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Stichting

Meensel-Kiezegem ‘44

Nieuws over onze 14de Herdenkingsreis 
van 25 tot 28 augustus 2011.
Er zijn enkele aanpassingen gebeurd door 
omstandigheden onafh ankelijk van onze 
verlangens. Het eerste deel van de trip 
hebben Tom Devos en Oktaaf Duerinckx al 
verkend. In de brochure van deze reis zullen 
we een samenvatti  ng maken zodat bijna alles 
vanuit de bus kan worden gevolgd. De route 
van het 30ste Britse legerkorps  en de plaatsen 
waar de 82ste en 101ste Amerikaanse 
luchtlandingsdivisies opereerden ti jdens 
de acti es van Market-Garden zijn ze gaan 
bestuderen. De weg is op kaart te volgen vanuit 
Leopoldsburg via Valkenswaard, Eindhoven, 
Son, Sint-Oedenrode, Veghel, Uden, Grave, 
Nijmegen, Lent, Elst tot Arnhem aan de 
Rijnkade. Zo wordt een overzicht gecreëerd 
van deze veldslag. In Arnhem zelf, aan de 
“brug te ver”, zullen we de nabije omgeving 
en het informati ecentrum verkennen.

Hierna veranderen we het oorspronkelijke reisschema. Daar de werken in 
Papenburg aan het nieuwe museum van de Emslanden-Moorsoldaten nog niet 
af zijn, zullen we rechtstreeks naar Sandbostel rijden en ook het merkwaardige 
(Russisch) kerkhof trachten te bezoeken naast de site van het in opbouw en 
vernieuwde kamp aandoen. Hierna zullen we naar Bullenhuserdamm gaan en 
naast het gruwelijke keldercomplex ook in de Rozentuin gaan wandelen. (hier 
vragen we ook Andreas Lappöhn in steun)

Vrijdag met professor-vriend Raymund Gaebelein naar Schützenhof, 
Österholzerfriedhof, Blumenthal, Duikbootbunker Farge enz... 

Zaterdag: Neuengammedag (met vriend-gids Andreas Lappöhn): Gedachtenishal, 
ceremonie aan “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem”, Klinkerwerke, haven, 
grote vernieuwde musea (3), crematorium enz. Dr. Detlef Garbe, directeur,  zal 
ons beslist vervoegen.

De laatste dag gaat de terugreis via Wöbbelin, Ludwigslust enz.

Verblijf: zoals vorig jaar in mei in het klassehotel Leonardo-Sti llhorn in Hamburg.
De prijs is vastgesteld op 460 euro voor een éénpersoonskamer en 365 euro per 
persoon voor een tweepersoonskamer.  Inbegrepen verblijf, de busreis, ontbijt 
en avondmaal, de uitstappen, drinkgeld, busbibliotheek, gidsing in de bus en ter 
plaatse. 

Inschrijven
René Cauwbergs, Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge, Tel 016/632460, 
door 100 euro te storten als voorschot op het nummer 142-4022035-52 met 
vermelding “14de Herdenkingsreis”.
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Woord van de voorzitter - Dank aan onze vrijwilligers.
Wie aan de redactietafel van onze Nieuwsbrief geroepen wordt om het redactieteam te vervoegen, kijkt 
argwanend uit naar de persoonlijke agenda's en/of de jaarkalender in huis, wanneer andermaal een 
kwartaalperiode is voorbij gevlogen. Het is net alsof de tijd heel wat agressiever omspringt met onze vrije tijd 
en ons in snelheid probeert te nemen. En wat constateer ik dan? Tijd vliegt razend snel.
Heel onopvallend zijn we aan onze tweede editie toe van 2011. Onze journalistieke gedachtegang  lijkt meer 
gestoord door enkele opmerkelijke records die ondertussen gebroken zijn en ons land en enkele van de 
zijnen wereldberoemd maakt. Zelfs uniek in hun prestaties. Te vergelijken met de onweerlegbare klimaat- en 
weerrecords die genoteerd werden de laatste weken. Immers met zijn allen kunnen we ons bevoorrechten 
noemen, omdat we het allemaal veelzijdig mogen meemaken en beleven als daar zijn: de onkunde om een 
regering te vormen, de onverwachte successen de voetbalplay-of's, de Merckxiaanse periode die afgesloten 
wordt door een zekere Filip Gilbert met zijn overwinningen op rij. 
We gaan trachten te negeren, net als die heel grote massa die aan zee lag te zonnen, de problemen die de 
nieuwsberichten kleuren en om alzo onze gefronste wenkbrauwen wat wegmoffelen in een gezapig groen 
lachje, de uitdrukking van dat veelzeggende boerenverstand indachtig: “Ze dronken een glas, ze pi....'n plas. en 
lieten het zoals het was .”
 
