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Goed gezegd...

“Het is een schandaal dat er geen aandacht 
is voor deze herdenking. Meensel-Kiezegem 
staat naast Oradour, Lidice, Vinkt, Putten 
e.a., maar politiek, media en vredesbeweging 
blijven volledig afwezig. Wie zorgt dat 
Meensel-Kiezegem in 2016 wél aandacht zal 
krijgen?” (nvdr: wij natuurlijk!)

Citaat van Jan Hertogen na de 71e 
herdenkingsplechtigheid in Meensel-
Kiezegem

Meer op http://www.npdata.be/BuG/276-
Meensel-Kiezegem

Oktaaf Duerinckx
Tom Devos

De redactie

Hagelands Vredesmuseum

Onze Medewerkers

Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen steeds mogelijk via 
toerisme@tielt-winge.be of 016 63 95 56

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
Marc Cauwbergs,  
Foto’s & Tentoonstellingen
Binkomstraat 42, 3391 Meensel-Kiezegem 
Tel 016/635854
Tom Devos & Caroline Colebunders,  
Redactie & Website
Diestsestraat 28, 3470 Kortenaken 
GSM 0487/737002
Freddy Duerinckx,
Gellenberg 107, 3210 Lubbeek  
Tel 016/621238
Evrard Van Goidsenhoven,
Hamelendreef 27, 3300 Tienen  
GSM 0476/324401
Viviane Cauwbergs & Fernand Vansevenant, 
Hoogland 154, 3118 Werchter 
Tel 016/53 41 88
Ingrid Hendrickx
Kapellekensweg, 32 3391 Meensel-
Kiezegem Tel 016/640309
Rudi Peeters, Wapens en Tentoonstellingen
Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem 
GSM 0486/104960

info@meensel-kiezegem44.be 
www.meensel-kiezegem44.be

Al Gelezen?
Na onze Normandiëtrip vroeg Jef VG wat 
de oorlog gekost heeft. Wij verwezen naar 
het boek van James & Suzanna Pool, ‘Wie 
financierde Hitler’ (1978, Elsevier Focus).

Over Normandië, een prachtig fotoboek met 
originele beelden en teksten van ‘Frédéric 
Vergne’ (1994, Pro Libris) - Nederlandse 
vertaling.
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De jaarlijkse herdenkingsplechtigheden zijn pas achter 
de rug. De gastsprekers hebben hun visie geponeerd. De 
vlaggen worden gestreken, netjes opgeborgen voor een 
volgende gelegenheid en we kunnen weer vrij ademen 
getekend door loodzware herinneringen aan de gruwelijke 
uitingsvormen van brutaal geweld. En toch beleven we 
een historisch unicum. Niet de politieke ruziesfeer en de 
platgestreken plooien. Wél een menselijk probleem zonder voorgaande.
Een dagblad-enquêteresultaat leverde het onweerlegbaar bewijs: nergens is 
“leven” beter.

De misnoegde en ontevreden boerenstand niet meegerekend, blijkt een hoog 
percentage van de bevolking uitermate tevreden, vooral dank zij de nooit geziene 
ideale zomer. De BBQ dampen en -geuren walmen over bos en hei. In de pretparken 
drummen dichte rijen op naar recordcijfers.

Weervoorspellers presenteren fantastische zomercocktails. Waar kunnen we 
nog beter zijn? Elke medaille heeft keerzijde: een krantenbericht waarin wordt 
gemeld dat 61% van de bevolking zou gekant zijn tegen alle migratie- en 
vluchtelingeninstromen. Zodoende zelfs dat leegstaande legerkazernes voor de 
opvang van asielzoekers aangepast worden. Vandaag blijkt dat onvoldoende voor 
de dagelijkse instroom. Onze beleidsmensen worden verplicht hun lege hangmatten 
op hun vakantieadres achter te laten wegens té grote migratieproblemen. 

