
Wintertocht Hartje Hageland 
12 februari 2012 - Globetrotters Hageland

In het hartje van het Hageland, de Gemeenschapschool 
van Sint-Joris-Winge, kan je zoals ieder jaar weer 
een flink stukje gaan wandelen bij de Hagelandse 
Globetrotters: prachtige vergezichten, unieke 
Hagelandse natuur, het golfterrein, het walenbos, 
... Kortom een gezondheidswandeling door een van 
de mooiste plekjes van het land. Ook dit jaar is onze 
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 weer aanwezig met 
een uitgebreide tentoonstelling. Geschiedenis en 
natuurschoon gaan hierbij hand in hand. 

Wij nodigen u dan ook graag uit op zondag 12 februari 2012 vanaf 09u tot 16u 
in de cafetaria van de school. Zo kan je kennis maken met de gruwelen van van 
W.O. II en dan voornamelijk zoals deze zich in het kleine tweelingdorp Meensel-
Kiezegem hebben afgespeeld: foto’s, boeken, films, enz.

Je kan van de gelegenheid gebruik maken om je in te schrijven voor onze 15e 
herdenkingsreis naar Noord-Duitsland van 23 tot 26 augustus 2012.

Uitnodiging Thema-Avond Blenkinsop
Maandag 12 maart 2012 - Vissenaken

Samen met de Landelijke Gilden afdeling 
Vissenaken en 82ND-101ST Airborne Division 
nodigt de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 u graag 
uit op de thema-avond ‘Blenkinsop’ in zaal De 
Kronkel in Vissenaken op maandag 12 maart 2012 
vanaf 19u00. Gratis Inkom.

Peter Celis, auteur van het boek Blenkinsop, weet 
als geen ander een historische reconstructie 
in zijn juist perspectief te verhalen. Over de 
pilootcarrière van Blenkinsop, de dramatische 
gebeurtenissen in Meensel-Kiezegem, en vele 
andere met Meensel-Kiezegem aanverwante onderwerpen: de spooktrein, Cap 
Arcona, Dédée De Jongh van de Komeetlijn, …

Avondvullend programma met:
Expo Stichting MK44 inclusief authentieke stukken van Teddy Blenkinsop;
Re-enacting piloten RAF; Sfeerevocatie met film en muziek anno ‘44;  
Verwelkoming met oorlogsdrankje en –hapje; Voordracht Blenkinsop door 
Peter Celis (20 uur); Getuigenissen (o.a. laatste ooggetuigen razzia 11/8/44); 
Familiebanden e.a. met Vissenaken; ...
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Voorwoord van de voorzitter

Het afscheid van 2011...

Fuskushima 11maart, de tijd stond stil na de verwoestende tsunami, de aardbeving en de kernramp 
zonder weerga. Becijferingen van de schade werden begroot op 11 miljoen euro. Het herstel zou een 
gigantische uitdaging betekenen. Chaos alom: 9 op de schaal van Richter. Japanse miljoenensteden zonder 
elektriciteit. En de rest van de wereld stortte zich op de debatten over het behoud van atoomenergie en 
kernstrategie. Hoe moet het verder?  

Ministers en toplui vertrokken met hun laatste bonussen en lieten hun politiek verleden voor wat het 
was. Getransfereerd heet dat in het sportjargon. Verzwakte aandeelhouders probeerden te leven met 
gespannen liquiditeitsposities van hun flink-met-miljarden-ondersteunde banken. In hun functies als 
kredietverleners werden deze flink gestoord door een niet- aflatende geruchtenstroom in de media over 
waarborgen en zekerheden. Het financieel systeem stortte alsnog niet ineen. Grote vraag vandaag: raakt 
deze opeenstapeling van crisissen en moeilijkheden ooit bezworen? 