Maar dàn zitten we wel lijnrecht tegenover de inspanningen en suggesties die de Europese Gemeenschap heeft 
gelanceerd met de gedachtegang om van het jaar 2011 het Jaar van het Vrijwilligerswerk te maken.  Na het 
verschijnen van de vorige Nieuwsbrief is een en ander hieromtrent niet aan mijn aandacht ontsnapt en zeker 
niet de verschillende eerbetuigingen die te beurt vielen aan vrijwilligers tijdens de Week van de Vrijwilliger eind 
februari en begin maart 2011. Daarom vandaag nog aansluiten.

Eindelijk de vrijwilliger  respectvol in de bloemetjes en dat in het Jaar van het Vrijwilligerswerk.
Een domme en verstomde vraag kan dan luiden: “En waarom dan wel zoveel ophef maken over deze niet-voor-
de-hand-liggende inzet van zowat 17% van de Vlamingen?”. Een klinkklaar antwoord vanuit Europa zindert nog 
even na: “Omdat vrijwilligerswerk de samenleving beter maakt”. En daar hebben we met z'n allen heel grote 
nood aan. Of zie ik het verkeerd? 
De Vrije Universiteit van Brussel deed ter zake een onderzoek. Haar studenten doken in verschillende 
bevolkingslagen. In de slotconclusies kwamen ze met onthutsende rapporten en vaststellingen en nooit 
verwoorde besluiten. Waaronder in het oogspringend te lezen valt:
 Wie zich inzet voor andere mensen, wordt zelf verdraagzamer en socialer en toleranter  in omgang en 
betrokkenheid; Vrijwilligerswerk maakt mensen gelukkiger, men voelt zich beter in zijn/haar vel; Zowat 750.000 
actievelingen maken de dienst uit en zijn als de polsslag die leven brengt in de brouwerij die “samenleving” 
heet; Opmerkelijk zijn het ook deze vrijwilligers (noem ze nu niet dorpsidioten zoals sommige wel durven) 
die ten gepaste tijde noden en problemen aankaarten en onder aandacht brengen in de verwerking van 
respectievelijke programma's en projecten; Ontmoeten en dingen samen doen en bedenken bevorderen de 
sociale creativiteit en maakt
de grootste knorrepot tot een boodschapper van de goede bedoelingen.

Een opmerkelijke vaststelling wil ik u niet onthouden: Doorheen de verschillende verslagen sijpelen de 
veeleisende wensen en richtlijnen aan onze politici om “ongekleurde” aandacht aan het geleverde huzarenwerk 
van de vele vrijwilligers te besteden. Europa schrijft onomwonden: “ Politici en uitvoerende machten moeten 
zorgen voor ruimte en ondersteuning van de vrijwilliger in hun werk want zij maken onze samenleving beter en 
rijker en toleranter in haar cultuurbeleving.”
Na 365 dagen zal dat wel weer in dovemansoren klinken zeker? In elk geval, ik ben  fier over de vrijwillige 
medewerkers van de Stichting Meensel-Kiezegem'44. Zij zijn onze onmisbare werkinstrumenten en muntten 
uit in hun  persoonlijke of gemeenschappelijke uitgebreide dienstverlening aan onze organisatie of in de 
verwerking van programma's en projecten. Want werkelijk alle facetten komen en kwamen aan bod. Soms 
lijken de bevragingen aan ons adres alsof wij de dienst uitmaken van een onuitputtelijke informatiebron als 
het maar gaat om het verre oorlogsverleden. Met onze website gegevens op zak vind je altijd de weg in onze 
organisatie. En er is dan altijd iemand klaar om de handen uit de mouwen te steken. Dat is geweten.  Mijn 
welgemeende en oprechte  dank daarvoor. En dat is graag gedaan. Het moest hierom niet persé als het Jaar van 
het Vrijwilligerswerk aangekaart worden.  

Guido Hendrickx, Voorzitter.    
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Jaarlijkse Herdenking op 7 augustus
Om 10 uur in de Sint-Pieterskerk van Kiezegem is er de 
Eucharistieviering waarna een huldebetoon wordt gebracht aan 
het monument met toespraken, muziek en een bloemenhulde. 

Vooraf (9u30’) is er de bloemenneerlegging op het ere-kerkhof te 
Meensel, waar ook (net als in Kiezegem) een afvaardiging van de 
“Stichting Meensel-Kiezegem’44 “ zal aan deelnemen. Een hulde 
aan het graf van Edward Blenkinsop zal door de familie Celis-
Stas gebracht worden ter gelegenheid van het verschijnen van 
de Nederlandstalige vertaling van het boek over deze Canadese 
oorlogsheld. 

Dit boek van Peter Celis zal dan te krijgen zijn op de receptie 
achteraf in het Ontmoetingscentrum, alwaar het ook door de 
auteur kan gesigneerd worden.