Gelukkig is daar nog het Rode Kruis om de eerste nodige voorzieningen aan te reiken. 
Wegens de “komkommertijd” in de nieuwsgaring duiken abnormaal uitvergrote 
foto’s op in steeds slankere krantenedities. Eentje heeft toch mijn speciale aandacht 
waarin een aanklagend verhaal wordt bevestigd: strandtoeristen liggen languit 
op een Grieks eiland Kos wereldvreemd te kijken naar een schamel rubberbootje 
dat vol uitgeputte bootvluchtelingen aan wal wil, worstelend met een woelige 
en sterke zeebranding. Bevreemdende taferelen waarvan iedereen weet dat het 
hier een bizarre ontsnapping aan een verdrinkingsdood betreft. De wanhoop en 
de uitzichtloosheid is van hun getekende gezichten te lezen na hun gewaagde 
ontsnappingspoging uit de moordende klauwen van corrupte landsbesturen en 
ongrijpbare mensenhandelaars.

Vandaag staat onze krant vol met chaotische mensonwaardige beelden met 
aangespoelde migranten. Europa slaagt er maar niet in, zonder blamage, een 
afdoend antwoord te vinden voor de meer dan 40.000 bootvluchtelingen die de 
gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee hebben overleefd. Aan de Europese 
grenzen liggen in kampen nog eens 20.000 mensen die willen overkomen. In Syrië 
alleen zijn er vier miljoen op de vlucht. Wie dit ontkent heeft de voorbije jaren niet 
verder gekeken dan zijn neus lang is. En toch zijn er landen die hun hoofd in het 
zand steken.

WOORD VAN DE VOORZITTER
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Hongarije krijgt een uitmuntendheid terzake: zij bouwen een nieuwe muur tegen 
de vluchtelingenstroom. IJsland, Noorwegen en Zwitserland springen mee in het 
gareel voor betere opvang, alhoewel zij niet-EU-land zijn. Europese solidariteit lijkt 
een loos begrip.

Samen met het Griekse drama zijn deze omstandigheden een zoveelste deuk in het 
Europese blazoen. Bij dit alles gaan mijn gedachten naar de vernederende toestanden 
die onze gedeporteerden moesten ondergaan, toen zij als een horde slaven door 
de straten van Bremen werden gedreven. Vooral niet het minste oogcontact werd 
toegestaan door de voorbijgangers. Deze uitgeputte wrakken moesten het “Heil 
Hitlergevoel” concretiseren.

Aan de andere kant van de wereld herdenken momenteel de Japanners het 
oorlogseinde van Wereldoorlog II en in het bijzonder de onvoorstelbare chaos door 
toedoen van de atoomkernbommen met hun dodelijke resultaten. De gelaten sfeer 
hieromtrent laat ook na 70 jaar weinig goeds vermoeden. Atoomoorlogsdreiging 
ligt niet in de archiefkast, wees daarvan overtuigd.

Van de jongste herdenkingsplechtigheid, met prima organisatie, onthoud ik het 
volgende. Er was Deken Van Meerbergen die als voorganger in de misviering een 
opmerkelijke homilie hield met een boodschap die hij als volgt formuleerde: Als 
niets meer heilig is, dan is niets nog veilig. Hij haalde ook de opdracht aan waarop 
ons filmproject van de Stichting destijds sinds 1998 op gesteund heeft: Wie de 
geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen, wijze woorden van Georges 
Santayana.

Voor de eenenzeventigste keer heb ik het miseinde ervaren als een hopeloze 
oproep en opdracht aan de aanwezigen, gelovig of niet: Ga nu heen in vrede... 
Een onhaalbare opdracht. Daartegenover stonden traditioneel gastsprekers met 
uiteenlopende gedachtenkronkels. Enerzijds onze burgemeester die dacht met zijn 
mening “in goed gezelschap te zijn en aan te sluiten met de standpunten van de 
gebroeders Craeninckx, die in hun boek de tolk wilden zijn bij het zoeken naar de 
diepere achtergronden van een tragedie waarvan onschuldige mensen slachtoffer 
werden en waarvan uiteindelijk niemand baat bij had.” - Einde citaat.

