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Beste nieuwe buren 

Van harte welkom in Kattem of Kattoem zoals we hier zeggen. Graag stellen we je Team 

Kattoem voor. 

Team Kattoem is een groep vrienden die probeert om Kattem weer op de kaart te zetten 
en er een levendige warme gemeenschap van te maken, een buurt met een hart voor 
elkaar. Regelmatig organiseren zij momenten om de mensen dichter bij elkaar te 
brengen. De integrale opbrengst van elk event gaat telkens naar een goed doel. 
 
Team Kattem staat los van enige politieke partij, geloofsovertuiging, kleur, ras…of wat 
dan ook… zij hebben enkel een boontje voor Kattem. 
 

Een greep uit onze activiteiten: 

• Een kroegentocht zonder cafés door Kattem waar ooit 28 cafés waren, met verhalen 
aan de huizen waar het ooit café was; 

• Uitgave van twee fotoboeken over Kattoem; 
• Een week lang pop-up café met oude foto’s presentatie, optredens, Kattem Quiz, 

kleuterklas reünie, vrij podium en wafelenbak; 
• Maandelijkse babbelstaminees met telkens een ander onderwerp: Hof te Kattem, 

Kattems dialect, de bijnamen, fotopresentaties,… 
• Wandeling door Kattem in 15 zware verhalen met uitgifte van een wandelboekje met 

de verhalen; 
• Een authentieke Vlaamse kermis met optreden van o.a. The Mates; 
• Op 1 februari 2020 Kattoem Djazzt met de Pajot Swing Jazzband versterkt met Emilia 

Kirova een Bulgaarse violiste-zangeres 
• Selfie fotozoektocht in Kattem in mei-juni-juli 2020 waarop mensen plaatsen moesten 

ontdekken – meer dan 450 selfies 
• Uitgave kunstig fotoboek Kattem vanuit een ander perspectief – nu in ontwikkeling 
• Kattem K L I N K T ! en Toetert 28/11 en 28/12/2020 
• Eindejaarscadeau voor de + 80-jarigen 
 

Op onze website www.kattem.be vind je alvast wat meer info over Kattem en Team 

Kattoem en je vindt ons ook op instagram als #kattemcity. 

Op facebook kun je lid worden van de gesloten groep “Ge zijt van Kattoem aske…” 

waar van alles over Kattem verschijnt. 

Wens je ons team te versterken dat kan met veel plezier – een e-mail naar 

info@kattem.be volstaat. Je bent uiteraard van harte welkom op elke activiteit. 

Met vriendelijke groeten. 

 

Team Kattoem 



De straten van Kattem

1 Abeelstraat

2 Benedenstraat

3 Dalstraat

4 Driebek

5 Hazeveldweg

6 Herststraat nrs 1-42 nrs 2-36

7 Keistraat

8 Kapelleweg

9 Kattemkets

10 Katttemstraat

11 Korterij

12 Monnikbosstraat

13 Monnikveldstraat

14 Natteweg

15 Pastoor J. De Bondterf

16 Profetenstraat nrs 73-99nrs 84-114
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KATTEM: een nieuwe parochie en een nieuwe kapel 
 
Als E.H. Jozef Janssens, pastoor van Pamel, op 26/10/1943 aan de vicaris-
generaal van het aartsbisdom Mechelen laat weten dat hij in principe 
akkoord gaat met het oprichten van een kapelanie op het gehucht Kattem-
Borchtlombeek waarbij een deel van Kattem-Pamel ingelijfd zou worden, is 
dit logischerwijze gezien een antwoord op een voorstel vanuit Mechelen.  
 
Maar dan blijft er nog altijd de vraag: kwam het initiatief werkelijk vanuit 
Mechelen? Of heeft deken Kermans van Sint-Kwintens-Lennik er op 
aangedrongen? En wat was de houding van pastoor Cogneau van 
Borchtlombeek? Of wensen enkele inwoners van Kattem voor een eigen 
parochie en stuurden ze een petitie naar Mechelen? Op al die vragen 
hebben we in het archief in Mechelen geen antwoord gevonden. 
 

 
 
Een tweede brief (auteur onbekend) volgt op 20 maart 1944, nu gericht 
aan de secretaris-generaal a.i. van het ministerie van justitie. Hierin 
worden de argumenten aangehaald die pleiten voor de oprichting van de 
nieuwe parochie. Een eerste argument pro is de afstand: volgens de 



auteur is de afstand van Kattem-Borchtlombeek naar de parochiekerk van 
Borchtlombeek 3 km en de afstand van Kattem-Borchtlombeek naar de 
parochiekerk van Pamel ongeveer 2km. Belangrijker is evenwel het 
godsdienstig argument.  
 