Bericht uit Weert - Scholenproject 2011
De Nederlandse stad Weert komt in de herfst weer op bezoek. Deze jaarlijkse traditie wordt zorgvuldig 
voorbereid en tot in de perfectie uitgevoerd. Wij mochten al volgend bericht ontvangen van mede-
organisator en drijvende kracht Hugo Lammers:  

We kunnen je melden dat we ook dit jaar weer jullie museum willen bezoeken in het kader van ons 
scholenproject. We hebben de aanvraag ook weer bij het gemeentebestuur van Tielt-Winge gedaan maar 
tot op heden nog geen bericht, echter ik vertrouw er op dat dit goed komt.

Ik kan je melden dat we alle voorbereidingen zijn gestart en dat er dit jaar weer veel (15) basisscholen mee 
doen wat resulteert in 47 schoolkinderen en zo’n 8 begeleiders. Ik stuur je hierbij al ons programma en laat 
je nog weten wanneer de gemeente akkoord geeft maar dan kun je e.e.a. al inplannen bij jullie.
Tot later.

Hugo Lammers

Planning Scholenproject op Vrijdag 16 september 2011
12.30 uur Vredesmuseum Tielt inzake Meensel-Kiezegem
  Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 te Tielt
  Lunch en rondleiding in 2 groepen, ieder 45 minuten

14.00 uur Vertrek naar Meensel, korte rondtour langs speciale plaatsen

14.10 uur Monument en Oorlogskerkhof Meensel (Heibosstraat)
  Herdenking Fakkelestafette is reeds geweest
  Mogelijk ieder een bloem leggen
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Hagelands Vredesmuseum weer open op elke derde zondag!
De zomermaanden zijn weer in aantocht. Dit wil zeggen dat ook het 
Hagelands Vredesmuseum weer geopend zal zijn. U kan er van mei tot 
september terecht op elke derde zondag van de maand voor begeleide 
rondleidingen en een frisse pint in het ‘Karhuis’. Noteer dus zeker volgende 
data in je agenda: Zondag 15 mei 2011, Zondag 19 juni 2011, Zondag 17 
juli 2011, Zondag 21 augustus 2011 & Zondag 18 september 2011. Het 
vredesmuseum is steeds geopend van 14u tot 18u.

Kan u niet op zondag? Geen probleem, u kan ook steeds terecht bij de 
toeristische dienst van de gemeente Tielt-Winge op het nummer +32 16 
53 66 94 om een afspraak te maken voor een individuele begeleiding.

Wintertocht "Hartje Hageland" van de Globetrotters in februari. 
De mooie streek, die het Hageland is, kende weer veel bijval tijdens de wandeling op 6 februari. Naast al die 
fraaie winterse natuur kon de massa wandelaars een bezoek brengen aan onze tentoonstelling. 

Deze jaarlijkse traditie trekt al vaste bezoekers aan, maar ook zijn er elk jaar weer een aantal "nieuwe" 
toeschouwers en geïnteresseerden. Onze mensen ter plaatse zorgden voor deskundige uitleg en boeken en 
films waren in trek. (we moeten dus dringend nieuwe exemplaren laten bijmaken). 

Ook konden we ons verheugen in de stijgende belangstelling voor onze jaarlijkse herdenkingsreis. Naast 
enkele inschrijvingen was er vooral vraag naar de plaatsen die dit jaar zouden bezocht worden. We 
ondervonden ook dat het een dringende zaak wordt om folders te verspreiden in massa. Het is inderdaad 
een feit dat veel mensen bijvoorbeeld verbaasd waren dat het al de veertiende keer is dat we naar Noord-
Duitsland afreizen. We slagen daarom deemoedig "mea culpa" en zullen er bij hoogdringendheid wat aan 
doen. 

CIMIC Mechelen nu met 30 studenten op bezoek in het Hagelands Vredesmuseum
Op zaterdag 9 april brachten  studenten van de Lessius Hogeschool (opleiding intercultureel management) 
voor het vierde jaar op rij een werkbezoek aan het Museum van de Stichting Meensel-Kiezegem'44.

Na hun bezoek aan ons Vredesmuseum en het ere-kerkhof van Meensel hebben zij o.a. als opdracht hun 
bevindingen neer te schrijven (In een latere editie meer hierover). Onder leiding van hun profs-begeleiders 
August Thiry en Guido Minne zal hieraan gesleuteld worden en aan de redactie van de Nieuwsbrief bezorgd. 
Voor ons is dat telkens weer een beloning door de positieve indruk van deze (meestal) jongeren en hun 
begrip voor onze doelstellingen.

Deze maal moesten we in twee groepen werken. Op onze kleine ruimte dertig man rondleiden is niet 
wenselijk. Eén groep kreeg de uitleg van Oktaaf Duerinckx en ging dan de korte versie van de film "Meensel-
Kiezegem'44" bekijken, waarna nog een sessie volgde met vraagstelling en debat.
De tweede groep was in handen van voorzitter Guido Hendrickx en na de oorspronkelijke versie van de film 
werd door de voorzitter de rondleiding verder gezet. 