Anderzijds was daar schrijver Roger Rutten die zijn drie uitgegeven boeken aanhaalde 
om aan te tonen dat er bitter weinig onderzoek is gebeurd naar de collaboratiesfeer, 
ook te Meensel-Kiezegem Het moest hem van het hart dat velen uit de collaboratie 
ongestraft zijn gebleven. Per slot was daar de Nationale Voorzitter Jozef Craeninckx, 
gewezen politiek gevangene, die de herinnering aan hun leed en dood levendig 
wilde houden voor de toekomstige generaties.

Ik prijs mij persoonlijk gelukkig omdat ik er dit jaar nog bij kon zijn. Anderzijds 
ook omdat de burgemeester de N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem – Tienen, de Stichting 
Meensel-Kiezegem ’44 en haar vrijwillige medewerkers en bestuur heel even 
in de bloemetjes heeft gezet. Het is fijn een erkenning te krijgen voor dit meer 
dan twintigjarige reuzewerk dat jaren aan een stuk werd geleverd gaande over 
verfilming, tentoonstellingen, museumbegeleiding en meer dan 20 buitenlandse 
herdenkingsreizen naar de Noord-Duitse kampen en de Franse ontschepingsstranden, 
en de zo vele herdenkingsplechtigheden waarvoor N.C.P.G.R zich jaarlijks inzet.
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Al 71 herdenkingsdagen staan er op mijn teller. Ik was er als tiener reeds bij in 1945. 
Ik weet dus ‘God-zij-dank’ waarover gepraat en geschreven wordt en onderga het 
andermaal.

Feit is: na 70 of 71 jaar is en blijft geschiedenis niet eenvoudig. Momenteel zijn 
er nog tv-programma’s met ongekend archiefmateriaal en duistere reportages 
over de tijd van toen. Verzet - collaboratie - repressie: onmogelijk sfeerbeelden 
onder gepaste woorden te brengen. Vandaag komen zijn die het meemaakten 
aan het woord met afgestompte gevoelens over momentopnames. En wie dan 
wel? Kinderen uit alle partijen, verzetsmensen, mensen met de scheve schaats, 
oud-collaborateurs, journalisten, advocaten en gerechtsbeambten. Allemaal 
steekhoudende getuigenissen. Waarvan ik vandaag nog kan getuigen zal je 
vragen. De woelige septemberdagen ‘44 toen de wet van de straat heerste, de 
berichten over de interneringskampen, de gehate vernederingen en het blind 
geweld, de twijfelachtige naoorlogse rechtspraken. De tand des tijds laat velen 
boetserend optreden: ieder zijn waarheid, ieder zijn visie en mening maar vooral het 
afgedwongen recht van overtuiging. Oorlog scoort altijd. Voor de media zijn kijk- 
en leescijfers belangrijk. Bij dit alles blijft de open vraag: wat was rechtvaardig?

Ik denk nog even terug aan felicitaties die ik mocht ontvangen bij een gidsbeurt 
in ons Vredesmuseum. Een leerkracht licentiaat Geschiedenis stelde mij 
voor schut met de vraag: ·“Heb jij al gezorgd voor een opvolger-gids voor 
deze museumtentoonstelling?”, “En waarom dan wel?”, was de wedervraag. 
Concreet omdat kritisch denken hier wordt gestimuleerd. En kritisch denken is 
levensnoodzakelijk voor verantwoord handelen. Met als gevolg met verbazing en 
verdwazing de nuances en elke visie begrijpen omdat alles mogelijk wordt en niets 
is wat het nog lijkt te zijn.

En dan wordt zwijgen bijwijlen een veilige haven. En zwijgen en aanvaarden is de 
rode draad die doorheen de geschiedenis van ons dorp heeft gelopen. De getroffen 
families berustten daarin. Het enthousiasme waarmee de Stichting Meensel-
Kiezegem’44 haar werking heeft aangepakt gaande van de film, de boeken en de 
georganiseerde tentoonstellingen zijn de waarborg voor het authentiek ervaren in 
de belangrijkste schakels die de jeugd hierbij uitmaken naar de toekomst toe. 