Enkele vooraanstaande personaliteiten,ondernemers,Hollywoodiconen,bierbrouwers,ex-eurocommisari
ssen,ministers,zangers,voorzitters van voetbalclubs, bankdirecteuren en dies meer hebben ons voorgoed 
verlaten en rusten in vrede. En dit wanneer we moeten beseffen dat de zeven miljardste mens voetje op 
aarde heeft gezet: Danica Camacho, een Filipijns meisje uit Manila. Het was toen 31 oktober 2011. Met 
haar zagen op heel de wereld 489.999 borelingen in 2011 het levenslicht. Een moment om cijfers op te 
zoeken en even bij stil te staan. Het wordt een becijfering waardoor je uit je lood kan geslagen worden. 
Voor alle zekerheid, ze zijn terug te vinden  bij de bron: www.worldometers.info, cijfers geldend op 12 
december 2011 om 12u.

  125.325.011  mensen zijn dit jaar geboren
   53.525.692  mensen zijn dit jaar gestorven
 925.492.766 mensen zijn ondervoed
          1.550.074.527  mensen zijn overvoed
 516.691.513  mensen zijn obees (diabetis)
  475.368.292  dollar elke dag in VS uitgegeven aan obesitasziektes
          30.543 mensen sterven elke dag door honger
      7.112.920   kinderen jonger dan vijf jaar stierven dit jaar
             843.706.148 mensen hebben geen toegang tot zuiver water
                  1.685.255 mensen stierven door gebruik van onzuiver water.
                  4.700.000  miljard liter water verbruikt met z’n allen
                 12.000.000 mensen werden slachtoffer van besmettelijke ziektes

Echt veel te veel. Opvallend is de rubriek “Oorlogsslachtoffers”. Niet becijferd. Terloops opgemerkt: de 
nieuw aangestelde premier van een belabberd getinte regering in Italië, Mario Monti, deed in zijn eerste 
toespraak een ultieme oproep. “In naam van onze kinderen, we moeten ingrijpen.”
 
Het “mea culpa, mea culpa, mea maxia culpa” of de alarmbellen die in 2012 zullen afgaan. De twijfel 
bestaat of “de mens” wel wijs genoeg zal zijn om uit gemaakte fouten te leren. “Niets des mensen is mij 
vreemd”. schreef iemand in ons herinneringsboek, toen alles nog kon.  Er zal dus veel moed nodig zijn 
om het zonder de gebruikelijke superlatieven te doen. De nieuwste trend is besluiten met een Latijnse 
zinsnede. 

Voor ons is het deze: “Quo vadis homo digitalis?”.

Guido Hendrickx
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Hoogtepunten uit 2011

Naast onze werk- en redactievergaderingen heeft de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 ook het afgelopen 
jaar niet stilgezeten. Wij schetsen hier onze belangrijkste realisaties van het werkjaar 2011.