Ook op het kerkhof van Meensel werd nog intens nagepraat en zoals altijd waren er heel wat vraagtekens 
over de na-oorlogse houding van de bewoners en de huidige invloed van de oorlogsgebeurtenissen.
Wij verwachten dan ook met enige spanning op de schriftelijke reacties van deze studenten uit heel 
Vlaanderen.

Spijtig konden de begeleiders (met ook Alfons Vuchelen en Evrard Van Goidsenhoven) niet mee gaan 
napraten in het nabijgelegen Boerenhof. Deze traditie  moesten we voor één keer aan ons laten voorbijgaan 
daar er belangrijkere prioriteiten op het programma stonde nl de viering van ons gouden koppel Paula Ickx 
en René Cauwbergs. Aan deze gedreven medewerkers van het eerste uur brachten we dan serenade en 
bleven ter plaatse in het Ontmoetingscentrum voor uitgebreide babbels met de talrijke genodigden.
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Donderdag 28 april - Bezoek aan het Gemeentelijk Museum te Roosbeek
Met een uitgebreide afvaardiging van de Stichting Meensel-Kiezegem'44 bezochten we schuin tegenover 
de kerk van Roosbeek in het vroegere gemeentehuis en school aan een tweetal kanonnen dit merkwaardig 
pand. Het bleek de moeite waard en een aanrader voor iedereen die min of meer begaan is met 
geschiedenis, heemkunde en vooral oorlogstoestanden en militaria.

Het was de duivel-doet-al Freddy Stillaert die ons rondleidde. Ook vernamen we van hem de moeilijkheden 
die hij ondervond bij het verwerken van de items en de bijstand van de instanties. Dat klonk ons niet 
vreemd in de oren. Voor ons is het ook niet altijd gemakkelijk om alles te organiseren en te plaatsen op 
een degelijke manier. De zolder van de voormalige school was dan ook overvol en smeekte om plaats om 
de vele, meestal schitterende, zaken op een overschouwelijke manier te kunnen plaatsen.

Wat zit er zoal in die Permanente tentoonstelling?
De Belgische Burgerwacht (1863-1914), Wereldoorlog I en II, unieke documenten, uniformen van het 
Belgische leger, Fransen, Britten, Amerikanen en Duitsers, allerlei voorwerpen waaronder: helmen, wapens, 
obussen, gasmaskers, foto’s, uniformen van Rijkswacht en politie, folklore en oude gebruiksvoorwerpen.

Aan verenigingen en individuelen kunnen we dit alleen maar aanraden: iedereen zal er beslist iets vinden 
wat hem interesseert. 

Een laatste bedenking vanop de parking? Waarom kan een ordelijke medewerking en positieve benadering 
van dergelijke initiatieven in 't buitenland en in vele andere streken in België wel en ligt dat in het Hageland 
zo moeilijk. (vrijwilligers hebben ook hun grenzen).

Inlichtingen over dit museum:
Gemeentelijk Museum, Oude Baan 24, 3370 Boutersem.
Gemeentebestuur van Boutersem: Cultuurdienst +32 16 72 10 71 
Afgevaardigde beheerder: Freddy Stillaert +32 16 73 52 20
Voorzitter Oud-strijders : Aloïs Stillaert 

Groepen of scholen maken best vooraf een telefonische afspraak. De toegang is gratis!

Vriendenkring Marine-infanterie in het Hageland
Op 1 mei kwam een twintigtal mariniers en hun "aanhang" , meestal kustbewoners" afgezakt naar het 
wondermooie Hageland.  Met een rondleiding in het Hagelands Vredesmuseum begon hun tocht. Heel 
aangedaan verwerkten zij , het voor velen nieuwe, drama van Meensel-Kiezegem. Er waren dan ook vele 
vragen naar het waarom van deze zaak en de naoorlogse mogelijke catharsis.
Een wandeling naar de mirador op de heuvel was wel een beetje teleurstellend daar een prachtig uniek 
zicht over de streek niet kon doorgaan daar deze uitkijktoren nog (altijd) is afgesloten wegens onveilig. 
Toch kon vandaar een weids panorama worden geapprecieerd.

Dan volgde er nog een uitgebreid bezoek aan het erekerkhof van Meensel, waar een bloemstuk werd 
neergelegd aan de kapel- en de heldenkruisjes aangebracht werden. Dit is een hulde aan de slachtoffers 
en de Marinemensen vonden dat onze slachtoffers het predicaat helden dubbel en dik verdienden.
Uitleg over de verschillende gevallen hoorde er ook bij: de Canadese piloot (met verwijzing naar het 
zopas verschenen boek van Peter Celis over Edward Blenkinsop), de spooktrein, de slachtoffers van de 
vliegtuigcrash, de verdere geschiedenis van de wedergekeerde enz.

