op het beschermde kerkhof van Nederokkerzeel zijn er waardevolle en zeer
oude grafzerken.
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10.

Vraag gemeentebestuur

Het schepencollege heeft aan Gerry de opdracht gegeven – in functie van toekomstige relatiegeschenken
(o.a. aan trouwkoppels) – aan de heemkring de volgende vragen te stellen:
- Is er bij ons interesse om het boek van Lauwers te actualiseren?
- Wat is de geraamde kostprijs en de voorziene duurtijd?
De vergadering was unaniem akkoord om een nieuw werk te maken gezien het concept van Lauwers
ondertussen enigszins gedateerd overkomt. In zijn verzamelwerk publiceerde Lauwers 349 blz tekst en
374 blz foto’s. Hij maakte per dorp slechts 87 pagina’s tekst. Huub suggereerde om eventueel bij het
‘geschenk’ een stick toe te voegen met het werk van Lauwers, danwel een QR-code in het boek te zetten,
waarmee de inhoud op onze website geraadpleegd kan worden.
De optie om jaarboeken te geven werd door het gemeentebestuur niet weerhouden wat te begrijpen is.
Niet elke jonge trouwer heeft interesse in geschiedenis. Er werd dan ook voorgesteld om te polsen bij
Tonzent welke onderwerpen de jeugd interesseren.
Hubert heeft ondertussen voorgesteld om een ‘illustratiewerk’ van Kampenhout te maken. Hierin kunnen
bijv foto’s van Kampenhout (vroeger en nu) komen samen met een begeleidende tekst. Er wordt een optie
genomen voor een volledig afgewerkt boek (lay out inbegrepen) door de kring. De vergadering is er
eveneens voorstander van om het historisch aspect niet te verwaarlozen gezien we dat als kring aan
onszelf verplicht zijn. Zo kan er verwezen worden naar artikels en onderwerpen waarover reeds in de
jaarboeken gepubliceerd werd. Tot hiertoe verschenen er in de jaarboeken 112 artikels waarvan 16 over
Berg, 3 over Buken, 52 over Kampenhout, 13 over Nederokkerzeel en 28 overlappend.
Er wordt voorgesteld om een ontwerp op te stellen wat betreft inhoud (onderwerpen of thema’s) en concept.
Bedoeling is dat het boek uitgroeit tot een kennismaking met de gemeente Kampenhout, zowel in het heden
als in het verleden en dit op vulgariserende wijze. In het ‘presentboek’ kunnen de grote lijnen beschreven
worden zonder al te veel specifieke details. In onze jaarboeken kan een actualisering gemaakt worden van
bepaalde onderwerpen na Lauwers of een uitdieping van historische gegevens.
Het ontwerp kan getoetst worden bij iemand van de gemeente om te kijken of onze gekozen richting klopt
met de verwachtingen. Het project wordt verder besproken en uitgewerkt op de bijeenkomst van de
werkgroep ’10 jaar heemkring’ in de Bib op 22 februari.
11.

Varia

Elementen uit de tentoonstelling ‘Vervoer’ kunnen gebruikt worden met Kampenhout-kermis. Ann
zal bij Mark informeren naar een geschikte plaats in het rusthuis.
De oproep van Erik om de website van Campenholt meer te stofferen heeft Paul aan het denken
gezet. Hij doet een oproep om een werkgroep op te richten die zich zal bezighouden met het beschrijven
van Kampenhoutse notarisakten. Indien dit gebeurt aan de hand van de originele registers dient men zich
te begeven naar het Rijksarchief te Leuven. Het notariaat De Ro (1868-1879) werd reeds op deze wijze
bewerkt en geplaatst op onze website (zie Documentatiecentrum – notariaat).
Er is nog een tweede methode die thuis kan gebeuren en minder tijdrovend is. Jaarlijks moesten de
notarissen een repertorium opstellen. Daarin staan regesten op de akten verleden in de loop van het
afgelopen jaar. Deze akten kunnen overgetypt worden in een Word-bestand aan de hand van foto’s
genomen van het repertorium. Enkel de akten van Groot-Kampenhout (de vier dorpen) worden
opgenomen. Bij akten van verkopen (1 e, 2e en 3e zit) wordt alleen de derde zit opgenomen. Het geheel is
dus beheersbaar. Zie voorbeeld in bijlage.
Alhoewel deze regesten in het Frans zijn is dit niet altijd het geval bij andere notarissen. De bewoordingen
herhalen zich telkens wat de moeilijkheid beperkt. Een tweede hulpscherm (ook zeer nuttig om andere
foto’s uit te vergroten) kan van zeer groot nut zijn.
Een tweede bijlage geeft een overzicht van het Kampenhouts notariaat.
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Er wordt opgeroepen om zoveel mogelijk info te verzamelen over het huis Van Bellinghen. Een
genealogie werd reeds gepubliceerd in 1961. [Une vieille lignée du pays d’Enghien. Généalogie historique
des familles Van Bellinghen, F.G. Van Bellingen-François de Cacamp, Genealogicum Belgicum 3,
Bruxelles, 1961]

