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Geïnterviewd door jongeren uit Vlaamse, Brusselse en Waalse secundaire 

scholen
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In De laatste getuigen uit de concentratie- en vernietigingskampen vertellen 
meer dan zeventig ‘overlevenden’ van het onbeschrijflijke geweld van de 

Tweede Wereldoorlog hun persoonlijke verhaal, 65 jaar na het einde van die 
oorlog en dit vaak voor de allereerste keer. De schokkende, schrijnende, soms 

bijzonder emotionele getuigenissen van politieke en raciale gevangenen, 
verzetsstrijders, werkweigeraars, ondergedoken Joodse kinderen en 

oorlogswezen werden opgetekend door schoolgaande jongeren uit alle 
onderwijsnetten die de vreselijke gebeurtenissen uit het midden van de vorige 

eeuw enkel kennen uit de geschiedenislessen, van ‘horen zeggen’ of zelfs 
helemaal niet.

Imprint: ASP editions
Prijs: € 29,95

ISBN: 9789054877370
672 paginas

Noteer in je agenda 
 
8 december 2010 - Namiddag: Voorstelling Boek ‘De Laatste  
Getuigen’ in CC De Maere met rechtstreekse getuigen en  
samensteller Marc Van Roosbroeck.

25 tot 28 augustus 2011 - 14e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland.  
Inschrijven mogelijk via storting van € 100 op 142-4022035-52.



Woord van de Voorzitter

Zowat één jaar terug waren we nog laaiend 
enthousiast omwille van de verhoopte 
uitbreidingsmogelijkheden die het museum 
te beurt zou kunnen vallen, als gevolg van 
de sluitingsplanning van de plaatselijke 
bibliotheken,waaronder deze te Meensel-
Kiezegem.

De noeste arbeid en de inzet van de vrijwilligers 
en hobbyisten uit de hieraan  geïnteresseerde 
verenigingen stuitten op praktische bezwaren. 
Een vreemd gevoel, als je weet dat er met een 
uitbreiding van musea en tentoonstellingen 
dieper en dieper zou kunnen gegraven worden 
in het leven en de omstandigheden van de 
slachtoffers,gijzelaars en weergekeerden, 
wetende dat één beeld méér zegt dan duizend 
woorden.Terzake schreef een verslaggevend 
leerling:”Sommige beelden zijn een hele 
encyclopedie waard”.Waarom zijn we als ‘t 
ware nog opgesloten? 

Gelukkig konden we nog enkele afgeschreven 
boeken op de kop tikken tijdens de publiekelijke 
verkoop van de opgeruimde boekenmassa. 
Als naslagwerken en documentatiemateriaal 
kan dit tellen. Onze reservekasten puilen uit. 

Ik val met mijn beiden voeten terug op de 
grond wanneer ik de schijnbaar achteloos 
neergeschreven openingszin uit “Het 
Dwaallicht” van fijnslijper Willem Elsschot lees 
en herlees: “Een ellendige novemberavond 
met een motregen die de dappersten  van 
straat veegt”.

Zonder het te weten zitten we volop 
in de herfstperiode met uitlopers naar 
zomerherinneringen toe.

Immers, de zomer-en de vakantiekampen van 
de kleinkinderen en hun jeugdbewegingen 
zitten er op en zijn achter rug. Voor 
sommige betekenden herexamens de 
achterhoedegevechten voor te behalen 
attesten en een geslaagd schooljaar. Meer 
en meer kwamen musicals en festivals her en 
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der de buurtrust storen. Links of rechts nog een 
vergeten verjaardag die in ‘t vizier kwam. En dat 
was het dan. En met een diepe zucht zakten we 
weg in opgezochte zetels, terugkijkend naar de 
gepresteerde zomeractiviteiten van de Stichting.

“Het mag stilaan wat trager gaan beginnen 
lopen” was de hoofdtoon uit echtelijke babbels.
Maar wat blijkt? Ons gemeenschappelijk verleden 
en zijn noodzakelijke samenwerking doemt ons  
samen om bij te praten en regelingen te treffen. 
De 13de herdenkingsreis dit jaar, een voltreffer 
van formaat,leerde ons wat “samenwerking” 
kan betekenen,én met het gemeentebestuur én 
met de bevriende gewestelijke vereniging NCPR 
Meensel-Kiezegem – Tienen

We staan niet altijd stil bij het woord “samen”. 
Een feit is, het is een groot gemis als “samen” 
uit je leven is. Wat blijkt uiteindelijk dan uit dit 
napraten en vergaderen?      

De Stichting blijft een werkaanbieder. Met de 
oproep tot vergaderen en actviteitenplanning 
groeit het vermoeden en het bestaan dat onze 
agenda voor de toekomst weer zo’n oplawaai zal 
gegeven worden.

Het blijft zoeken naar beschikbare en vrijstaande 
data; Voor persoonlijke zaken lijkt de wereld 
een slokop om zoveel dingen waarop ieders 
belangstelling lijkt te focussen.
De verslagen die je alleszins te lezen krijgt over 
geleverde activiteiten van het voorbije kwartaal 
zijn het bewijs van het gewriemel met gevraagde 
en opgedrongen toestanden.

Ik hoop dat je mét ons het genoegen deelt van 
leuke en deugddoende herinneringen waarnaar 
met plezier gerefereerd wordt. Zeker nu dat er 
op internationaal een grote doorbraak van onze 
naambekendheid Meensel-Kiezegem’44 een feit 
is, dit naar aanleiding van onze deelname aan de 
herdenkingen in Vinkt op 20 en 21 oktober 2010

Veel leesgenot.

Guido Hendrickx,  
Voorzitter
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Vraag het aan de redactie

We kregen reeds enkele vragen binnen en zullen 
in elke nieuwsbrief trachten een antwoord te 
vinden.

Vraag van Jef Van Goidsenhoven: 
“Mijn broer Alfons ligt werkelijk begraven in 
Meensel. Welke andere slachtoffers liggen echt 
op het erekerkhof?”

De lichamen die in de graven liggen zijn:
Gemma Janssens (+Meensel 18-3-1945),  
Maria Natens (+Meensel 16-11-1944),  
Melanie Wittemans ( +Tienen 16-11-1944), 
Oscar Beddegenoots (+Meensel 1-8-1944), 
August Craeninckx (+Meensel 1-8-1944),  
Jules Schotsmans (+Meensel 11-8-1944)

Ook Isidoor Bruers ( +Linkhout 1-12-1944) en 
Albert Loddewijkx ( + Diest 4-12-1944) liggen 
er begraven

 
Werden gerepatrieerd uit Meppen-Versen 
in 1953 (toen werden 52 Belgen van daar 
overgebracht)
Natens Jozef (+Meppen-Versen 19-11-1944), 
Natens Octaaf ( +Meppen-Versen 22-11-
1944), De Brier Daniël ( +Meppen-Versen 
9-12-1944), Pasteyns Frans ( +Meppen-Versen 
23-2-1945)
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Op 19 juli 1958 werd het lichaam van Adolf 
Hendrickx afgebracht ( +Schandelah 25-3-
1945) (Op zijn graf staat wel Bergen-Belsen, 
doch volgens opzoekingen ter plaatse zou 
daar zijn vader Louis Hendrickx overleden zijn 
op 19-4-1945)

