Vergadering werkgroep “tentoonstelling Kampenhout‐Sas”
Datum:

woensdag september 2022
vergaderzaal “De Krop”
aanvang 14u30

Aanwezig:

Huub Van der Steld, Ann Van Remoortel, Paul Behets, Wouter Vanderbist,Erik
Heymans

Afwezig:

Jean‐Marie Verhulst

Verontschuldigd: Ann Peeters, Hugo Schoevaerts, Marc Van Nieuwenhoven (spoor O)

De bedoeling van deze vergadering was een stand van zaken op te maken en waar nodig taken te
verdelen.
De status van de aangemaakte posters werd overlopen en waar nodig van commentaar voorzien. De
posters werden ook op Google Drive geplaatst onder de groepsmap “panelen”.
De meeste informatie om te kunnen afwerken is voorhanden en zal in de komende weken verwerkt
worden.
Een belangrijk deel dat ontbreekt is de informatie omtrent de sasseniers: wie ? welke periode ? In de
boeken van Vandegoor is wel ’t één en ’t ander te vinden maar nergens dienstjaren en de lijst is
onvolledig. Gezien alle sasseniers en dijkwachters,… stadsambtenaren van Leuven waren werd de
archiefdienst van de stad gecontacteerd. De vraag werd doorgespeeld naar hun diensten “GDPR” en
“Openbaarheid”. (actie Erik)
Ook werd voorgesteld om Wilfried De Krem te contacteren , gezien we weten dat hij een fervent
verzamelaar is van oude (kadaster)kaarten. (Erik contacteert hem).
Er wordt ook gevraggd naar foto’s van : buitenkant restaurant Veilinghof, mosselrestaurant Bols, foto tank
WO2 – Frans Janssens met meisje bovenop de tank. We weten dat die bestaat maar niemand kan zich
herinneren waar deze te vinden. Ook foto’s van café “A la vue du canal” zijn nog steeds welkom.
Momenteel hebben we er nog maar één gevonden.
Bij het overzicht van de posters omtrent de strijdperikelen was de algemene commentaar dat hier te veel
tekst op staat en deze moeten worden vereenvoudigd, daar is iedereen het mee eens. Wouter zal de 3
panelen (1794‐1814 & 1815‐1831, WO1 en WO2) en suggesties doen voor vereenvoudiging.
Onze grootste discussie omtrent Schoonhoven werd wel interessant.
In een verkoopsakte van 1826 die we beschikbaar hadden (Huub) zagen we een zekere Mollinger staan.
Paul heeft die akte getranscribeerd en toen bleek dat het goed “Schoonhoven” in 1826 werd verkocht
aan Franciscus Fredericus Mollinger, vader van de gekende “Miracle priest” uit Pitsburgh in de VS. Tijdens
één van onze maandelijkse vergaderingen van de heemkring werd er besloten om hier ooit eens een
artikel over te schrijven (Wouter). Toeval wil nu dat we hier nu op deze akte stuiten. Tegelijkertijd stond
er in diezelfde akte ook een missing link voor Ann Van Remoortele’s onderzoek omtrent Relst. Eén van de
verkopers waren immers Joannes Alexander Ernest de Cannaert d’Hamale de Wittegracht, weduwnaar
van Regina (Reine) Charlotte Josepha de Wapenaert.

De akte toonde ook een referentie naar de vorige verkoopakte uit 1804. Paul heeft ook die akte kunnen
bekomen . De vorige eigenaars waren o.a. Joannes Jacobus Carolus Beeckx en zijn kinderen. Er wordt hier
wel verwezen naar de naam “Le Moriane” en niet naar Schoonhoven. Paul zal de akte van 1804
transcriberen en ook verder zoeken naar vorige en volgende aktes van verkoop . Nergens vinden we
immers de naam “de Fierlant” terug. De zoektocht zou moeten leiden naar de exacte datum dat “de
Fierlant” Schoonhoven aankocht, dat is i immers tot nu toe ongeweten.
Op de website Cartesius.be is er een figuratieve kaart uit 1738 van het Weisetterbos. Die kaart vertoont
ook de zogenaamde regenoten (buren) van het perceel, één van die buren is het perceel Schoonhoven
Details hieromtrent werden achteraf naar Paul, Ann, Wouter en Huub doorgestuurd (zie bijlage).
Hier zitten voor de toekomst waarschijnlijk 2 jaarboekartikelen in: “Van Calewaden tot Schoonhoven ?”
en “Mollinger, de mirakelpriester uit Kampenhout ?”.
STAVAZA panelen
Om gemakkelijker bijkomende panelen toe te kunnen voegen zonder aan de nummering te raken werd de
nummering aangepast. (zie bijlage)