Bijlage 1: Het Kampenhouts notariaat
-

Van Bellinghen Judocus: 1770-1800
Van Bellinghen Petrus Josephus: 1800-1808
Van Bellinghen Henricus: 1809-1830
De Bruyn Jacobus Philippus: 1830-1840
Van Bellinghen Joannes Edward: 1840-1857
Verhaeghen Petrus: Petrus Maria Emiel: 1859-1868
De Ro Carolus Ludovicus: 1868-1878
Everaert Polydore: 1878-1890
Van Bellinghen Edmond: 1890-1894
De Valkeneer Adelin: 1894-1898
Swolfs Gabriël Jozef [burgemeester 1904-1905]: 1899-1905
De Meyer Leopold: 1905-1920

Het notariaat minder dan 100 jaar oud is niet raadpleegbaar tenzij men een persoonlijk belang kan
aantonen.
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Bijlage 2: regesten uit het notariaat De Meyer

1905
3. Vente par Engelbert Poedts et son épouse Pauline De Coninck au profit de
Engelbertus Poedts et son épouse Jeanne Marie Verrijt, tous à Nederokkerzeel, d’une maison
avec dépendances à Nederokkerzeel au lieu dit ‘de Laer’, section C no. 186a et 187a pour 9 ares
40 ca., pour 3900 fr. dont 700 fr. payés par les acquéreurs et le restant ou 3200 fr. payés à leur
décharge par Louis Peeters à Kampenhout.
5/11/1905
4. Prêt par Auguste Poedts à Schaarbeek à son père Engelbert Poedts et sa mère
Jeanne Marie Verreijt à Nederokkerzeel, de 1000 fr.
5/11/1905
7. Testament de Josephine Poedts, sans profession à Kampenhout, au lieu dit Heide.
9/11/1905
8. Contrat de mariage entre François Auguste Imbrechts et Marie Vandermeiren, tous
deux à Kampenhout.
13/11/1905
12. Contrat de mariage entre Henri Decoster et Marie Schoevaerts, tous deux à
Kampenhout, avec l’intervention vu leur minorité de leur père et mère, Louis Decoster et son
épouse Anne Catherina Poedts ; et Joseph Schoevaerts et son épouse Catharine Peeters, tous à
Kampenhout.
19/11/1905
13. Donation entre vifs par Alphonse Schoevaerts à son épouse Marie Catherine
Deprins, tous deux à Kampenhout.
19/11/1905
14. Donation entre vifs par Marie Catherine Deprins à son époux Alphonse Schoevaerts,
tous deux à Kampenhout.
19/11/1905
18. Paumée [Palmslag] à la requête de 1) Pauline Winnepenninckx, veuve en première
noces de Felix De Cremer et en seconde noces de Pierre Jean Pasteels ; 2) François Edouard De
Cremer ; 3) Marie Catharine De Cremer ; tous à Evere ; d’une maison à Berg.
27/11/1905
19. Prêt par la société ‘L’épargne du travailleur’ à Vilvoorde à Guillaume Hennes à Berg
d’une somme de 1200 fr. pour 20 ans.
29/11/1905
20. Vente par Anne Catharine De Coster, veuve de Jean Baptiste Verstreken à Relst à
Jean Baptiste Vercammen et son épouse Louise De Koninck, tous à Relst sous Kampenhout,
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d’une maison avec dépendances située à Kampenhout au lieu dit ‘De Paddesijp’, section B no.
64b et 63b en partie contenant 12 ares 50 ca., pour 2375 fr.
Subrogation au profit de Henri Floribert Henri et son épouse Catharina Amélie Eugenie
Coen à Relst, qui ont payé le prix d’acquisition.
30/11/1905
21. Quittance par Marie Vande Cauter, veuve de Edmond Van Bellinghen à
Kampenhout, agissant comme mère et tutrice légale de 1) Marie Josephine Henriette Thérèse
Gabrielle Van Bellinghen ; 2) Jean Baptiste Flavier Martin Van Bellinghen ; 3) Louise Marie
Henriette Marguerite ; 4) Marie Henriette Clémence ; 5) Madeleine Eugenie Marie Van
Bellinghen ; au profit d’Englebert Poedts à Nederokkerzeel d’une somme de 72 fr. 92 ct. et
mainlevée par la dite veuve Van Bellinghen en sa même qualité et au nom personnel de 1)
Edouard Edmond Marie Pierre Van Bellinghen ; 2) Joséphine Louise Berthe Van Bellinghen ; 3)
Edmond Marie Joseph Raymond Van Bellinghen et 4) Léontine Martine Marie Van Bellinghen,
tous à Kampenhout à l’exception de Joséphine Van Bellinghen à Malines, de l’inscription prise à
Bruxelles le 6 juillet 1897, vol. 2420 no. 54.
1/12/1905
22. Prêt par Joseph Tobback à Relst en faveur de 1) Antoine Van Hoof ; 2) Pierre Van
Ishoven ; 3) Albert De Winter ; 4) Joseph Van Ishoven; 5) Henri Godts; 6) Louis Lauwers; 7) Louis
Van Halle; 8) Walter Schoevaerts; tous à Relst sous Kampenhout ; 9) François Van Goidsenhoven
à Kampenhout ; 10) Joseph Gilis à Relst ; de 2000 fr. pour 10 ans à 3,5 %.
1/12/1905
24. Adjudication définitive à la requête des personnes dénommées ci-dessus no. 18 au
profit de Jean François Poels et son épouse Marie Virginie Vanhoof à Berg d’une maison à Berg
au village, section D no. 198b et 199, contenant 4 ares 5 ca., pour 1050 fr.
4/12/1905
26. Donation entre vifs par Edouard Bosmans à son épouse Maria Vanhalle, tous deux à
Kampenhout.
6/12/1905
27. Donation entre vifs par Maria Vanhalle à son époux Edouard Bosmans, tous deux à
Kampenhout.
6/12/1905
29. Vente par Antoine Imbrechts et son épouse Marie Joséphine Mathijs à François
Edouard Imbrechts et son épouse Marie Pauline Van Caster, tous à Berg, d’une maison avec
dépendances située à Berg ‘op den Dael’, section D no. 275a et 276a, contenant environ 7 ares
25 ca., moyennant 1500 fr.
7/12/1905
33. Prêt par Henri Floribert Henri et son épouse Catherine Amélie Eugenie Coen à
Kampenhout à Joseph Louis Verbruggen à Berg de 200 fr. à 4,5 % pour 10 ans.
10/12/1905
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34. Prêt par Englebert Imbrechts à Berg à François Edouard Imbrechts à Berg de 1500
fr. our 10 ans à 4 %.
11/12/1905
35. Vente par Henri Godts à Kampenhout au profit de 1) Antoine Van Hoof ; 2) Pierre
Van Ishoven ; 3) Albert De Winter ; 4) Joseph Van Ishoven; 5) Louis Lauwers; 6) Louis Van Halle;
7) Walter Schoevaerts; 8 François Van Goidsenhoven; 9) Joseph Gilis; tous à Kampenhout, d’une
parcelle de terre à Relst renseignée au cadastre partie des no. 362c et 363c de la section A et
363a de la même section ayant une façade de 5 mètres à la route d’Aarschot et une profondeur
de 11 mètres, moyennant 50 fr.
11/12/1905
37. Inventaire à la requête de A) Thérèse De Coninck, veuve de Jean Baptiste Van Halle
à Kampenhout ; B 1) Philippine Van Halle et son époux Albert Calewaerts à Berg ; 2) Constance
Van Halle et son époux Jean Liekens ; 3) Marie Van Halle et son mari Edouard Bosmans ; 4)
Edouard Van Halle et 5) Louis Van Halle ; tous à Kampenhout, agissant en nom personnel et
comme se portant fort d’Isabelle Van Halle à Kampenhout, des biens dépendant de la
communauté légale ayant existé entre les dits époux Van Halle-De Coninck et de la succession
du dit Jean Baptiste Van Halle.
15/12/1905
39. Décharge par Maria Elisabeth Roeckens à Kampenhout du mandat conféré à
Alphonse Vervoort à Kampenhout.
16/12/1905
40. Notoriété par 1) Louis Schoevaerts et 2) Fréderic Deconinck, tous deux à
Kampenhout, relative à la dévolution de la succession de Joséphine Poedts décédée à
Kampenhout.
17/12/1905
43. Consentement à mariage par Joseph Antoine Hilaire Varendonck et son épouse
Jeanne Lucie Moeremans à Kieldrecht au mariage de leur fils Albert Jean Joseph Varendonck à
Diegem avec Rosalie Emma Brant à Kampenhout.
20/12/1905