Op 6 februari 1959 werden volgende 
lichamen terug gebracht:  
Frans Coeckelberghs (Lubeck-Holstein 
28-4-1945- volgens Duitse berichten 
Bombardierung Cap Arcona),
Alfons Van Goidsenhoven ( Neustadt 27-4-
1945 - volgens Duitse gegevens aan boord 
van de Cap Arcona),  
Theofiel Van der Motte (Lubeck 15-4-1945). 
Deze drie werden begraven op 8 februari 
1959. (Toen werden ook Filip Veugelen uit 
Sint-Joris-Winge en Ferdinand Laevers uit 
Molenbeek gerepatrieerd)

Op 15 juli 1960 kwamen de volgende lichamen 
in Meensel aan:
Louis De Cock ( + Neuengamme 20-4-1945) 
en Jozef Basteyns ( + Neuengamme 1-4-1945 
(volgens Duitse bronnen was het op 1-2-1945)

Op 10 februari 1961 noteren we de 
overbrenging van de lichamen van :
(Alfred)Evrard Devroye ( +Schandelah 9-2-1945 
(volgens Duitse bronnen  10-2-1945), Prosper 
Natens ( + Neuengamme 3-3-1945) en Marcel 
Trompet ( + Sandbostel 15-4-1945) Deze drie 
werden begraven op 11 februari 1961.
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Als laatste werd op 7 juli 1961 het lichaam van 
Jozef Rasschaert afgebracht ( + Neuengamme 
3-3-1945) en op 10 juli 1961 begraven. 

Dus liggen er in werkelijkheid 22 lichamen op 
het erekerkhof van Meensel (indien er lezers zijn 
die andere namen of cijfers kennen laat het ons 
weten.)

De andere slachtoffers van ons dorp zijn naar 
alle waarschijnlijkheid langs het crematorium 
gegaan en hun as is dan uitgestrooid. Alleen 
Godefried Goethuys (+Braunschweig 14-4-
1945- volgens Duitse bronnen 3-4-1945)  heeft 
in Duitsland een eigen graf  op het kerkhof van 
Jammertal (III 9 E) te Salzgitter-Lebenstedt.

Op onze website plaatsen we alle graven van 
Meensel en het monument van Kiezegem.

Meer informatie op  
http://www.meensel-kiezegem44.be/

In een volgende  NB beantwoorden we de 
vraag over de geschiedenis van het kerkhof 
van Meensel. Ook kwam er een vraag binnen 
over de straffen van de collaborateurs die 
mede verantwoordelijk waren voor het drama 
van Meensel-Kiezegem.

Bezoek van CIMIC aan het Hagelands 
Vredesmuseum

Na hun bezoek aan ons Vredesmuseum en 
de kerkhoven van Meensel en Kiezegem 
op 3 april 2010, schreven vijf CIMIC-
studenten van de voortgezette BANABA-
opleiding Intercultureel Management 
(Lessius Hogeschool Mechelen) de volgende 
treffende bedenkingen. Het is voor ons enrom 
interessant de meningen van derden te 
vernemen. Met dank aan de profs-begeleiders 
August Thiry en Guido Minne. 

HOMEMADE HORROR
MISSELIJK, MENSELIJK      
Meensel-Kiezegem 1944

Een druilerige zaterdag is het toneel van een 
dag Meensel-Kiezegem. Toeval? Ja! Maar
wel toepasselijk. Het Hagelandse 
oorlogsverhaal wordt ons uit de doeken 
gedaan door de documentaire van Maurice 
De Wilde. Ietwat suggererende journalistiek, 
maar we zijn mee. Een geleid bezoek aan het 
museum en kerkhof later is de overdondering
compleet. Een kleine impressie van een duik in 
de geschiedenis.  

Vroeger.  De goeie oude tijd. Toen waren 
mensen fatsoenlijk. Of toch fatsoenlijker dan 
nu. Ongetwijfeld zit er waarheid in, maar een 
bezoek aan Meensel-Kiezegem trekt het toch 
in twijfel. Verwondering is op zijn plaats bij 
het herontdekken van dit stukje geschiedenis. 
Het roept meteen de vraag op waarom 
dit voor ons zo verborgen was. Schaamte? 
Diplomatische keuze? Desinteresse? 
Noodzaak? Wat het ook zij, dit verhaal hoort 
thuis in het lessenpakket geschiedenis.
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Meensel-Kiezegem beleefde aanvankelijk 
een ‘rustige’ oorlog met spanningen tussen 
‘witten’ en ‘zwarten’ , maar die bleven vrij 
beperkt. Tot Gaston Merckx in de zomer van 
1944 wordt doodgeschoten. Merckx was 
lid van de collaborerende Zwarte Brigade 
en de zoon van een rijke boerenfamilie. Als 
reactie eist moeder Merckx 100 slachtoffers. 
Die slachtoffers werden gevonden: er vallen 
3 doden en 95 gijzelaars worden naar 
concentratiekampen afgevoerd. Daarvan 
keerden er slechts enkelen terug. Na de 
oorlog nam het verzet wraak: gronden van 
mogelijk betrokken families werden
onteigend en er werden zelfs mensen levend 
verbrand. Die slachtoffers waren overigens 
niet altijd weerstanders.

Het verhaal schetst menselijk gedrag tijdens 
de oorlog. Je kan er veel uit leren over
het kleinmenselijke in dat onmenselijke. Jong 
idealisme uit zich in oorlogstijden
radicaler. Een zoon sterft. Het verdriet van 
een moeder is existentieel. Een moeder in
oorlogstijden met pijn en macht wreekt haar 
door ideologie gestorven zoon.
Begrijpelijk. Verschrikkelijk. Kom ik uit een 
‘zwarte’ familie? Ben ik sympathisant? Neen. 
Wel kleinmenselijk. Ik herken, erken de basis 
van deze tragedie en begrijp het tegen de 
oorlogsachtergrond.

Wat nu, na de oorlog? Ergens zijn we 
allemaal in staat dit te laten gebeuren. De 
situatie is nu gewoon wat gunstiger. Het 
bezoek toonde niet de gruwel van die of 
die familie. Het maakte duidelijk dat ieder 
mens een stukje onmens in zich heeft. En die 
onmens kwam 66 jaar geleden naar boven in 
Meensel-Kiezegem.. bij ‘zwart’ én ‘wit’.
Toepasselijk is het lied van Frank Boeijen: 
‘denk niet wit, denk niet zwart, denk niet
zwart wit, maar alleen aan de kleur van je 
hart.’ Vroeger.. toen werden fatsoenlijke 
mensen onfatsoenlijk. Los van familie, 
geloof en cultuur kunnen omstandigheden 
die kant van een mens naar boven brengen. 
Onmenselijk  menselijk. 

EEN GRUWELIJK VERHAAL DICHT BIJ HUIS

Het pakkende verhaal dat achter de kleine 
gemeente Meensel-Kiezegem schuilgaat betreft 
een belangrijk stukje vaderlandse geschiedenis, 
al is het jammer genoeg ook een vergeten 
stukje. Op een erg confronterende manier breng 
het de verschrikkelijke terreur van WO II plots 
veel dichter bij huis en daarom alleen al is dit 
een verhaal dat elke Belg hoort te kennen.