De bevolking van Kattem bestaat vooral uit mijnwerkersgezinnen en de 
oprichting van een kapelanie zou het vervullen van hun zondagse 
verplichting zeer vergemakkelijken. De nieuwe kapelanie zou afhangen 
van de kerkfabriek van Borchtlombeek. Pamel telde toen 4530 inwoners, 
er zouden er dus 4222 (-308) overblijven en Borchtlombeek zou stijgen 
tot 2094 waarvan er 740 tot de kapelanie zouden behoren 1. De 
voorgestelde oprichting zou geen nieuwe uitgave voor de staat betekenen 
want de wedde van de onderpastoor van Borchtlombeek zou nu toegekend 
worden aan de nieuwe kapelaan. De nieuwe kapelanie zou toegewijd 
worden aan het Onbevlekt Hart van Maria. 
 
In elk geval, voor de onderpastoor van pastoor Janssens in Ledeberg, toen 
kapelaan Vanderborght, zou de nieuwe kapelanie financieel nadelig 
uitvallen want hij verloor een aantal parochianen en dus ook een weliswaar 
kleine bron aan inkomsten. 
 
Een derde brief, weer van pastoor J. Janssens, volgt op 17-4-1944, 
ditmaal gericht aan de gouverneur van Brabant want een nieuwe parochie 
oprichten is niet enkel de zaak van een bisdom maar ook van de staat 
(ministerie van justitie). In deze brief, een antwoord op een schrijven van 
de gouverneur van 6-4-1944, handelt de pastoor niet in eigen naam, maar 
namens de raad van de kerkfabriek). 
Kort samengevat komt de inhoud ervan hierop neer dat de raad gunstig 
advies geeft in verband met de op te richten kapelanie in Kattem. 
 
We moeten wachten tot na de bezetting vooraleer er schot komt in de zaak 
maar op 7 mei 1945 laat de minister van justitie, du Bus de Wamaffe weten, 
dat het plan goedgekeurd is. De toelating is er. Nu wordt er aan bouwen 
gedacht. Volgens architect Vandenbroucke uit Brussel staat er bij de zusters 
Ursulinen in Melsbroek een grote Duitse barak maar het is moeilijk om ze te 
demonteren en ze weer in elkaar te steken.  
 
Maar er is keuze: er staat daar ook een Engelse barak, volledig uit hout, wel 
gemakkelijk uit elkaar te nemen en weer te monteren. Ze bevat 5 traveeën, 
is 2.35m. hoog (wat nogal benauwend zou werken als er tussen de 150 â 200 
parochianen zich in zouden bevinden), het dak is van asfaltpapier, de 
plankenvloer is in eerder slechte staat, er zijn geen afvoerbuizen voor het 
regenwater, de buiten- en de binnenkant zijn nogal vuil en kunnen best een 
stevige laag verf gebruiken. De prijs bedraagt tussen 185 en 200 fr. de m2 
wat zou komen op 27 000 fr. Na de demontage, het transport, de montage 
en de afwerking binnen en buiten wordt de totale prijs op +/- 100 000 fr. 
geschat. 
 

 

1
 Kattem-Pamel telde toen 308 inwoners, Kattem-Borchtlombeek 432.  



Van die noodoplossing komt niets terecht en intussen heeft architect 
Vandenbroucke een plan gemaakt. Dit leidt tot meningsverschillen tussen 
pastoor Cogneau en zijn onderpastoor. Toen die het plan had gezien vond hij 
de kapel te klein, hij trok naar Kattem om de schenkster van het bouwterrein 
(Marie Van Tricht) in te lichten zodat, althans volgens de onderpastoor, zij zei 
dat ze spijt had van haar gift: had ze vooraf geweten wat de onderpastoor 
haar nu was komen zeggen, ze zou het niet gedaan hebben. 
 

 
 
Pastoor Cogneau hoorde van de zaak, ontbood haar op zijn pastorie en kon haar 
geruststellen. Hij had haar de woorden van de architect herhaald: de kapel zal 
een eenvoudig maar waardig gebouw zijn. Was het meningsverschil in verband 
met de kapel of waren er nog andere problemen tussen beiden de oorzaak, in elk 
geval pastoor Cogneau vroeg Mechelen om de onderpastoor te verplaatsen. 
Volgens hem werd zijn onderpastoor altijd maar lastiger en nerveuzer en vlotte 
zijn werking niet meer op de parochie. 
 