Wij hebben of zeg ik nu reeds “hadden” niet voor niets het Hageland Vredesmuseum 
in beheer. Initiatieven blijven nemen is het enige wat we kunnen blijven doen. 
Het oorlogserfgoed dat wij vandaag blijven koesteren met vlaggen, bloemen 
en deugddoende bewoordingen blijf ik veeleer beschouwen als een uitgelezen 
prachtkans om te tonen dat een kleine gemeenschap grote waarde kan hechten 
aan mensenrechten en verdraagzaamheid.

Dat men tolerantie en respect leert accepteren om discriminatie te voorkomen.

Kraken kan het wel eens, maar barsten niet.

Guido Hendrickx
Voorzitter
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
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De Vierdaagse van Normandië door de 
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44

Donderdag 23 juli 2015 - Van Meensel naar Bayeux

D-Day! Uur H. Het diende zich stralend aan, maar hoe kan je starten zonder stuurman… Baas Paul van 
Hageland-Express loste het op en de trip tot aan de grens verliep in alle peis en vree. De klassieker “The 
Longest day “ werd bekeken met de nodige duiding ( wat is echt en wat bijgevoegd enz…) en aandacht 
voor de plaatsen waar we gedurende deze vier dagen terecht zouden komen. De eerste officiële stop was 
aan de enorme pont de Normandie. Adembenemend zicht en een stukje wandelen om de Seine-vallei en 
een cruiseschip te bewonderen en vast te leggen voor later. Na de hoogstaande overtochtpret over de 
Seinedelta, lieten we Picardie en de rozen voor wat ze waren en vanaf dan speelde Normandië de hoofdrol.

Eerste bedrijf: Arromanches: De driehonderdzestiggraden cinema en het indrukwekkende kanongebulder, 
de ‘Schotskes’ in de Willy’sjeep, het buitenpanorama en de afdaling te voet naar het zeeniveau, allemaal 
momenten om te onthouden. Jef VG in de rolstoel heeft gelukkig bijtijds zijn remmen dichtgeknepen zodat 
zijn engelbewaarder-kleindochter Roos hem zelfs bergaf moest stoempen

Op de hoogvlakten van Arromanches hadden wij een ideaal overzicht over de resten van de kunstmatige haven

In het Landingsmuseum wachtte een “madame” op ons met een welgemeende ‘welkom, ik spreek 
Nederlands en de film gaat nu beginnen’. Daarna konden we verder het museum ontdekken, met prachtige 
maquettes van de mulberry-haven: Dit was vooral spek voor de bek van de aanwezige ingenieurs.
Millimeterwerk van Jan, de chauffeur, zorgde er voor dat we tijdig langs de smalle wegeltjes van de Calvados 
in Port-en-Bessin belandden. Was dit nu Port-en-Bessin of Ouistreham? Film maken is altijd een beetje 
bedrog, dat weten we nu wel zeker na dit bezoek aan de pittige omgeving van het visserskanaal met de 
fris-gekleurde vissersschepen.

Na dit rustige intermezzo naar het Novotel in Bayeux en na een driegangenmenu een barbezoek en bijtijds 
gaan slapen, want de gids wacht ons om kwart na acht stipt op de bus. Weer een zware dag in het verschiet.
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Vrijdag 24 juli 2015 – Omaha & Utah Beach

Na een deugddoende nachtrust in een goed ‘beddeke’ mochten we plaatsnemen aan de ronde ontbijttafels 
van het Novotel. Dan naar het indrukwekkende Amerikaanse kerkhof in Colleville sur mer. Op het immense 
kerkhof bij het zien van de immense gravenrijen op “Amerikaanse bodem” kregen we ook de kans om 
te mediteren in deze rustige omgeving. Pointe du Hoc was de volgende halte. Daar aangekomen kregen 
we een prachtige indruk hoe de Duitse militairen zich gevoeld moeten hebben wanneer zij vanuit hun 
batterijbunker de enorme armada zagen aankomen, terwijl de bommen rond hun oren vlogen. 

Het zicht van Omaha beach op de landingsstranden vanop de hoogte van het Amerikaans Kerkhof.