26 januari 2011 Rondleiding museum Military vereniging met specialisten W.O.II - 19 personen
6 februari 2011 Jaarlijkse tentoonstelling wandeling Hagelandse Globetrotters met 3 gidsen  
   meer dan 350 bezoekers
24 maart 2011 Rondleiding museum voor Tinteltuin Zoutleeuw met gids Valere Vangramberen
   20 personen
9 april 2011  Rondleiding museum en kerkhof CIMIC Hogeschool Mechelen - 26 personen
14 april 2011  Werkvergadering met NCPGR Meensel-Kiezegem Tienen
   Herdenking Augustus - Vital Craeninckx, Peter Celis & Oktaaf Duerinckx
17 april 2011  Verkenning Herdenkingsreis 2011 - Eindhoven-Arnhem 
   Reisgidsen Tom Devos & Oktaaf Duerinckx
1 mei 2011  Bezoek museum & kerkhof door vereniging Marine infanterie - 22 personen
12-14 mei 2011 Tentoonstelling Tuinbouwschool Mechelen - Voorstellingen en schoolbezoeken 
   12 klassen
15 mei 2011  Opendeur Hagelands Vredesmuseum & Spreekmomenten Karhuis - 16 bezoekers
19 juni 2011  Opendeur Hagelands Vresedmuseum & Spreekmomenten Karhuis - 12 bezoekers
17 juli 2011  Opendeur Hagelands Vresedmuseum & Spreekmomenten Karhuis - 22 bezoekers
4 augustus 2011 TV-uitzending ROB ivm plechtigheid Meensel-Kiezegem
   René De Keyzer & Oktaaf Duerinckx
7 augustus 2011 Deelname Plechtigheid NCPGR Meensel-Kiezegem
25-28 augustus 2011 14e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland - 32 medereizigers
6 september 2011 Bezoek scholengemeenschap Weert (NL): Rondleiding museum en kerkhof   
   Meensel; Rondrit per bus langs bijzondere plaatsen uit de oorlogsgeschiedenis   
   van het dorp - 44 personen
18 september 2011 Opendeur Hagelands Vresedmuseum & Nabespreking 14e Herdenkingsreis
   46 deelnemers waaronder 29 museumbezoekers
13 oktober 2011 Tentoonstelling in Ontmoetingscentrum Meensel-Kiezegem tijdens de    
   winterwandeling Hagelandse Globetrotters - 134 bezoekers
23 oktober 2011 Rondleiding museum familie & vrienden van Frederic Duerinckx - 17 personen
2 november 2011 Deelname aan de Canadese Mars in Knokke - 19km
9 november 2011 Rondleiding museum voor basisschool ‘t Hagekind - gids Valere Vangramberen
10 november 2011 Rondleiding museum voor Sint-Jorisschool van Sint-Joris-Winge - 44 personen
11 november 2011 Rondleiding museum en kerkhof voor OKRA Linter - 25 personen
12 november 2011 Bezoek Standaard Boekhandel Leuven - Lezing Blenkinsop door Peter Celis

Belangrijk! Rode Stippen...
In onze vorige editie van de Nieuwsbrief vroegen wij uw bijdrage voor het nieuwe jaargang, dewelke 
al flink werd beantwoord. Dank aan allen die én hun leesgeld reeds betaalden én voor zij die hier nog 
een schepje bovenop deden.

Indien wij voor dit jaargang nog geen betaling mochten ontvangen kan u vooraan op deze nieuwsbrief 
een rode stip vinden. Mogen wij dan vragen indien u de volgende editie nog in de bus wenst om het 
kleine bedrag van € 12.50 over te maken naar IBAN BE83 1468 0376 8815 - BIC GEBABEBB met 
vermelding Nieuwsbrief 2012, als deelname in de druk- en portkosten. Hopelijk mogen wij u ook 
dit jaar verblijden met onze berichtgeving. Onze online lezers blijven kostenloos onze nieuwsbrief 
ontvangen, maar ook hen bedanken wij voor de gulle extra bijdragen.

Vanwege de redactie.
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Museumbezoek OKRA Linter op 11 november 2011
Op het eerste moment niet zo ‘n best idee met de afgesproken datum: 11 november 2011. Maar twijfelaars 
hebben wel eens ongelijk. Ook in dit geval. Mijn voorzittersmouwen andermaal opgerold  want een 
zonnige dag als deze betekende geen ontwijken aan de vooruitzichten. Inderdaad, OKRA-Linter leden 
daagden op met meer dan 20 belangstellenden. Keurig op tijd stonden ze op de afspraak om 13:00u op 
het ere-kerkhof te Meensel. De meeste van de vorige groepsbezoeken eindigden waarheidsgetrouw op 
deze verzamelplaats van herdenkingszerken.
Met deze groep wisten we bij voorbaat dat de begeesterende 11 novemberstemming aanwezig was.
De deelnemers waren meestal getuige geweest in hun respectievelijke deelgemeenten van de 
georganiseerde plechtigheden aan hun monumenten ter plekke op deze jaarlijkse herdenkingsdag.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 was wel het punt van belangstelling. Temeer dat er destijds 
in de Linterse streek, met de Grote en Kleine Gete als toenmalige verdedigingslijn, heel wat historisch 
feiten en dagen konden ingekleurd worden. De link naar het begin van de Tweede Wereldoorlog 
kon in eerste instantie vlug gelegd worden. Het inschatten van de omstandigheden betreffende onze 
oorlogsslachtoffers, vooral wegens repressie, nazipraktijken, verklikking en bezettingsverordeningen 
van het Duitse leger, waarbij een mensenleven tot niets of naastbestaande werden herleid, betekenen 
begripsvolle inspiratie en herbeleven van de effecten die op onze bevolking werd uitgewerkt: moord en 
terreur, aanhoudingen en deportaties, de gruwel der kampen. 
  