1906
47. Délivrance de legs par 1) Jean Poedts à Malines ; 2) Antoine Joseph Poedts à Berg ;
3) Marie Sophie parfois nommée Philippine Van Langendonck à Kampenhout ; 4) Louis Van
Langendonck à Kampenhout ; 5) Louise Van Langendonck et son mari Edmond Mombaerts à
Malines ; 6) Edouard Vandermeiren à Kampenhout en qualité de père et tuteur de Walter
Vandermeiren et Marie Vandermeiren ; 7) Philippine Vandermeiren à Kampenhout, des legs
faits par Sophie dénommée aussi Joséphine Poedts, décidée à Kampenhout
Et acceptation de cette délivrance par Anne Colette Poedts, veuve Pierre Louis Vollens,
et Jean Edouard Poedts, tous deux à Berg, et Barbe Celestine Van Langendonck à Kampenhout.
1/1/1906

8

48. Contrat de mariage entre Edouard Van Halle à Kampenhout et Marie Christine
Verrijt à Berg, cette dernière mineure et assistée de ses père et mère Corneille Verrijt et Marie
Elisabeth Coppens à Berg.
2/1/1906

Volgende bijeenkomst: zaterdag 14 maart 2020 te 10u00: in Het Labo, Brouwerijstraat.

Paul Behets
Verslaggever

Hugo Schoevaerts
Voorzitter
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