Het verdere programma van deze groep (die als motto 'Courage to the last" hebben) speelde zich volledig 
af in het Hageland met een zoektocht van aan de Moedermeule in Gelrode via veldwegen naar het 
kasteel van Horst met als thema "Op zoek naar de Rode Ridder".
Na nog een stevige typisch Hagelandse schotel in de taverne aan de molen werd de tocht naar het "westen 
des lands" aangevat met een tas vol nieuwe ontdekkingen en de zekerheid hier snel en regelmatig weer 
te keren.
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Tenvrede.

Ten Vrede, een jaarlijks terugkerende manifestatie, kondigt zich andermaal rond de site van de IJzertoren te 
Diksmuide. Hoofdbrok wordt een uitgebreid muziekfestival dat zich in 2011 in het bijzonder focust naar de 
jeugd toe. Het wordt proeven van de wereld op alle vlakken:cultureel, culinair, politiek, maatschappelijk, 
sociaal en noem maar op. En dit met het oog op een betere kennis van de wereld. Meteen op zoek naar een 
wereld waar vrede, vrijheid en verdraagzaamheid kunnen beleefd worden:vier dagen met een stampvol 
programma vanaf donderdag 19 mei tot en met zondag 22 mei. Onze Westhoek weerom het middelpunt 
van de wereldzucht: Vrede!

Op de locatie van het gebeuren, net aan de IJzertoren,komt de nooit versagende wens de stilte breken 
midden de duizenden en duizenden oorlogsgraven. “Nooit meer oorlog” voert men nog steeds hoog in het 
vaandel en blijft het motto tot een betere kennis van de wereld.

Deze jarenlange herhaalde boodschap zal verwoord worden door podiumacten en optredens van 
en met een scala wereldartiesten die in blok hun medewerking hebben toegezegd. Op de slotdag, 22 
mei e.k.( met gratis toegang),zal de Koninklijke Muziekkapel van de Marine zich op dit familiaal festival 
profileren als een gezinsvriendelijke onderneming en zich geëngageerd aanmelden om samen met 
binnen-en buitenlandsemedewerkers de tolerante opdrachten en vredelievende boodschappen muzikaal 
ondersteunend helpen uitdragen. Het zal de jeugd zijn die gefocust wordt. De volwassenen van straks

Immers nog zo'n 10 à 15 jaar... en er zullen geen rechtstreekse getuigen meer te vinden zijn die hun 
persoonlijke oorlogsherinneringen kunnen doorvertellen. Aansluitend en ter bevestiging van de 
toekomstvisie lezen we vandaag wereldwijd in de kranten en de mediaberichten dat er nog slechts 203 
000 overlevenden zijn van de Holocaust in Israël... Deze veelzeggende cijfers werden gepubliceerd door 
niet-gouvernementele organisaties naar aanleiding van de jongste herdenkingsplechtigheden van de 
jodenvervolging tijdens de Tweede Oorlog. Gemiddeld overlijden er wegens hoge ouderdom dagelijks 
zowat een 35-tal overlevenden uit diverse concentratiekampen. De rekening is dus vlug gemaakt. Nog 
zowat 15 à 16 jaar en niemand meer die uit eerste hand over Nazivervolging zal kunnen getuigen. Een 
aanstaande onnoemelijk drama. Daarom wordt Ten Vrede de inspiratiebron voor een vredig doel en een 
mooi symbool van respect.

Mijn krant telt vandaag enkele gevulde pagina's met wereldnieuws:de meest gezochte ter wereld werd 
geëlimineerd en in zee gedumpt.Een klus van 40 minuten waaraan 10 jaar speurwerk aan voorafging. De 
dood van gemaakte slachtoffers uit het verleden lijkt gewroken. Er wordt gekerft in de gapende wonden 
bij ouders en kinderen die het nog steeds moeten doen met verre herinneringen aan hun geliefden wiens 
lot het was, slachtoffer worden.

Vraag vandaag: de wereld ten vrede of de afgang naar nog meer nachtmerries?

Guido Hendrickx 

De vriendenkring Marine-infanterie op het ere-
kerkhof van Meensel onder begeleiding van 
commandant Duerinckx
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Nieuwe reeks foto's ontvangen
Regelmatig krijgen we documenten van families van slachtoffers om evt. te publiceren en/of ten toon te 
stellen (hadden we maar meer plaats). Zo zijn we nu weer in het bezit gekomen van een reeks over de 
begrafenissen van de drie oorlogshelden van Glabbeek: Lambrechts, Laermans en De Ruyter. Wij hebben 
nu bijna het hele dossier van deze jongens in bezit. De onderhandelingen met de instanties van Glabbeek 
zijn aangekondigd en kortelings kan er gewerkt worden aan een expositie over dit onderwerp.