Het voorafgaand vrije bezoek aan het kerkhof maakte dat heel wat problemen en vragen losjes vanuit de 
groep naar voren kwamen. Eerste vaststelling: al direct innemende verduidelijking en verhalen waren 
noodzakelijk welke hun met een geïnteresseerde aanpak werd bevestigd. Met een tiental aansluitende  
voertuigen in kolonne werd er dan ook een trip naar de belangrijkste locaties afgewerkt: executieplaats 
op de grens met Binkom en Attenrode, het verhaal rond het Ontmoetingscentrum, de hoeve Merckx, 
de aanhoudingen op de grensstraten etc. Aanschouwelijke en gedetailleerde info en foto’s over de 
belangrijkste historische gebeurtenissen in onze dorpen, én Meensel, én Kiezegem, maakten dat  er nadien 
in het museum de beelden “aantrekkelijker” gemaakt werden wanneer fotomateriaal kon geconsulteerd 
worden. Twee volledige uren werd er intens “meegeleefd”: beelden maken sterke beoordelingen mogelijk. 
Het afscheid van deze groep kwam veel te vlug. Er stond voor de deelnemers immers nog een korte 
wandeling op het programma. En toch… er was nog zoveel ongeweten en onbegrepen. “Wij komen terug” 
was hun afscheidsgroet. Het klonk niet als een valse belofte. Tot een volgende gelegenheid.
Guido Hendrickx  

15e Herdenkingsreis - 23-26 Augustus 2012
Op 23 augustus 2012 brengen we een uitgebreid bezoek aan Bergen-Belsen, het Russische kerkhof 
op de Luneburgerheide, het archief, het driehoekige Engelse kerkhof te Becklingen en tenslotte 
via de Kohlbrandbrücke naar Bullenhuserdamm. Vrijdag trekken we noordwaarts via Lubeck naar 
Pelzerhaken waar het monument van de Cap Arcona aan de Oostzee en het museum bezoeken. Zaterdag 
is de Neuengammedag, met een plechtigheid aan ons beeld, bezoeken aan de haven, de resten van 
de na-oorlogse gevangenis, de herdenkingshalle, de gevallen gevangene, de fabriek “Klinkerwerke”, 
de gestapogarages (nu museum), het grote museum en de gerstaureerde site van het kamp, de 
Waltherwerkefabriek, de overblijfselen van het crematorium met dodenappèl, enz.
Op zondag zijn we in Bremen met als bezoekplaatsen: Schützenhof, Blumenthal, Farge (grootste 
duikbotenbunker ter wereld). Later via de overzet op de Weser terug huiswaarts.

Wij mochten al 20 inschrijvingen noteren. U kan zelf ook inschrijven voor deze reis mits storting van 
een voorschot van € 100 per persoon op het rekeningnummer IBAN BE64 1424 0220 3552 - BIC 
GEBABEBB met vermelding 15e Herdenkingsreis. Verdere inlichtingen bij René Cauwbergs, reisleider, 
op 016 63 24 60. In een volgende editie meer informatie, of op onze talrijke tentoonstellingen (Sint-
Joris-Winge, Vissenaken, ...).