Het drama van Meensel-Kiezegem is banaal én 
verschrikkelijk. De gemeente, die verdeeld was 
tussen ‘de witten’ en ‘de zwarten’, ondervond 
eigenlijk weinig van de oorlog. Een incident dat 
zich in de zomer van 1944 afspeelde, bracht 
hier echter drastisch verandering in: een leider 
van de Zwarte Brigade werd op weg naar de 
kermis neergeschoten door een onbekende. De 
omstandigheden waarin dit incident gebeurde, 
waren (en zijn nog steeds) erg onduidelijk, maar 
de gevolgen des te catastrofaal: de moeder van 
het slachtoffer eiste als wraak voor de dood 
van haar zoon 100 slachtoffers. Het dorp werd 
zwaar getroffen: Duitsers en collaborateurs 
hielden er razzia’s. Mannen werden gegijzeld en 
naar het concentratiekamp van Neuengamme 
gedeporteerd. Slechts enkelen overleefden het. 
Of hoe een (in verhouding) ‘onbenullig’ incident 
kan leiden tot een vreselijk drama in een rustig 
dorp.

Het museum, dat opgericht werd door 
nabestaanden van de slachtoffers, brengt 
dit absurde verhaal over schuld en boete 
pas helemaal tot leven. Foto’s, brieven aan 
familieleden en persoonlijke spullen van de 
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slachtoffers zijn maar enkele van de vele 
museumstukken die het verhaal zoveel 
tastbaarder, concreter en persoonlijker maken. 
Wat ons erg is bijgebleven was het stukje 
plafond waar namen en leeftijden van de 
slachtoffers uit Meensel-Kiezegem netjes naast 
elkaar zijn vermeld: erg confronterend om 
te weten dat achter elke naam een gruwelijk 
verhaal zo dicht bij huis schuilt en dat sommigen 
nooit onze leeftijd hadden bereikt.

De gidsen waren zelf nabestaanden van de 
getroffen generatie. Er werd een heel persoonlijk 
verhaal verteld over iemands moeder of vader, 
over iemands broer of zus. Het leek alsof ze 
alles opnieuw beleefden en emoties zoals pijn 
en verdriet, maar ook trots en enthousiasme 
waren op hun gezicht af te lezen. Een 
hemelsbreed verschil met een zoveelste bezoek 
aan een oorlogsmuseum onder begeleiding 
van een gewone gids! Die dag maakten we 
op een unieke manier kennis met een stukje 
geschiedenis en een verhaal dat tegelijk erg 
plaatselijk en erg mondiaal is. Hopelijk dooft 
dit verhaal niet uit en worden de feiten en 
het enthousiasme dat wij die dag mochten 
leren kennen ook op de volgende generaties 
overgedragen.

HET DRAMA VAN MEENSEL-KIEZEGEM
De film van Maurice De Wilde Tijd der 
Vergelding laat ons zien hoe afschuwelijk 
mensen zich kunnen gedragen in naam van hun 
overtuiging of uit wraak. Alhoewel het verhaal 
hier veel weg heeft van een uit de hand gelopen 
dorpsconflict, is het onbegrijpelijk hoe men 
gewone burgers zo iets kan aandoen. Ik heb veel 

over de Tweede Wereldoorlog gelezen omdat 
ik wil begrijpen hoe het mogelijk is dat dat 
allemaal kon gebeuren. Hoe het mogelijk is 
dat men mensen in concentratiekampen als 
beesten behandeld heeft. Ik ben er nog steeds 
niet uit.

Wat ik wel heb leren begrijpen is waarom 
sommige Belgen met de Duitsers meededen.
Ze zagen in al hun naïviteit waarschijnlijk een 
ideaal leven voor de Vlamingen. Er waren 
wel aantrekkelijke dingen in het programma. 
Men wist toen niet wat er te gebeuren stond 
en wat voor een monsters Hitler en zijn 
gevolg waren. Ik denk dat het iedereen kan 
overkomen: foutieve keuzes te maken zonder 
daarom kwaad te willen doen.

Zijn de zwarten nu de slechten enkel en 
alleen omdat de Duitsers de oorlog verloren 
hebben? De geschiedenis bepaalt wie juist 
is of fout. Ik geef sommige zwarten het 
voordeel van de twijfel. Ik acht het wel 
mogelijk dat die zwarte die De Wilde aan 
het woord liet en die meegedaan had met 
de overval, zich verschrikkelijk voelde bij de 
eerste overval waarbij ze de gewone mensen 
zo verschrikkelijk deden afzien. De vraag is 
natuurlijk: had hij de overvallers niet kunnen 
tegenhouden? Ik denk het niet. Waarschijnlijk 
hadden ze hem dan ook doodgeschoten.

Geweld is nooit goed te keuren, behalve bij 
zelfverdediging. Wat ik veel erger vind dan 
kiezen voor of tegen de bezetter is mensen 
verraden, terwijl men weet wat hun lot 
zal zijn. Dat is afschuwelijk, daar zijn geen 
woorden voor. En toch. In de film van Maurice 
De Wilde hoorden we het harde oordeel 
van mijnheer pastoor over twee gemartelde 
mannen die gezwicht waren voor de Duitsers. 
Hoe kan men in godsnaam een beroep doen 
op iemands verantwoordelijkheidsgevoel als 
hij gemarteld wordt? De pastoor trachtte eerst 
hun klikken te verzachten, maar moest toch 
nog natrappen. Ik vond dat heel erg laag voor 
een geestelijke.
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De weerstand heeft goede dingen gedaan, 
zoals mensen en kinderen in veiligheid 
brengen met het risico zelf opgepakt te 
worden. Voor mij zijn dat echte helden. 
Maar diegenen die saboteerden, hebben 
vaak andere mensen laten boeten voor 
acties die  geen mensenlevens waard waren. 
Men wist wat de gevolgen waren en hoe de 
Duitsers zouden wraak nemen. Dat soort 
acties hebben de oorlog geen dag vroeger 
laten eindigen, maar ze hebben er wel voor 
gezorgd dat onschuldige burgers tegen 
de muur gezet zijn. Dat is volgens mij de 
verkeerde manier om de held uit te hangen.

Voor de mensen van het museum niets dan 
lof. Het is knap dat ze dat museum hebben 
opgericht . We moeten onze kinderen laten 
zien wat er gebeurt als men geweld met 
geweld wil wreken. Mijn vader zei altijd : 
Doe nooit aan een ander aan wat je niet wilt 
dat ze met jou doen. Zo eenvoudig zou het 
moeten zijn. En hoop uit de grond van je hart 
dat je nooit voor zulke verschrikkelijke keuzes 
zult komen te staan.

STILTE EN VERGEET-MIJ-NIET

Drie april 2010, een dag waarop een 
onbekend stukje geschiedenis ons duidelijk 
werd: het gruwelijke verhaal van het dorp 
Meensel-Kiezegem aan het einde van WO II. 
Een bezoek dat gesymboliseerd kan worden 
door een vergeet-mij-nietje: een bloempje, 
klein, maar o zo belangrijk.