Het project is klaar. Het voorziet ruimte voor 280 stoelen en enkele 
staanplaatsen zodat er in totaal +/- 300 plaatsen zijn op een oppervlakte van 
214 m2. Een bijkomend probleem is wel dat het bouwterrein afhelt en dus 
opgehoogd moet worden wat voor bijkomende kosten zal zorgen.  
 
De architect is optimistisch en tevreden: J'estime que Ie second projet est 
intéressant et constitue un complex religieux qui ne man quera pas une 
certaine ampleur au point qu'il pourrait peut-être constituer non un bátiment 
provisoirê, mais bien une petite église définitive". 
 
 



 



 

 
 
Kapelaan Buys laat Mechelen weten dat de bouw zal beginnen op 12 mei 
1946 en dat de afbetaling als volgt zal gebeuren: 60.000 fr., dan 12 x 
45.000 naar gelang het werk vordert; op het einde nog 5% op de hele 
som als alles klaar is. 
 
Het is verbazend om te zien hoe kapelaan Buys de uitvoering op de voet 
volgt en in zijn vele brieven (23) Mechelen voortdurend op de hoogte 
houdt van de evolutie van de werken, van de financiële situatie en na de 
ingebruikname van de kapel, van de evolutie van het godsdienstig leven in 
zijn parochie. 
 
Enkele fragmenten: 
 

• 21 juni 1946: "de bouw gaat goed vooruit" 



• 26 sept. 1946: "de plakkers zijn bezig met de bezetting van de 
muren; de elektriciteit is half gereed; daarna moeten de vloeren 
nog gelegd worden." 

• 9 okt. 1947: Omhalingen in de 342.686 fr. 
• Privégiften 134.668 fr. 
• Naar bisdom gestuurd 423.140 fr. 
• Tot nu reeds betaald 561.000 fr. 
• 8 dec. 1947: "Het gaat goed in de nieuwe kerk: op zondag zijn 

alle stoelen bezet in de 2 missen; in de week zijn er elke dag +/- 
100 kerkgangers. Verkoop van prentkaarten in de naburige 
parochies. Vraagt de toelating voor de nachtmis (Ik denk dat het 
een goede invloed zal hebben op de bevolking). 

• 10 febr. 1948: "Wat het parochieleven aangaat, dat kan bijna niet 
beter. De mensen die niet naar de kerk gaan, worden met de 
vinger gewezen. De bonden van het Heilig Hart zijn buitengewoon 
goed; in de week komen er alle dagen meer dan 100 mensen naar 
de mis en +/- 150 mensen naar het lof op zondag" 

• 22 juli 1948: "Het werk aan onze kerk is helemaal gedaan. Het 
godsdienstig leven is nog altijd even goed. Er werden twee 
beelden aangekocht: een beeld van het Onbevlekte Hart van 
Maria voor 1700 fr. en een beeld van het Heilig Hart voor 1100 fr. 
In het eerste half jaar van 1948 werden 10.800 communies 
uitgereikt". 

• 7 dec. 1948: De nachtmis van verleden jaar was een succes 
evenals de Gedurende Aanbidding van zondag 5 december: 300 
communies, heel de dag veel volk ter aanbidding van het Heilig 
Sacrament. Aanvraag om Kamiel Clottemans als koster dienst te 
laten doen. Het weideland rond de kerk dat door de weldoenster 
werd geschonken heb ik laten beplanten met perzikbomen en 
frambozenstruiken, ik hoop daarvan een goede opbrengst te 
hebben voor de kerk" 

• 10 febr. 1949: "In onze parochie gaat het nog altijd goed. In de 
week zijn er 50 á 70 misgangers en +1- 25 communies. De 
Bonden van het Heilig Hart werken zeer goed" 

• 4 juli 1949: "Er is nog veel werk te doen, ik heb dat ondervonden 
bij de verkiezingen. De mensen gaan wel voorbeeldig naar de 
Heilige Mis en ter Heilige Tafel maar er is nog geen traditie. Met 
huisbezoek, christelijk syndicaat, ziekenfonds en sociaal 
dienstbetoon zullen we dat, met enkele leken, trachten te 
verbeteren. Het is me wel tegengevallen dat er nog veel mensen 
voor de socialisten gestemd hebben langs hun syndicaat" 

 
Borchtlombeek heeft nu wel een kerk, maar wenst ook een kerkhof. Te 
voet naar het kerkhof van Pamel duurt het 1.05 u, naar het kerkhof in 
Borchtlombeek 45 á 50 min.. Daarbij: na de begrafenis lopen de mensen 
de herbergen af en gewoonlijk komen ze goed beschonken in Kattem 
terug tussen 15.00 en 16.00u. Volgens de Pamelse burgemeester moet 
Borchtlombeek het kerkhof bekostigen maar Pamel zal tussenbeide komen 
in de onkosten pro rata van het aantal inwoners van Kattem-Pamel. Een 



terrein van 20 â 25 a. is nodig want er zijn ieder jaar ongeveer 10 
begrafenissen; in de zomer van 1953 zal het kerkhof aangelegd worden. 
 