5

Herinneringseducatie
Het jaareinde betekent steeds opnieuw schoolbezoeken voor de medewerkers van de Stichting. 
Traditiegetrouw bezochten de laatstejaars van de lagere scholen van Tielt (t’ Hagekind) en Winge 
(Sint-Jorisschool) ons dorp en ons museum in de dagen rond 11 november. De leerkrachten zien het 
een beetje als een plicht hun oudste  leerlingen (11 – , 12 – jarigen) te confronteren met de geschiedenis 
van hun dorp.  Uit het verhaal van Meensel-Kiezegem valt immers zoveel te leren voor de (eigen) 
jongeren.

Zoals elk jaar zijn er ook nog kinderen in de klasgroepen die verwant 
zijn met slachtoffers, familieleden of betrokkenen van toen. Zo leerde 
Jolien Vankerkhove haar grootopa Marcel Loddewijckx kennen in 
het vredesmuseum in Huize Hageland. Dit meisje aanhoorde met 
open mond de vertellingen van de oorlogsgebeurtenissen van haar 
dorpsgenoten, niet in het minst het wedervaren van haar eigen 
familielid. Marcel keerde als één van de weinigen weer uit het 
concentratiekamp Neuengamme. Elk van de kinderen beleeft en 
verwerkt zo’n bezoek op een eigen manier. Sowieso krijgen ze de 
kans hun gevoelens uit te drukken, al dramatiserend, al schrijvend 
of al tekenend.

In haar opstel vertelde Jolien uit de zesde klas van ’t Hagekind  het 
alzo :

In de buurt van Meensel was een vliegtuig neergestort.  Er zaten 
1 Canadese piloot en 7 andere soldaten in dat vliegtuig.  De 
bemanningsleden zijn allen overleden, maar ééntje (de piloot) is 
kunnen ontsnappen.  Hij zat verstopt bij een familie in Meensel.
Tijdens de razzia’s kwamen de Duitsers binnen in je huis of 
boerderij.  En namen je zonen of man mee.  Die werden naar het 
concentratiekamp gebracht.  Om daar gaan te werken en ze kregen 
maar 50 gram brood en soep van gekookte aardappelschillen.
Er zijn maar 8 mensen van een 70-tal weggevoerden kunnen 
overleven.  Mijn grootopa kwam als allereerste terug.  Hij had 
veel geluk.
Ze zijn bevrijd door de Amerikanen.

Enkele andere kinderen tekenden na het museumbezoek over het verdriet van de achtergeblevenen. 
Ze lieten zich ook inspireren door het beeldhouwwerk ‘de wanhoop van Meensel-Kiezegem.’  De 
houtskooltechniek met haar zwart-wit nuances verstrengt de expressie…

Kinderen uit de Freinet school ‘De Tinteltuin’ uit Zoutleeuw hielden een project rond wereldoorlog 
II. In dit wat alternatief onderwijssysteem hebben kinderen veel inspraak bij de keuze en invulling 
van de thema’s die uitgewerkt worden in projectvorm. De leerlingen uit de tweede graad werkten een 
maand lang rond WO II omdat die hun zo fascineerde.

Zo interviewden ze hun grootouders die toen even oud waren als zij nu.  Ze zochten in hun streek (samen 
met hun leerkrachten en hun ouders) verder nog naar sporen uit die tijd. Naast een museumbezoek in 
Borlo vonden ze ook de weg naar Meensel-Kiezegem. Een wandeling in het dorpscentrum, een bezoek 
aan het infocentrum en afsluitend een rondleiding op het erekerkhof viel hun te beurt. 

Valère Vangramberen
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Hitler is dood - Theatervoorstellingen 
Zijn voornaamste secondanten Goebbels en Himmler hebben zich van het leven beroofd. Al snel vallen 
Goering en Speer in handen van het Westen. De As van het Kwaad is overwonnen, de wereld ligt in puin. 
Er moet aan een opkuis gedacht worden, en de schuldigen moeten gestraft. Tegen de achtergrond 
van een stad in puin, pogen drie jonge geallieerde medewerkers een moraal te ontwikkelen voor 
de toekomst. Tussen de beklaagden onderling ontstaan spanningen en meningsverschillen. Want 
de overlevingsstrategie van de één betekent het doodvonnis voor de ander. Hitler is dood. Maar de 
bittere erfenis die hij nalaat, is enorm.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 2012 vanaf 20u00 - € 15 / € 13 (-26 jaar) / € 11 
(cultuurkaart KU Leuven) – OPEK Vaartkom 4, 3000 Leuven - Reservatie tickets via 016 300 
900 of www.30CC.be, wacht niet te lang, de meeste voorstellingen waren snel uitverkocht.