Als jonge studenten kenden we de 
oorlogsgruwel vooral door vertellingen van onze
grootouders of via documentaires op televisie. 
We bezochten het vredesmuseum in Meensel-
Kiezegem en we wisten niet wat we mochten 
verwachten. Onder de indruk van het verhaal 
en de authenticiteit van de vertellers, werden 
we stil. De gruwel, de kracht om te overleven, 
de wraak, de radeloosheid, het onrecht … harde 
kernen in de verhalen die we hoorden – woorden 
die na dit bezoek een nieuwe dimensie kregen.

Dit verhaal mag niet vergeten worden! Er 
ontstond bij ons iets als ‘deze gebeurtenissen 
moeten ook anderen kennen’ – wij moeten 
dit doorvertellen en anderen naar Meensel-
Kiezegem brengen. Niet alleen de gruwel van 
wraak moet duidelijk gemaakt worden, maar 
ook de kracht om vol te houden en de wil om 
ondanks alles opnieuw met elkaar samen 
te leven. Anno 2010 kan men een voorbeeld 
nemen aan het rehabilitatieproces van Meensel-
Kiezegem, want vele overlevenden worstelen 
nog steeds met het verleden en dragen als 
symbool van dat verleden een zwaar kruis met 
zich mee.

We stelden ons de vraag wat er zou gebeuren 
mocht een dergelijke gruwelijke oorlog vandaag 
de dag losbarsten. Maar, zo klonk het, dat 
kon hier nooit meer gebeuren, omdat België – 
Europa - uit het verleden heeft geleerd. Toch 
probeerden we ons in te beelden hoe ons 
leven er dan wel zou uitzien.  We zagen ons 
rooskleurig leven en onze grote dromen in het 
niets verdwijnen. Voor ieder van ons was er 
een ander verhaal, net zoals elk slachtoffer een 
ander trauma met zich meedraagt. Er ontstond 
een gevoel van medeleven i.p.v. medelijden, we 
konden het verdriet van de oorlogsslachtoffers 
een beetje begrijpen. Stilte in de groep, ieder 
verzonken in zijn eigen gedachten. De ene 
dacht aan een verhaal van de grootouders, de 
andere aan mensen die tijdens een toevallige 
ontmoeting over het verleden verteld hadden. 
Men zegt dat de oorlog verleden tijd is, maar 
voor velen leeft de gruwel nog steeds verder in 
het heden.
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Trauma’s zijn niet geheeld, nachtmerries kwellen 
de overlevenden.  Er was uitzinnige  vreugde 
bij het einde van de oorlog, toen het leven voor 
velen weer als een groot feest werd aanzien. 
Maar die vreugde had een duistere kant.  
Slachtoffers die het overleefden, werden vaak 
vergeten en kregen geen nazorg van bekwame 
mensen. Het verleden, de pijn en het verdriet 
werden weggeduwd. Wij denken dat er vandaag 
meer ruimte is voor verdriet en dat mensen 
mogen rouwen, waarbij hun verlies door de 
omgeving erkend wordt. Er bestaat nu een ruim 
aanbod aan hulpverlening. Afhankelijk van het 
slachtoffer, het verhaal en het trauma wordt 
zorgverlening aangeboden om het litteken 
zo klein mogelijk te houden. Een dergelijke 
vorm van wondheling vinden wij terug in het 
vredescentrum van Meensel – Kiezegem. Wij 
vonden dat het vredescentrum niet alleen een 
kennismaking met het verleden aanbiedt, maar 
ook een moment van rust, zelfreflectie en (h)
erkenning van slachtoffers en nabestaanden.

EEN GROOT VOLK EERT ZIJN DODEN 

Het verleden is een leidraad. Een herinnering. 
Het geeft ons uitzicht op wie mijn voorouders 
waren.  Ach het leven was hard, maar simpel. 
Simpel in die zin dat we enkel rekening moesten 
houden met ons gezin, onze familie, maar vooral 
met onze broodheer. Die bepaalde immers 
welke privileges we hadden. Zo is het eigenlijk 
gedurende lange tijd geweest.
Maar dan, lang na de Verlichting, wie waren wij 
? Het zou allemaal anders worden,  arbeid zou 
beloond worden! Als we nu nog de bourgeoisie 

en notabelen konden pakken, of de macht 
ontzeggen, dan zou de wereld er anders 
uitzien! Tot de zondagse dromen vervlogen 
waren en we ons de maandagochtend weer 
onderdrukt voelden. 
Ideale voedingsbodem om een nationaal 
sociale politiek te voeren onder de nieuwe 
kiezers, hebben er toen enkelen gedacht. 
De ene zag het kapitalisme als bevrijdende 
welvaartsmarkt, de andere het communisme 
als heil voor allen. Spijtig genoeg dat een 
aantal politieke goudhaantjes als verlichte 
despoten zich verplicht zagen het fascisme 
als politiek beheersinstrument te kiezen. 
Verwarring alom, bij een volk dat, al bij al, 
redelijk vrijpostig mocht zijn, binnen dit 
Belgisch bestel. Wat zijn mensen geneigd te 
doen? Men kiest. Een kant, een ideologie, een 
landsgrens. Of men laat zich opnaaien.

Mensen zijn geneigd te kiezen, of te 
overleggen met de buren of familie wat de 
beste oplossing zal zijn. Een mens twijfelt 
en kiest! Als het oorlog is, kan die keuze de 
juiste of de minder juiste of de bijna foute 
of de foute beslissing zijn, achteraf dan wel. 
Na de oorlog blijken die ideologieën die men 
gevolgd heeft, de juiste…of de foute te zijn 
geweest.  Het is moeilijk om achteraf de eigen 
waarheid te verdedigen, tenzij je aansluiting 
vindt binnen het winnende kamp.  Maar één 
zekerheid blijft: wie zijn leven in handen geeft 
van een ideologie en daarna zijn buurman in 
de handen van diezelfde ideologie begraaft, 
heeft een overtuiging boven zijn eigen 
menselijke waardigheid laten zegevieren, en is 
daarom verloren!
Onzalig de tijd der vergelding, lang leve de 
tijd van verzoening met het ware leven, de 
wederkeer van het leven in onze kinderen 
en kleinkinderen, de harmonie van het 
samenleven in vrede. Een tijd van vergeven, 
een ander soort samenleving opbouwen en 
een tijd waarin we onze dierbare overledenen 
kunnen eren, hen nooit vergeten, maar hen 
doen herleven in een vredevolle wereld. Dat 
is de de betrachting, maar alleszins beginnen 
we in Meensel-Kiezegem, Vlaanderen, België, 
Europa.
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Fakkelestafette Weert - 17 september 2010
Meer dan 40 jongeren uit het Nederlandse Weert 
bezochten het Hagelands Vredesmuseum en 
het Kerkhof waar op ieder graf een bloem werd 
neergelegd door deze jongeren.

“De laatste getuigen uit Concentratie-en 
vernietigingskampen”-een boek om te hebben 
en te houden

Op woensdag  13 oktober in het schitterend 
stadhuis van Brugge waren we met vijf leden van 
de Stichting Meensel-kiezegem’44 te gast voor 
de voorstelling van het lijvige boek van Marc Van 
Roosbroeck. Na “Genummerd voor het leven” 
werd in de prachtige raadzaal zijn tweede boek over 
de oorlogsgeschiedenis van België voorgesteld.