Een parochie kan niet bestaan zonder een parochiezaal en dus ... 
Vloerstenen, betonnen ramen en schaliën voor het dak, allemaal afkomstig 
van een afbraak in Brussel, kosten samen +1- 12.000 fr, In januari 1954 
is ze bijna klaar, het dak ligt er op maar er ligt nog geen vloer en de 
elektrische installatie laat ook op zich wachten; voor de kerk moet nog 
+1- 100.000 fr. afbetaald worden. 
 
Na het vertrek van kapelaan Buys naar Liedekerke, waar hij tot pastoor 
benoemd werd, slabakt het parochiale leven. Schepen Jozef Christiaens 
laat Mechelen weten (brief 26 nov. 1961) dat de parochiale werken 
zienderogen achteruitgaan, ook het kerkbezoek. De bevolking voelt zich 
verlaten, schrijft hij, en hij vraagt om zo vlug mogelijk een opvolger van 
kapelaan Buys aan te stellen. 
 

 
 
Deken Kermans van Sint-Kwintens-Lennik bemoeit zich nu met de zaak. In 
een brief van 23 febr. 1962 aan de vicaris-generaal Monseigneur 
Schoenmaekers schrijft hij dat er een "klokkenluider" van Borchtlombeek 
bij de pastoor van Strijtem geweest is - die doet voorlopig dienst in 
Kattem - die zich, als afgevaardigde van de parochianen kwam beklagen 
over de toestand in Kattem en kwam er geen schot in de zaak, dan zou 
men er een invloedrijk man bij betrekken die er wel het nodige zou voor 
doen in Mechelen. (Hiermee was senator K. Van Cauwelaert bedoeld). 
 
Deken Kermans nuanceert de toestand, hij meent dat het slechts om een 
klein aantal parochianen gaat die elkaar opmaken, hetgeen niet uitsluit dat 



alle parochianen ongelukkig zijn en zich verlaten voelen door de 
geestelijkheid. Volgens hem is het bijwonen van de zondagsmis ongeveer 
gebleven zoals vroeger, althans volgens het bedrag van het stoelgeld, 
maar het aantal communies en de aanwezigheid in de dagelijkse mis zijn 
erg verminderd, ook de bonden van het Heilig Hart gaan wel minder goed. 
K.W.B. en Chiro zijn de enige verenigingen die soms nog eens vergaderen. 
Toch vindt hij dat het erg jammer zou zijn als K. Van Cauwelaert zou 
willen bemiddelen en aan hen, die het niet verdienen, de schijn zou geven 
dat zij niet voor de parochie zorgen en zoals te verwachten, hoopt hij op 
een spoedige aanstelling van een opvolger van E.H. Buys. 
 
Monseigneur Schoenmaekers antwoordt hem (24 febr. 1962) dat Kattem 
hem al lang op de maag ligt, dat hij een paar maal op het punt gestaan 
heeft om er iemand te benoemen maar dat het telkens afgesprongen is en 
"dat het er niet om gaat om er iemand heen te sturen die voor niet veel 
gebruikt kan worden". 
 
Maar de parochianen blijven aandringen en enkelen onder hen nl. R. De 
Brabanter, J. De Samblancx, René Fieremans, Albert Lanckman, Marcel 
Van Wilderode en P. Cornelis richten zich rechtstreeks tot kardinaal 
Suenens (28 febr. 1962). Sedert 3 aug. 1961, de overlijdensdag van pater 
Ginis, zijn ze zonder parochieherder. Ze wijzen hem erop dat de parochie 
gesticht werd in 1947 door E.H. Jozef Buys, dat er een Bond van het Heilig 
Hart voor mannen en een voor vrouwen is, een K.W.B.-afdeling, dat er 
scouts en kajotsters zijn en dat er een parochiale school bestaat, enige 
maanden geleden gebouwd door kapelaan pater Ginis maar dat het spijtig 
is dat alles fel achteruitgaat en dat er zelfs geen voorbereiding is voor de 
kinderen die binnenkort hun kleine of hun plechtige communie gaan doen. 
 