Foto 1: De bevolking van de streek was massaal 
opgekomen om deze inwoners van Glabbeek te 
eren.

Foto 2: Toespraak aan het grafmonument en de 
drie kisten op het kerkhof van Glabbeek.

Foto 3: Burgerlijke en militaire over heden gingen de indrukwekkende stoet vooraf.
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Boek over Blenkinsop in het Nederlands.
"One Who Almost made It Back" is vertaald. Eind april verscheen het bij EPO. Samen met de NCPGR van 
Meensel-Kiezegem zal het op de dag van de herdenkingen in Meensel-kiezegem op 7 augustus worden 
gepresenteerd . Het zal dan ook tijdens de receptie in het ontmoetingcentrum te Kiezegem worden 
aangeboden en gesigneerd door de auteur. 

Nog even de samenvatting van dit vlot lezende werk:
Blenkinsop • Van de Belgische ondergrondse tot Bergen-Belsen door Peter Celis.

In de nacht van 27 op 28 april 1944 stort een Canadees gevechtsvliegtuig neer in Webbekom nabij Diest. 
De piloot, 'Teddy' Blenkinsop, overleeft de crash als enige van acht collega's en wordt maandenlang 
verstopt door het verzet. Tot het noodlot toeslaat en een razzia in augustus '44 zijn deportatie naar 
Duitsland betekent. Daar behandelen de nazi's hem als verzetsman in plaats van als krijgsgevangen 
piloot.

Als kind bezocht Peter Celis regelmatig het kerkhof van Meensel-Kiezegem aan de hand van zijn bompa. 
Toen al trok de grafsteen van Blenkinsop zijn aandacht. Met dit boek schreef hij zijn fascinatie voor het 
onwaarschijnlijk verhaal van die Squadron Leader van zich af. Laat u meeslepen door de reconstructie 
van de kleine grote oorlog van een idealistische Canadese soldaat, aan de hand van tientallen getuigen 
en familieleden.

In Canada en Engeland groeide One Who Almost Made It Back al uit tot een  
kaskraker. Met de Nederlandse vertaling raakt het verhaal in dit taalgebied  
nu ook voorbij de grenzen van Meensel-Kiezegem.

Uit de inhoud
Van instructeur tot inspecteur;  Training in Engeland; Blitscarrière in  
Noord-Afrika; Catastrofe boven Montzen;  Op de vlucht; In de Belgische  
ondergrondse; De tragedie van Meensel-Kiezegem; Gevangene van de  
Gestapo; Vernietiging door arbeid.

Vraag het aan de redactie
Bij de herdenking in augustus te Meensel stelde 
men ons de vraag hoe het proces van de zaak 
Meensel-Kiezegem verlopen was. O.a. Romain 
Lemmens zou dat wel eens graag willen lezen. 
Toen dan in de vorige Nieuwsbrief de vraag werd 
gesteld over de straffen tegen de collaborateurs, 
kwamen er nog enkele mailtjes en een telefoon 
binnen met de vraag of er teksten over het 
proces na de oorlog bestonden. Daarom willen 
we nu (weliswaar in enkele afleveringen) dat 
proces , aan de hand van verslagen uit Vrij Volk, 
reconstrueren. 

Rechts: Cover van “Vrij Volk” van 11 mei 1946
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Vrij Volk nr 19- 11 Mei 1946
De zaak van MEENSEL- KIEZEGEM
Krijgsraad van 6 Mei 1946

Maandag 6 Mei wordt voor den Krijgsraad de zaak der razzia’s van Meensel-Kiezegem opgeroepen. Er 
is groote belangstelling bijzonder vanwege de Hagelanders die zeer opgewonden zijn en telkens zij de 
betichten te zien krijgen deze duchtig uitjouwen. De houding der betichten zelve geeft daar wel wat 
aanleiding toe, zij zijn allen uitdagend, de getroffen families door hun hooghartige houding tartend. Zal 
het verschaffen van al die bijzonderheden hun het onmenschelijk wreede van hun gedrag doen inzien? 
Wij hopen het.
Het is 9.15 u. wanneer de raad zijn intrede doet met als Voorzitter Rechter Vanderveeren. Rechter-
bijzitter: Colle. Het openbaar Ministerie. Substituut auditeur Van Caillie, Griffier Huysecom.
DE BETICHTEN (zie hiervoor Nieuwsbrief 38 p 8)