Met meer dan 160 aanwezigen, voor het grootste 
deel medewerkende scholieren werd het een 
onvergetelijke presentatie. Ook de laatste getuigen 
uit concentratie- en vernietigingskampen  (die 
geïnterviewd werden door jongeren uit Vlaamse, 
Brusselse en Waalse secundaire scholen) 
waren aanwezig met vele geïnteresseerden 
waaronder de nationale voorzitter van de 
Nationale Confederatie van Politieke gevangenen, 
Jozef Craeninckx, de ondervoorzitster van de 
Ondergedoken Joodse kinderen, de voorzitters van 
Vriendenkring Buchenwald / Ravensbrück / Dora 
en  een aantal algemeen directeurs en directeurs 
van deelnemende scholen, vertegenwoordigers 
van de Auschwitz Stichting / Kamp Amersfoort.
Om 18 uur werd het toepasselijk lied  ‘Imagine’ 
van John Lennon gehoord en dan heette gastheer 
van de avond Yves Roose, eerste schepen en 
schepen van Onderwijs en Cultuur van de stad 
Brugge, iedereen welkom en legde de link tussen 
de stad, provincie en de inspanningen die er 
gedaan werden aan herinneringseducatie. Dan 

stond iedereen recht voor een fragment uit de 
Moorsoldaten. De toespraak van Gert De Nutte, 
uitgever van ASP – VUBPRESS, maakte duidelijk dat 
dit boek met hart en ziel werd samengesteld en 
bewerkt. Zijn binding met WOII was hier zeker niet 
vreemd aan. Deze korte maar indringende passage 
werd besloten met het Partisanenlied (deze maal 
vertolkt door Yves Montand). De  officiële toespraak 
en voorstelling van het boek “De laatste getuigen 
uit concentratie- en vernietigingskampen”  werd 
gebracht  door  Raymonda Verdyck, afgevaardigd-
bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs. 

Hier ook werd gevoeld hoe zij volledig achter dit 
project staat en vanuit haar functie dergelijke werking 
bewondert en stimuleert. Nu werd afgewisseld 
met Martelaarslied van Breendonk  Samensteller 
en presentator van het boek Marc Van Roosbroeck 
interviewde dan nog een aantal getuigen. Hier bleef 
vooral de krachtige getuigenis van Paul Baeten 
hangen. Ook de woorden van een 96-jarige partizaan 
en ex-gevangene waren subliem. Deze besloot: 
“Men reklameert soms dat de jeugd teveel zingt en 
danst. Wel laat ze dat maar doen, zoveel ze kunnen, 
dat is altijd beter dan mekaar doodschieten”. 

Hier mee lokte hij dan een stevig applaus uit.
Nu overhandigden de jonge medewerkers  het 
eerste exemplaar van het boek aan: schepen Yves 
Roose en aan bestuurster GO Raymonda Verdyck.
Met groepsfoto’s en het mooie symfonisch 
bewerkte Belgisch volkslied  werd de overgang 
gemaakt naar de receptie waar men kon 
napraten bij een “Brugse Zot”, het typisch Brugse 
gerstenat, aangeboden door het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge. 

Het boek zelf is bijna een standaardwerk 
geworden. Een turf van bijna 700 bladzijden. 
Stuk voor stuk interessante items over getuigen, 
partizanen, ex-politiek gevangenen, raciale 
gevangenen, werkweigeraars, ondegedoken Joodse 
kinderen en oorlogswezen. De meeste nota’s 
werden opgetekend door schoolgaande jeugd. 

Deze unieke confrontatie geeft een aparte kijk op 
de geschiedenis. Zo krijgt die oorlog voor hen een 
gezicht en krijgen ze meer begrip voor wereldvrede, 
verdraagzaamheid, respect voor mensenrechten 
menselijke waardigheid. Vele foto’s en tekeningen 
illustreren  de artikels. Dit sterk educatief project 
is een waar naslagwerk geworden, dat vlot leest 
doordat de teksten vanuit een jeugdige visie 
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zijn neergezet of rechtstreeks, onverbloemd 
de geschiedenis van zwarte dagen weergeven. 

Van Roosbroeck, die eerst dacht te stoppen 
aan zo een 400 bladzijden, werd door de 
hoeveelheid aan interessante en diverse verhalen 
overstelpt en kwam al snel tot een turf als dit.
Enkele uit de 90 titels die op onze gemeente betrekking 
hebben: “Het drama van Meensel-Kiezegem en het 
KZ Neuengamme” ,”Jozef Craeninckx: Naziterreur in 
Meensel-Kiezegem”, “Maria Duerinckx - Janssens: Ik  
was 33 en bleef alleen achter met vijf kinderen”en 
“De Spooktrein”. Nog even grabbelen in de mand 
van gegevens: “Vrouwen in de concentratie-
en vernietigingskampen”, “Ravensbrück”, “Paul 
Baeten: Ik overleefde vijf kampen”, “Het fort van 
Breendonk”, “In memoriam Gaston De Wit” (de 
man die ons gidste tijdens een leersessie voor 
de Stichting MK’44 in Breendonk), “Albert Van 
Hoey: Van de hel naar het Paradijs”, “Transport 
XX, voor eeuwig verbonden aan de gemeente 
Boortmeerbeek”, “Bertje Palma-Ureel: Margriet, 
Emiel, Maurits, Berthe &Jeanine en Willy Ureel”,  
en vele andere merkwaardige teksten en verhalen.

Tijdens de presentatie had de “Stichting Meensel-
Kiezegem’44” ook een kleine inbreng: de muzikale 
tussenkomsten werden door onze diensten verzorgd 
i.s.m. de Technische dienst van de stad Brugge.

Het boek is te krijgen bij Academic and Scientific 
Publishers Editions, Ravensteingalerij 28 B-1000 
Brussel (of ook langs onze Stichting MK ‘44.) 
info@aspeditions.be. Deze paperback telt 
dus 680 pagina’s, maten: 170x240mm, ISBN 
978-90-5487-737-0 en kost u 29,95 euro.

Presentatie “De laatste getuigen” in 
Boortmeerbeek. 

Op 20 oktober waren we aanwezig op de 
boekvoorstelling voor de pers op het gemeentehuis 
van Boortmeerbeek. Dit boek van “de laatste kans” 
op deze plaats voorstellen kreeg een speciale sfeer, 
daar dit gemeentehuis in de onmiddellijke nabijheid 
ligt van het monument van het XXste tarnsport. Ook 
de aanwezigheid van Regine Krochmal verhoogde 
nog de symbolische waarde van deze plaats. 

Ook hier werd gestart met het innemende “Imagine” 
van John Lennon.  Michel Braet, burgemeester van 
Boortmeerbeek, hield de openingstoespraak. Op 
serene wijze belichtte hij de rol van deze gemeente 

in WOII en de actie rond het XXste Jodentransport, 
het enige dat gesaboteerd werd en waaruit kon 
ontsnapt worden. Als primeur gaf hij dan nog 
mee dat er een akkoord was met de NMBS om de 
oude gebouwen aan de spoorweg over te maken 
aan de gemeente, die er dan een permanent 
museum over deze moedige actie zal installeren. 
Een voorbeeld voor vele andere gemeenten.