Op 2 maart 1962 is er goed nieuws: Monseigneur Schoenmaekers heeft 
pater Van Lier, van de paters van de Heilige Geest, afkomstig uit Halle en 
oud-missionaris benoemd tot kapelaan in Kattem. Toch kan de pater-
overste niet instaan voor een vaste benoeming, het blijft dus bij een 
voorlopige. Mgr. Schoenmaekers dringt er bij de overste op aan pater Van 
Lier niet te vlug een andere benoeming te geven want dat zou de 
parochianen van Kattem fel ontmoedigen. 
 
PS.  

Het verblijf van pater Ginis in Kattem was van korte duur. Volgens 
een anoniem en ongedateerd verslag was pater Ginis al ziek bij zijn 
terugkomst in België en lag het parochiewerk in Kattem boven zijn 
krachten. De laatste tijd was hij ook psychisch en moreel ziek en op 
sommige ogenblikken was hij zonder voldoende begrip en oordeel. 
Het gevolg was dat het hele parochiale leven slabakte en het niet 
meer vlotte in de parochie. Volgens datzelfde verslag was het 
allemaal begonnen op zijn missiepost waar hij door zijn boy voor 
100.000 fr. bedrogen werd. Dat voorval zou er voor een groot deel de 
oorzaak van geweest zijn dat hij aan niemand vertrouwen schonk, de 



omgang met zijn confraters vermeed evenals de bezoeken van E.H. 
Deken.Bron A.A.M. (Archief aartsbisdom Mechelen). 
 

 

 



 



Mededelingen uit het Pamels parochieblad. 
 

 
− 3 nov. 1946: 
 Zondag toekomende, nl. 10 nov. 1946 zal de preek gehouden worden 

door E.H. Buys, kapelaan op Kattem E.H. Buys heeft een zware taak 
op zich genomen, zonder middelen; in deze moeilijke tijden moet hij 
daar alles weten tot stand te brengen. De mensen van Ledeberg 
hebben dat zeer wel ingezien en hebben, een paar weken geleden een 
aanzienlijke som weten samen te brengen bij de omhaling in de 
kapel. Wij durven verhopen dat de mensen van Pamel niet minder 
edelmoedig zullen zijn. 

− november 1947. 
 Op zondag 9 nov. 1947 's namiddag om 2.30 zal de kapel van Kattem 

ingewijd worden door Mgr. Van Cauwenbergh. Maandag 10 nov. om 9 
uur zal de eerste plechtige mis in de kapel worden opgedragen. 

− 14 december 1947. 
 Vandaag wordt aan de kerkdeur vanwege kapelaan Buys een foto van 

de kapel van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te koop 
aangeboden om zo de kosten van het bouwen te helpen dekken. De 
prijs bedraagt 5 fr. 

 
Op 10 nov. 1946 verscheen in het parochieblad van Pamel volgende 
tekst. 
 

KATTEM 
Ieder kent Kattem en de mensen die er wonen met hun goede 
inborst. Lang bleven ze zowat afgezonderd, kilometers van hun 
parochiekerk in Borchtlombeek verwijderd. En dat was niet voor 
enkele mensen maar voor zeven- tot achthonderd zielen. De 
geestelijke overheid heeft ingezien dat de toestand niet langer kan 
blijven duren en heeft samen met de wereldlijke overheid beslist 
dat daar een kapel moest komen. 
E.H. Buys, geboortig uit Sint-Katharina-Lombeek werd er 
aangesteld als kapelaan, net een karweitje voor hem. Met veel moed 
en offergeest vat hij zijn taak aan. 
Met de eerste schone dagen van 1947 zullen we zien hoe het werk zal 
worden aangepakt, en kapelaan en al de mensen van Kattem zullen 
aan het werk schieten. 
Maar van nu af aan wordt er al gewerkt om steun en geld bijeen te 
krijgen om dat werk te kunnen voltooien. Waarom zouden wij die 
mensen niet helpen om hun kapel te bouwen, helpen NU. Wij zijn 



toch Pamelaars en Pamel is hier toch mee gemoeid. En op Pamel zijn 
we gaarne fier. 
 

Op voor Kattem! 
 
Vandaag omhaling door E.H. Buys voor de kapel van Kattem. 
Eventuele correcties en aanvullingen, bijvoorbeeld wat betreft de volgorde 
van de aanstelling en de duur van het pastoraat van de pastoors, door de 
parochiemedewerkers van Borchtlombeek, zijn altijd welkom. 
Hierover moet nog wel het een en ander in het parochiearchief te vinden 
zijn. 
 
 
Bij voorbaat hartelijke dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Van Herreweghen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















