Een organisatie van Braakland/Zhebilding + ’t Arsenaal. Met de steun van het Vlaams Fonds voor de 
Letteren.

De voorstelling werd bij de première in 
mei unaniem lovend onthaald en stond 
de hele maand mei in de podium-top-3 
van De Standaard - Door het Nederlandse 
vaktijdschrift De Theatermaker TM werd 
Hitler is dood uitgeroepen tot beste 
muziektheatervoorstelling van het jaar - 
Boeiende voorstelling over de Neurenberg-
processen. Wie heeft schuld, wie niet? De 
schrijver en regisseur Stijn Devillé zet u 
aan het denken. (Wouter Hillaert in De 
Standaard) - Hitler is dood is majestueus 
muziektheater dat een vlijmscherp 
portret van machtsmisbruik schetst. (Els 
Van Steenberghe in Knack) - Hitler is 
springlevend. ’t Arsenaal en Braakland/
Zhebilding leveren straf docudrama met 
‘Hitler is dood’ (Liv Laveyne in De Morgen) 
- Rechtbankdrama dat zowel documentair 
als theatraal grote indruk maakt. Hitler 
is dood is sober geënsceneerd, waardoor 
de nadruk op de tekst komt te liggen, die 
niet enkel inhoudelijk maar ook ritmisch 
prachtig ineensteekt. (Evelyne Coussens in 
Zone Magazines) - Devillé heeft echt heel 
goeie acteurs bij mekaar gekregen. En ze 
zijn zeer goed geleid. Dat wordt allemaal 
heel goed en strak in de hand gehouden. 