Na het “Lied der Moorsoldaten” sprak uitgever 
Gert De Nutte over het werk dat aan deze 
uitgave voorafgaat. Hij wil in deze richting verder 
gaan en het publiek dat de hele raadszaal vulde 
voelde aan dat het de uitgever gemeend was en 
dat zij mochten hopen op nog meer prachtige 
werken, al of niet via samensteller en bezieler 
Marc Van Roosbroeck.  Deze laatste leidde 
hier ook weer de hele zaak in goede banen.

Pinkas Kornfeld, vertegenwoordiger van het 
Forum der Joodse organisaties , droeg dan zijn 
aangrijpend gedicht voor: “Moeder, waar ben 
jij?” Wetende dat zijn hele familie werd vermoord 
door de nazi’s kwam dit gedicht heel pakkend over 
en was het in de zaal muisstil. Het Partisanenlied 
en de interviews door Van Roosbroeck van vele 
medewerkers (directies, scholieren en getuigen) 
zorgden ervoor dat deze namiddag “af” was. Met 
de fotosessie, de Brabançonne” en een receptie, 
aangeboden door de gemeente Boortmeerbeek, 
werd het officiele gedeelte afgesloten.  Dan 
was er nog rijd om met de getuigen te praten: 
Regine Krochmal, Chil Elberg, Paul baron Halter, 
Regina Sluzny, Georges Suchowolsky, Frans 
Hermans, Henri Goldberg, Philip Claes, Leopold 
Hendrickx, Paul Cornil en Bertje Ureel. De Stichting 
Meensel-Kiezegem’44 was vertegenwoordigd 
door René Cauwbergs, Alfons Vuchelen en 
Oktaaf Duerinckx. Vanwege de NCPGR- Meensel-
Kiezegem-Tienen was Leen Craeninckx-Cleynen
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De herinnering aan oorlogsmisdaden op 
burgers in Europa tijdens WOII 21 en 22 
oktober 2010, Deinze

De Europese gemeenten die tijdens de tweede 
wereldoorlog het ergst getroffen werden door 
de Nazi’s werden door de gemeente Deinze 
uitgenodigd op een bijeenkomst-colloquium 
in het kasteel van Ooidonk en in Vinkt.

Binnen het kader van het EU-voorzitterschap 
van België organiseerde deze Stad, samen 
met het Ename Expertisecentrum voor 
Erfgoedontsluiting vzw, met de steun 
van de Provincie Oost-Vlaanderen en 
met medewerking van het Instituut 
voor Veteranen-NIOOO en de vzw Vinkt 
Mei 1940-een tweedaagse  met als 
thema:Waartoe de mens in staat is.

Oorspronkelijk was er daar nog geen sprake 
van Meensel-Kiezegem. Professor Gaebelein, 
die ons oorlogsverleden zeer goed kent, was 
er uitgenodigd om  over de burgerslachtoffers 
van Duitsland te praten. Hij maakte de 
inrichters er attent op dat onze gemeente ook 
zwaar had te lijden tinden WOII. Lien Urmel, die 
voor de organisatie tekende, nam aanstonds 
contact op met de Stichting Meensel-
Kiezegem’44, en verzocht ons nadrukkelijk 
deel te nemen aan deze manifestaties.  

Dankbaar hebben we dan aanvaard en 
waren present met een tentoonstelling 
in het prachtige kasteel van Ooidonk. De 
belangstelling, ook van de buitenlandse 
gasten was groot. We waren dan ook de 
enigen die ter plaatse uitpakten met een 
expositie en een stand met boeken en films. 
Het eigenlijke colloquium in de weelderige 
salons van het kasteel verliep helemaal in 
de Engelse taal. Marc Cauwbergs en Oktaaf 
Duerinckx volgden de meeste sessies, 
terwijl Fons Vuchelen en René Cauwbergs 
meestal aan de stand uitleg verschaften 
en onze nieuwe folders uitdeelden.

Over de Europese gemeenten zullen 
we in volgende editie meer uitweiden. 

Het was de sympathieke eigenaar van het 
200-hectare groot domein die ons welkom 
heette. Juan Graaf ‘t Kint de Roodenbeke stelde 
de gebouwen van ‘t kasteel en het koetshuis, 
dat een befaamd restaurant herbergt, ter 
beschikking van de inrichters. De inleiding 
“Violence against cicilians in Long-Term 
perspective” werd gehouden door Dr John 
Carman van de Universiteit van Birmingham. 
In volgorde kwamen dan de verschillende 
martelaarsdorpen aan het woord. Voor Vinkt en 
Meigem was dat Raf Debaene van de vzw Vinkt 
mei 1940 , Willem Derde en Lien Urmel van het 
Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw. 

Evert De Graaf belichtte de geschiedenis van  
Putten (Nederland) ”The raids and 
the memory”. Voor het Noordfranse 
Villeneuve d’Asq nam Jacqueline Duhem 
van het Memorial d’Asq het woord. 
Dit was voor de middag en reeds 
waren wij overweldigd door de 
paralelle geschiedenissen en onze zaak.
Na de middag was het de beurt aan de twee 
zwaarst getroffen Italiaanse gemeenten: 
Sant’Anna di Stazzema. Simone Tonini en 
Simone Caponera (National park of peace en 
Historical Museum of resistance waren de 
vertegenwoordigers.  Elena Monicelli en Maria 
Gigli (Peace School of Monte Pace)  kwamen 
uitleggen wat er in de Marzobotto-regio is  gebeurd.

Wel het meest bekende dorp in deze context is 
Oradour. Voor deze Franse gemeente was Pascal 
Plas de vertegenwoordiger van het Centre de 
Mémoire de Oradour.  Dan kwam een  voor ons 
onbekende plaats uit Polen in de spots. Voor 
de gemeente Michniow was de woordvoerder 
Miroslaw Nizio van het Michniow Mausoleum. 

Dan was het de beurt aan onze vriend Reimund 
Gaebelein. Hij sprak namens de Vereniging 
van de vervolgden van het Naziregime in 
Duitsland. Hij maakte van de gelegenheid 
gebruik om ook even ons dorp voor te stellen. 
Uit zijn redevoering (vrij vertaald uit het Engels):

Op 150 km van deze plaats is er een klein dorpje 
Meensel-Kiezegem. Kort voor de bevrijding 
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in augustus 1944 werd het aangevallen door 
Belgische en Duitse SS-troepen. 98 van de 
900 inwoners werden opgepakt omdat ze 
partizanen steunden en werkweigeraars, een 
Canadese piloot en wapens verborgen hielden. 

Na martelingen en ondervragingen in Leuven en 
Brussel werden 68 onder hen per trein naar het 
concentratiekamp van Neuengamme gestuurd. 
Slechts vijf keerden terug. Dertien anderen 
werden bevrijd vanop een trein. 23 (50 n.v.d.r.) 
jaar later maakten hun kinderen een film hierover. 
Tweehonderd dorpelingen namen eraan deel. 