Panelen 1a, 1b – Landschapsevolutie van Villaret tot heden: OK
Paneel 2a – 1750. Er wordt een kanaal gegraven: OK
Paneel 2b – 1750. Het landschap wordt hertekend: OK
Paneel 2c – Sluizen en bruggen: OK
Paneel 3 – De Popp kaart (1858): OK (perceelopsomming werd in numeriek volgorde gezet)
Paneel 4 – Schoonhoven: OK
Ludo Jappens van heemkring Machala heeft ons info gevraagd omtrent de locatie van de villa op
Schoonhoven die Nicolas Van Campenhout (klokkendief) liet bouwen. Ludo is omtrent deze figuur een
artikel aan het schrijven voor de Machelse heemkring. Hij heeft ons ook een artikel voor ons jaarboek
2022 hierover beloofd.

Paneel 5a – Bedrijvigheid begin 20ste eeuw: OK
Paneel 5b – Bedrijvigheid WO2 tot 2005: OK
Paneel 5c – Van landelijke handelskern naar belangrijk handelsknooppunt: (groei
bedrijventerreinen)

Paneel 6a – ’t Sas als strategisch strijdtoneel (1794‐1814) + 1815‐1830): Te herzien wegens te
druk en te veel tekst (Wouter)

Paneel 6b – ’t Sas als strategisch strijdtoneel (Wereldoorlog 1): Te herzien wegens te druk en te
veel tekst (Wouter)

Paneel 6c – ’t Sas als strategisch strijdtoneel (Wereldoorlog 2): Te herzien wegens te druk en te
veel tekst (Wouter)

Paneel 6d – ’t Sas als strategisch strijdtoneel (29 jaar oud mysterie opgelost): OK

Paneel 7 – Bouw eerste vaste brug in 1942 : OK (officiële foto’s en toestemming gebruik door
“Waterwegen” ontvangen)

Paneel 8 – De tramlijn: Huub werkt hier aan
Paneel 9 – Specifieke ambachten rond de vaart en het sas: nog te beginnen, wacht nog op info
omtrent sasseniers
Paneel 10a – De veiling. “Goudader” van de Kampenhoutse boeren: OK
Paneel 10b – De veiling vanaf 1970. Een explosieve groei: OK (nog foto inhuldiging veiling 1970
zou nuttig zijn)
Paneel 11a – Herbergen, eetgelegenheden en vertier (deel 1): OK
Paneel 11b – Herbergen, eetgelegenheden en vertier (deel 2): OK (nog goede foto van
restaurant Veilinghof en mosselrestaurant Bols nodig)
Paneel 11c – Herbergen, eetgelegenheden en vertier (deel 3): OK (Yachthaven, vaarhappening,
Camping Véronique, Zomeren aan ’t Sas, Stoeten en processies
Paneel 12a – Infrastructuurwerken 2002‐2005 (het project): OK
Paneel 12b – Infrastructuurwerken 2002‐2005 (onteigeningen): OK
Paneel 12c – Infrastructuurwerken 200‐2005 (de werken): OK
Paneel 13 – Krantenknipsels : OK
Paneel 14 – Dankwoord en referenties : nog te beginnen

Momenteel (

Alweer een productieve vergadering.
Dank aan allen voor jullie inzet.

Einde vergadering: 17u30

Volgende vergadering :
Moet nog worden vastgelegd

Verslaggever: Erik Heymans