DE UITEENZETTING DER FEITEN DOOR SUBST. VAN CAILLIE
MERCKX Marcel, afdeelingsleider van V.N.V. en zijn broer Albert, beiden lid van de Gestapo, hebben 
actief deelgenomen aan de razzia te Meensel-Kiezegem. Zij waren gemaskerd, doch werden door 
verschillende personen herkend; zij namen ook deel aan de aktie te Molenbeek-Wersbeek (den 26 
Augustus ‘44).
MERCKX Maurice was, met zijn twee broeders de schrik van de streek, lid van V.N.V. en de D.M.Z.B. was 
hij een der ijverigste medewerkers van den bezetter. In Maart ‘43 woonde hij en anti-Bolsjevistische 
volksvergadering bij. Hij nam aktief deel aan de terreur te Meensel-Kiezegem en poogde moord te 
plegen op Vandenbempt Joannes.
MERCKX Jozef was bekend om zijn Duitschgezindheid, hij hield gewapende wacht bij zijn koolzaad en 
dreigde met aanhoudingen indien het moest vernield worden. Deze betichte wordt er van beschuldigd 
deel te hebben genomen aan de aktie te Molenbeek-Wersbeek, wat hij loochent.
MERCKX Maria was een actief lid der D.M.S. Zij had veel omgang met SS-mannen, wier ideaal zij deelde. 
In de lokalen der Gestapo te Leuven woonde zij de ondervragingen en onmenschelijke folteringen der 
slachtoffers bij.
De vader, MERCKX Remy, , was hevig Duitschgezinden een woekeraar met den vijand. Den 1 Augustus 
zegde hij : “ ‘t Is maar een begin.”
De moeder, SWINNEN Clementine, was niet minder Duitschgezind dan haar man en kinderen. Na den 
moord op Gaston, zegde zijn :” Wij zullen ons wreken op Meensel-Kiezegem, er zullen 100 gijzelaars 
genomen worden.” Die droevige voorspelling werd bewerkelijkt: zij spotte met de families der 
slachtoffers.
MERCKX Ernest, hoewel nog zeer jong, had een anti-vaderlandsche houding, was lid der N.S.J.V, in bezit 
van een revolver en bespotte de familie der slachtoffers.
BROOS Felix werd des te meer geschuwd,daar hij heimelijk te werk ging; hij is een verklikker van 
ontsnapte Russische krijgsgevangenen; hij was bang neergekogeld te worden en handelde ook uit 
wraaklust tegen zijn land. Hij was den dag voor de eerste razzia in gezelschap van Marcel Merckx, 
wanneer de lijst der slachtoffers opgemaakt werd.. In de lokalen der Gestapo te Leuven was hij 
tegenwoordig wanneer de slachtoffers daar waren; hij bewaakte vier onder hen, met de revolver in 
de vuist. Betichte beweert dat hij naar de lokalen der Gestapo ging om ten beste te spreken voor de 
slachtoffers.
STROOBANTS Jules was lid van V.N.V., hij ontving het verguld trouwteken, bezat wapen en waffenschein, 
hij was in zwart uniform. Zijn herberg was het verzamelpunt der zwarten en daar werden de lijsten der 
slachtoffers opgemaakt.
De schuld van de negen eerste betichten staat vast, daar het niet met zekerheid bewezen is of 
Stroobants aan het opmaken van de lijst deelnam.
De heer subst. VAN CAILLIE besluit, dat 1/8 der bevolking van Meensel-Kiezegem in de Duitsche kampen 
omgekomen is.
Mocht de werking der gerechtigheid een balsem zijn op de wonden der talrijke getroffenen en hun 
families. 
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HET GETUIGENVERHOOR 
In totaal zijn er bij de 100 getuigen in deze zaak, waarvan de meesten zelf aangehouden werden bij de 
razzias, ofwel hun overlevende familieleden zijn.
Get. E.H. MUES Jozef, pastoor te Kiezegem, verklaart dat er onder de Mis op 11 augustus enkele 
personen in de kerk kwamen en hem verplichtten de H. Mis te schorsen. De pastoor werd meegevoerd 
naar Meensel; in de meisjessschool werd hij vrijgelaten en moest tot 6 uur ‘s avonds  in de pastorij 
blijven. Remy Merckx, de vader, had niet veel invloed op zijn zoons, met wie hij eerder last had. Get. gaf 
hem den raad tusschen te komen voor de slachtoffers, doch hij zegde dat hij dit niet kon. Get. hoorde 
vertellen dat Maria leidster was van de D.M.S. , toen zij den  dienst kwam betalen voor haar broer, zegde 
de pastoor  dat dit toch erg was, waarop zij antwoordde: “ Ja, maar de gevolgen zullen nog erger zijn.” 
Broos is een leugenaar, hij noemde de familie Tielen bandieten. Van een vergadering bij Stroobants weet 
de pastoor niets.