Een ingekorte versie in het Duits werd getoond 
in verschillende scholen in Noord-Duitsland. Een 
boek met 26 gedichten van Ina Stabergh, in het 
Duits en in het Nederlands, wordt ook in de scholen 
gebruikt. De voorzitter van de Stichting Meensel-
Kiezegem’44 werd gefilmd en sprak over het lot 
van de weduwen en wezen na de deportaties. 
De jongere generaties die geen ervaring meer 
hebben van de wereldoorlog en de fascistische 
wreedheden moeten ingelicht worden tegen 
de leugens over ongelijkheid van de mensheid 
zodat ze een achterhoede kunnen vormen tegen 
het rascistische en antisemitische ideeëngoed.

Dit vereist een actieve betrokkenheid en een 
grondige kennis van de misdaden tegen de 
mensheid. Dit mag nooit meer gebeuren.
Tijdens de daaropvolgende receptie werd er 
nog nagepraat en moesten wij bijna permanent 
het verhaal van Meensel-Kiezegem toelichten. 
Het is dan ook met dubbele gevoelens dat wij 
terug naar het Hageland keerden. Tevreden 
omdat we nu ook Europees meetellen en van 
de andere kant spijtig dat het pas na 65 jaar 
mogelijk werd en door een buitenstaander moest 
gebeuren. Misschien moeten we ons nog meer 
profileren naar buiten uit. Als we vaststellen hoe 
in andere landen en gemeenten de overheid 
meewerkt aan memoriaals, herdenkingen en 
musea kunnen we alleen maar dromen, dat dat 
ooit bij ons ook kan gebeuren. Ons belangeloos 
vrijwilligerswerk werd in Ooidonk tijdens de 
nagesprekken met enige verbazing bewonderd. 

Velen hebben bezoldigde mensen in dienst. Dat 

vragen wij uiteraard niet, maar een flinke duw 
aan onze zware kar zou af en toe wel welkom zijn.
(later laten wij u kennis maken met de  andere 
zwaar geteisterde Europese gemeenten)

Vinkt werd en wordt aangevinkt. 
Door Guido Hendrickx...

De tweede dag van de internationale  
ontmoeting betekende vooreerst een grote 
zorg om tijdig aanwezig te zijn op de geplande 
activiteiten te Vinkt en dit naar aanleiding van 
de afsluiting van deze geslaagde bijeenkomst 
dewelke mensen samenbracht rond dat 
veelzeggend thema:
“de herinnering aan oorlogsmisdaden 
op burgers in Europa tijdens de Tweede 
Wereldoorlog- Wat een mens een mens 
kan aandoen”. Voor mijzelf gold alleszins 
de autorit van meer dan 250 km met als 
negatieve bijklank de aangekondigde 
file-problemen rond de hoofdstad en de 
agglomeratie Gent en Deinze. Het uitgebreid 
programma en de protocollaire impact 
van deze academische zitting noopten 
tijdig aanwezig te zijn voor aanmelding en 
registratie vanaf 14u30.

De prachtige Sint Bartholomeuskerk, baken 
in dat Oost-Vlaamse landschap, fungeerde 
als opvangnet van haastige deelnemers die 
van heinde en ver, dit beroemde centrum 
aan de Leie kwamen opzoeken. Ook zij die 
het interessante voormiddagprogramma 
hadden afgewerkt, sloten zich aan bij de 
mensenstroom kerkwaarts toe.

Eens ter plaatse, op zoek naar de aangeduide 
locaties, werd ik geconfronteerd met een 
eigenaardig welgekomen gevoel. Wim 
Sonnevelds wereldvermaarde liedje “Mijn 
dorp” hoorde ik als ‘t ware langs de gevels 
van de rustige huisjes echoën en weerkaatsen. 
Typisch Vlaamse laagbouw, huisjes met 
scheefgezakte voordeuren. Soms pijnlijk 
gekneld tussen de eerste sporen van moderne 
urbanistieprojecten. De moderne tijd slaat toe. 
Vooruitgang is niet te stoppen.
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Alleen aan het krachtig uitgebouwde 
arduinen monument, met meer dan 100 
namen van gijzelaars  en geëxecuteerden en 
gebombardeerden schijnt de tijd tijdloos stil 
te staan.
De symfonische muziek vanuit een voltallige 
bezetting in de kerk verovert onze stemming 
en brengt een serene rust over het kille 
kerkplein dat klaar ligt om straks de massa te 
verzamelen.
In de kerk beland ik in een afwachtend 
gesprek met een veteraan van de Ardeense 
Jagers, destijds de verdedigers van het Leie-
offensief en de streek rond Deinze.

Een man die manifest uiterst fier is 
over de aangebrachte insignes, een 
vooruitstormend everzwijn, op muts, 
kraag en schouderstukken. Hij was 
gevleid door mijn aandacht en besloot zijn 
uitgebreide informatie over de verschillende 
aanvalsgolven van de Duitsers bij deze Slag 
om de Leie met een ietwat oneerbiedige 
uitdrukking: “Hier zijn varkens aan het werk 
geweest. Geen mensen”.
Ik prees mij gelukkig omdat meteen het 
begin van de academische zitting werd 
aangekondigd door Jan Vermeulen, de eerste 
Schepen van Deinze. De conclusies van de 
workshop van het internationaal gezelschap 
over de thema’s van 21 oktober 2010, werden 
verwoord door de Engelstalige Professor 
Dr. Johnn Carman, medewerker aan de 
Universiteit van Birmingham.
De heer Alexander Vercamer, voorzitter 
van VZW Vinkt Mei 1940 gaf toelichting 
aan-gaande de geëvalueerde 
herinneringseducatie die gevoerd  werd in de 

agglomeratie en stad Deinze.

Burgemeester Jacques De Ruyck sprak 
namens de bevolking van Deinze over het 
gemeenschappelijk verleden en hoe dergelijke 
manifestatie, in het bijzonder de jeugd een basis 
aangeboden krijgt  om bij te praten over het 
alom gekende gezegde: “Nooit meer oorlog”.
Bezinningsmomenten werden keurig tussentijds 
ondersteund door de muzikale symfonische 
uitvoeringen.

Gastspreker, de heer Herman Van Rompuy, 
Europees President, belichtte het noodzakelijke 
ontstaan van de Europese Gemeenschap met 
zijn als ‘t ware grenzeloze lidstaten en legde 
in het bijzonder de nadruk op onmogelijkheid 
die aldus is ontstaan om nog andermaal én 
onderling oorlog te voeren.” Wij zijn immers 
allen Europeanen, wat mogelijk maakt dat het 
“Nooit meer oorlog” het waardemerk wordt van 
dat nieuwe Europa”.
De plechtigheid werd besloten met de Europese 
Hymne op het kerkorgel.
De hulde aan het oorlogsmonument kreeg een 
speciaal cachet.
Een bewoner uit Bremen mocht, als jongste 
zoon van een Duits militair van toen, voorlezing 
houden van een aangrijpende brief die zijn 
moeder destijds mocht ontvangen van zijn 
vader, militair alhier, en waarin deze onder 
menselijke bewoording het verhaal meldde 
van de bloederige strijd en de daarbij 
behorend represailles tegenover de plaatselijke 
bevolking.’n Pakkend moment.
 Ongetwijfeld gaan we hem bij onze volgende 
herdenkingsreis in 2011 in Bremen ontmoeten.