Goed gespeeld, goed gezegd. Zonder pathos, zonder overdrijving. Puur theater. (Johan Thielemans 
op Klara) - Een uitgebreid patchwork waar de toeschouwer in kruipt als in een vuistdikke, degelijke 
en bij momenten razend spannende roman. Met Hitler is dood bereiken Stijn Devillé en zijn 
muziektheatergezelschap een nieuw hoogtepunt in hun oeuvre. (Ines Minten op Theatermaggezien.
be) - De muziek is niet alleen versterkend en ondersteunend, de muziek stroomlijnt de voorstelling. 
Het resultaat is subliem. Dit is een sterke voorstelling die je blik verruimt, tot nadenken stemt en tot 
oeverloos napraten stimuleert. (Valerie Druart op CJP.be).
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Het Proces van Meensel-Kiezegem (Deel 4)
Vrij Volk nr 20- 18 Mei 1946 (vervolg)
Get. WITTEMANS Jules, M.-K., verklaart dat zijn 
vader en zuster werden aangehouden 11 Aug. 
De gansche familie Merckx was Duitschgezind. 
Broos was ook pro-duitsch. Bij Stroobvants 
waren vergaderingen van de zwarten.
Get. HENDRICKX Jozef, M.-K. ging met Ernest 
naar school en deze verbood het vaderlandsch 
lied te spelen, hij droeg dagelijks een dolk en 
soms een revolver. Hij bedreigde eens een 
jongen op de tram, en vroeg aan get. zijn naam 
zeggende dat hij hem zou doen weghalen.
Get. HENDRICKX Lea M.-K., verklaart dat haar 
vader aangehouden werd bij de razia , evenals 
haar broer. Broos zegde  dat het nu wel zou 
gedaan geweest zijn met de moorden. Hij zegde 
ook dat Natens op de gestapo aan hem bekend 
had dat hij schuld had, en dat haar broer een bandiet was.
Get. BEDDEGENOOTS, Maria, M.-K., dochter van Oscar Beddegenoots, verklaart dat Broos en 
de familie Merckx hevig Duitschgezind waren. Broos zegde zelf aan get. dat hij bijna niet meer 
op straat dierf komen. Get LISSENS Maria, M.-K. verklaart dat Broos haar zegde  dat hij niets 
kon doen voor haar man, en datv de garde en burgemeester naar Duitschland zouden gestuurd 
worden ook dat er op hem gelet werd om hem neer te schieten.
Get. vraagt aan Broos waarom haar man aangehouden werd.
Get. SCHOTS Maria, M.-K., ging ook bij Broos om ten beste te spreken voor haar man, deze zegde 
dat indien haar jongens zich gingen aanmelden haar man zou gelost worden.
Get. TROMPET Jules, M.-K., tegen get. zei Broos dat het spijtig was wat er gebeurd was.
Get. REMY Joseph, Leuven, verklaart dat Broos zijn schoonbroer Vuchelen uit het gevang haalde, 
Broos zegde dat het op voorwaarde was dat hij zijn 2 broers zou verraden en dat de moordenaars 
van Meensel er nu lagen.
Get. VAN DE GAER Livinus, M.-K. zag bij de razia van 11 Aug. Broos met zijn auto doorrijden. Later 
vroeg hij aan Felix wat hebt gij hier laten gebeuren, Broos zegde toen dat zij de burgemeester niet 
meer zouden gezien hebben, verder zegde hij nog: Wat gebeurde er bij Hendrickx en wat een kot 
is het bij Oscar Beddegenoots.
Get. vraagt Broos hetzelfde als de burgemeester gebeurd is, dat hij hem niet meer zou zien.
Get. DEWINDT Alois, Binkom, verklaart dat Maurice een heimelijk karakter had. Hij was lid van de 
V.N.V. en was in het bezit van een wapen, hij werd zeer gevreesd in de streek. Hij schreef een brief 
aan de commandantur te Leuven om burgemeester Adline te verklikken.
Broos was eeb hevig propagandist. Van Bollaerts uit Binkom en V.N.V. vernam get. dat er een 
vergadering plaats had bij Stroobants. Get. is er ontroerd alos hij over zijn overleden kameraden 
spreekt. Get. PETERS Georges, M.-K.; verklaart dat de gansche familie Merckx Duitschgezind was. 
Albert en Marcel  stonden in nauwe betrekking met de gestapo  te Leuven. Jozef ging gewapend 
op het land werken. Get. is zeer aarzelend in zijn getuigenis.
Get. ROOSEN Louis, Zoutleeuw, verklaart dat hij Broos te Zoutleeuw zag den dag van den tweeden 
razzia den 11 Augustus 1944 te elf uur- half twaalf.
Get. VAN NUFFELEN Alfons, verklaart dat zijn twee zoons verdoken geweest zijn bij Broos. Get. 
wist niet dat Broos lid was van VNV.
Get. CAUWBERGHS Adolf bevestigt zijn vroegere verklaring.
Get. STAES Jozef, Roosbeek, verklaart dat er geen twist was tusschen den burgemeester en 
Broos, doch de burgemeester vreesde Broos om zijn politieke bedrijvigheid.
Get. STROOBANTS Jules verklaart dat hij bij Stroobants was den dag van de 1ste razzia. Get. weet 
niets van een vergadering. Stroobants luisterde gaarne naar den Engeschen post. Get. weet niet 
of Stroobnats VNV-er was. 
Get. SCHERENS Frans, Mechelen, verklaart dat Broos hem voorstelde. Broos verklaarde aan get. 
dat hij aanzien werd als een zwarte omdat zijn zoon tegen zijn wil bij de Zwarte Brigade was.
(wordt in volgend editie vervolgd met de ondervraging van de betichten en de burgerlijke partijen)

De krijgsraad luistert aandachtig naar de uiteenzetting  
van de Z.E.H. Mues, pastoor van Kiezegem.
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nieuwsbrief@meensel-

kiezegem44.be.  
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