Mter TIELEMANS vraagt zijn aanstelling als burg. partij voor den Belgischen staat tegen Merckx Lodewijk.
Get. GOYENS Henricus, dokter te Meensel-Kiezegem, verklaart dat op 1 Aug.’44, rond 5 uur ‘s morgens, 
de bende bij hem de deur openbrak en zijn huis doorzocht, denkende daar notaris Mertens te vinden; 
de tweede maal werd hij door Janssens en de gebr. Van Avondt verplicht te zeggen waar zich de “rosse 
Oscar” bevond; get. weigerde, waarop hij werd meegevoerd. Get. werd op 3 Sept. door de geallieerden 
in Brussel bevrijd. Merckx Maurice probeerde de werkman van get. over te halen om bij de Z.B. te gaan; 
get. gaf aan Maurice de raad zich terug te trekken en op den goeden weg terug te komen, waarop deze 
spotlachte. Get. denkt ook dat de moeder een groote verantwoordelijkheid heeft wat betreft het gedrag 
van haar kinderen. Broos was bekend als Duitschgezind. Hij zegde eens tegen get. bij een opmerking van 
deze, dat hij gehandeld had uit wrok tegen zijn vaderland.

Get. MERTENS Victor, Meensel-Kiezegem, denkt niet dat de vader veel te zeggen had in het huishouden. 
De moeder stond meer aan de zijde der zonen, die deel uitmaakten van para-militaire formaties. Broos 
ging veel naar vergaderingen, hij werd zelf onderscheiden door  Bogaerts voor bewezen diensten. 
Twee van zijn zonen waren in uniform. Broos kwam een dag voor de razzia in het huis van get. om hem 
te spreken, doch hij was afwezig. Een Gestapo, aanwezig bij de razzia, verklaarde dat toen zij in de 
gemeente arriveerden, zij nog niet wisten waarvoor het was. Aan de ingang van de gemeente stopten de 
auto’s waarin zij zich bevonden en werd er door 3 gemakerde personen    een lijst overhandigd waarop 
alle  bijzonderheden aangeduid stonden. Get. is er van overtuigd dat de moord op Gaston Merckx de 
aanleiding was van de razzia. Broos was een man met twee gezichten; zijn zoon zou gehandeld hebben 
uit wrok tegen het land.

Get. VAN GILBERGEN Augustin werd aangehouden op den 11   Augustus en bleef 9 maand gevangen. 
Hij herkende Merckx Albert en Marcel. In Duitschland zegde Natens dat Marcel op Vandermeeren 
geschoten had.

Mter Vranckx vraagt zijn aanstelling als burgerlijke partij voor Van Gilbergen.

Get. PITTOMVILS  Petrus werd eveneens aangehouden bij de tweede razzia en werd naar Duitschland 
gevoerd. Natens zegde in Duitschland dat Marcel op Vandermeren geschoten had en dat Maria 
aanwezig was bij  zijn verhoor  op de bureelen van de Gestapo en zegde dat het allen bandieten waren. 
Get. verklaart dat er bij de razzia 2 personen aangehouden werden.

Get. LODEWIJCKX Joseph Marcel, Meensel-Kiezegem, verklaart dat hij den 11-8-44 aangehouden 
werd. Hierbij herkende hij Merckx Albert en Marcel en Jos. Degeest, van Glabbeek. Op de Gestapo te 
Leuven was, even voor zijn aankomst, een gevangene zoo goed als zot geslagen. De gebr. Merckx Albert 
en Marcel sloegen er de gevangenen en zegden: “ Gij zijt niet goed genoeg voor den kogel, naar de 
zoutmijnen met jullie”, wijl Broos op uitdagende wijze een cigaar rookte en met de gevangenen spotte. 
Vrouw Merckx toonde de wapens, in het bureel geborgen, dat eerder een arsenaal geleek, en voegde er 
aan toe:”Die moeten dienen om de “witten” uit te roeien.”
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(vervolg in de editie van augustus): met o.a. getuigenissen van Claes Joseph, Jos Pypen, Achiel 
Veugelen,Frans Vande gaer, Frans Hendrickx, Leon Vuchelen, Maria Rentiers,Alfons Natens en Maria 
Bollen.) 

Noot van de redactie:
Het Vlaamsch Nationaal Verbond of VNV was een rechts-radicale (ook soms als fascistische bestempelde) 
Vlaams-nationalistische partij, opgericht op 8 oktober 1933 door Staf de Clercq. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog collaboreerde ze officieel met de Duitse bezetter.
Gestapo: De GEheime STAatsPOlizei was verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid en indirect voor 
de concentratiekampen. Dit gold voor zowel het Duitse Rijk als de bezette gebieden. De Gestapo was een 
onderdeel van de Reichssicherheitshauptamt.
D.M.S.: Diestsche Meisjesscharen,een onderdeel van de Jeugsbeweging Nazi- Jeugd Vlaanderen. Jetje 
Claessens was er de leidster van. 
Z.B.: Zwarte Brigade - geuniformeerde afdeling van het Vlaams nationalistisch Verbond.

Uittreksels uit “Vrij Volk” van 11 mei 1946 met de betichten en de krijgsraad. 
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