Groepsfoto van de internationale deelnemers in het Kasteel van Ooidonk: Remembering the violence 
against civilians in Europe during the Second World War. Foto: Ive Steyaert
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Tijdens de receptie kreeg ik de unieke 
gelegenheid, namens de Stichting Meensel-
Kiezegem44, aan de Europese President 
Herman Van Rompuy een verrassingspakket te 
overhandigen, bestaande uit al onze werken:het 
boek Getuigenissen, het docudrama Meensel-
Kiezegem’44, de gedichtenbundel “Ik kwam 
terug” van Ina Stabergh met Duitse vertaling 
en per slot een voorbeeld van onze Nieuwsbrief, 
waarin hij onmiddellijk zijn gading vond in de 
beste haiku’s van Diesterse leerlingen van het 
Koninklijk Atheneum. Een gelukkig moment voor 
deze hooggeplaatste persoonlijkheid.
Ik nam afscheid van een speciaal dorp. Het 
welkomstwoord bij de eerste kennismaking 
sloeg om in een meevoelende erkenning en 
een berusting in het gedragen leed. De lege 
hoofdstraat met zijn smalle voetpaadjes dwong 
mij, sluipend langs lage gevels, met donkere 
vensters en hier en daar een openstaande 
deurkiertje, geleden leed te ontdekken om 
vermoorde gezinsleden.
De avondstilte getuigde nog steeds van de dood 
die huisde in elke woning, de huilende vrouwen 
met hun slapeloze nachten,de vermoorde 
vluchtelingen en de paniekstemming van 
de treurende bevolking,wiens leed van toen 
vandaag de dag, omgezet wordt in koele cijfers 
en namen, vereeuwigd in onverwoestbaar steen 
en uitgelijnde naamlijsten: het indrukwekkend 
oorlogsgedenkteken.

Het martyrologium van Vinkt houdt hun 
gedachtenis in ere:
 51 dorpsbewoners
 35 vluchtelingen
 61 Ardense Jagers
   6 leden van het Geneeskundig korps
  9 militairen uit het Linieregiment 
 154 Duitse militairen

Vinkt werd aangevinkt als slagveld in heroïsche 
dagen in mei 1940. Vinkt wordt aangevinkt 
als één van de vele internationale plaatsen 
in Europa waar oorlogsmisdaden op burgers 
en hun gruwelijke aardse vernieling menselijk 
verstand te boven gaan. “Wat een mens een 
mens kan aandoen”de gedachte die ons tot 
vrede en verzoening moet aansporen.

Europees President Herman Van Rompuy 
begroet in Vinkt bestuursleden Fons Vuchelen 
en Marc Cauwbergs van de Stichting Meensel-
Kiezegem ‘44

Onze volgende activiteiten...
5 november 2010 om 14u - Boekenbeurs 
Antwerpen, Presentatie van ‘De Laatste 
Getuigen’ 
8 en 9 november 2010 - Tentoonstelling 
Meensel-Kiezegem ‘44 in Maaseik - Samen 
met Paul Baeten. Panelgesprek met o.a. 
Freddy Duerinckx (8/11) en Oktaaf Duerinckx 
(9/11). Moderator Marc Van Roosbroeck. 
8 december 2010 om 14u - Voorstelling ‘De 
Laatste Getuigen’ in CC De Maere, Sint-Joris-
Winge. 
februari 2010 - Tentoonstelling 
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 
op Globetrotterswandeling in de 
Gemeenschapsschool van Sint-Joris-Winge. 
25 tot 28 augustus 2011 - 14e Herdenkingsreis 
naar Noord-Duitsland. Inschrijving mogelijk 
door storting van € 100 op rekening 142-
4022035-52.

Uw Abonnement op de Nieuwsbrief
Dit is de laatste editie van de nieuwsbrief 
van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 van 
het jaar 2010. Daarom vragen wij om uw 
abonnement te vernieuwen. Indien u de 
nieuwsbrief in februari weer traditiegetrouw 
in de bus wenst te krijgen, vragen wij om 
een (minimum) bedrag van € 10 te storten 
op het rekeningnummer 146-8037688-15 
met vermelding “Nieuwsbrief 2011” en uw 
adresgegevens. Vanwege uw redactie...



ABONNEER NU!
 
Inschrijven om de nieuws-
brief via de post te ontvan-
gen kan steeds door een 
kleine jaarlijkse bijdrage 
in de druk- & portkosten. 
Gelieve hiervoor een mini-
mumbedrag van 10 Euro over 
te schrijven op ons rekening-
nummer (146-8037688-15) 
met vermelding “Nieuws-
brief 2010 – Naam – Adres”. 

De  Nieuwsbrief  is  wel  gratis  
beschikbaar via  

e-mail. Inschrijven kan op 
nieuwsbrief@meensel-

kiezegem44.be.  
 

Een extra vrijwillige  
bijdrage wordt doch altijd 

geapprecieerd.

Ons helpen kan via  
rekeningnummer  
149-0567841-75 

COLOFON
Redactie:  

Oktaaf Duerinckx & 
Tom Devos 

Foto’s: Marc Cauwbergs 
 

Driemaandelijkse Nieuws-
brief over de Stichting  
Meensel-Kiezegem ‘44.

Meer informatie kan u steeds 
vinden op onze website: 

meensel-kiezegem44.be 

Onze Medewerkers...
Dagelijks Bestuur:
Guido Hendrickx, Voorzitter
Binkomststraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel 016/487878
René Cauwbergs, Reisleider
Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge, Tel 016/632460
Oktaaf Duerinckx, Redactie & Gids
Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo, Tel 016/355232

Verantwoordelijken:
Marc Cauwbergs, Foto’s en Tentoonstellingen
Binkomstraat 42, 3391 Meensel-Kiezegem,Tel 016/635854
Tom Devos, Webmaster & Redactie
Wingerstraat 12, 3390 Sint-Joris-Winge, GSM 0499/537896
Ingrid Hendrickx, Secretariaat
Kapellekensweg, 32 3391 Meensel-Kiezegem, Tel 016/640309
Rudi Peeters, Wapens en Tentoonstellingen
Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem, GSM 0486/104960
Valère Van Gramberen, Pedagogische Activiteiten
Bleukenweg 27, 3390 Tielt-Winge, Tel 016/631920

Medewerkers:
Patrick Aerts, 
Preterstraat, 24, 3118 Werchter Tel 0477/192775
Maarten Callaerts, 
Pastoor Dergentlaan, 106 3200 Aarschot Tel 016/746313
Freddy Duerinckx, 
Gellenberg 107, 3210 Lubbeek Tel 016/621238
Evrard Van Goidsenhoven, 
Hamelendreef 27, 3300 Tienen GSM 0476/324401
Alfons Vuchelen, 
Henri Dotremontstraat 6, 3320 Hoegaarden, Tel 016/634955
Betty Vuchelen, 
Stoopkensstraat, 110 3320 Hoegaarden Tel 016/767936

Ons Contacteren...
Hagelands Vredesmuseum
Huize Hageland, Oude Pasto-
riestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen, elke 
derde zondagnamiddag van 
de maand, reservaties:  
Tel. 016/53 66 94, e-mail:  
ann.verrek@tielt-winge.be