Vervolgens naar Saint-Marie-du-Mont, waar we in de kerk zowel als in het rommel-souvenirwinkeltje op 
de hoek de typische ‘bedoefte’ nostalgische geur combineerden met de verhalen uit die veertigerjaren. 
Merkwaardig is dat we aan de kerk op zoek konden gaan naar zowel Romaanse als Gothische als Barokke 
elementen. De grote duidingsplakkaten rond de kerk vertelden het verhaal van de mannen van de 101ste 
luchtlandingsdivisie ( E-cie van de degelijke serie “Band of Brothers”. Op weg naar Utah Beach
werden we nog attent gemaakt op de beelden van Kolonel Richard Winters ( easycompagnie) en van de 

Deense vrijwilligers die de landing versterkten (zeldzaam gegeven en weinig bekend).
Hoog noen en dus een bus vol hongerigen en daar was dan patron Daniël van “Le Roosevelt” die ons 
dirigeerde naar het terras en heel zijn bemanning aanspoorde om ons ten dienste te zijn. Het was niet 
alleen snel geserveerd, maar nog eens lekker ook. Merkwaardig was dan ook dat het museum voor ons 
een topper was, waar het vroeger één van de minpunten van de Normandische oorlogsbeleving bleek. 
In de toekomst gaan we dus zeker meer tijd uittrekken om dit nu prachtige museum in detail te kunnen 
doorsnuffelen.Een reden om er volgende reis naar daar weer bij te zijn.

Via de batterijen van Crisbecq ( die we deels bezochten) en Azeville (die we van in de bus, omwille van 
de nattigheid en tijdsgebrek, bekeken) kwamen we aan in Saint-Mère-Eglise. Daar wachtte ons weer een 
enorme verrassing, door het derde element van de expositiesite van de luchtlandingsdivisie. De beleving 
in de aanbouw van ‘Operatie Neptunus’, is niet te beschrijven als men het zelf niet heeft meegemaakt. 
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Nogmaals een reden om er zeker volgende maal bij te zijn om er meer tijd aan te besteden..
Tijdens het bezoek aan het eerder sombere Duitse kerkhof van La Cambe werd door enkele verkenners een 
mogelijkheid gezocht om op zaterdag een Calvadosstokerij te bezoeken in deze omgeving. Het kerkhof zelf 
zette wel aan tot mediteren: er liggen hier meer dan het dubbel gesneuvelden dan op het Amerikaanse. De 
soberheid stak schril af tegen de eerder triomfantelijke weergave aan Omaha Beach.

Zaterdag 25 juli 2015 – Caen & Bayeux

Met een straf ontbijt trok waren we goed voorbereid op een spannende dag. Om te beginnen een krote trip 
naar Caen. Aan de in gang van het “Mémorial” viel een nieuw reuzebeeld op ( geplaatst op 23 september 
2014): een matroos (onze gids weer fier) innig zoenend met een verpleegster, eeen exacte kopie van één 
der beroemdste foto’s bij de bevrijding op Times Square in New-York.

Na een korte toelichting van gids ter plaatse in het Nederlands, konden we beginnen aan een leerrijke 
en boeiende voormiddag. In de eerste expositie kregen we een gedetailleerd overzicht van de Tweede 
Wereldoorlog, van aanleiding (WOI 14-18 en interbellum) tot het verloop van de oorlog zelf en de nasleep 
richting Koude Oorlog. Uiteraard kon een prachtige diepgaande tentoonstelling over de landing zelf niet 
ontbreken. Specialisten zouden in dit grootste vredesmuseum dagen hun gading vinden. Toch vertrokken 
we na lekkere broodjesmaaltijd gezwind terug naar Bayeux. Hier gingen we ons splitsen: Een grote groep 
ging onder leiding van gids Tom Devos naar de tapisserie van Reine Mathilde en konden zich zo verdiepen 
inde gedetailleerde geschiedenis kennen van Willem De Veroveraar en de Slag bij Hastings in oktober 
1066. Dit unieke werk bevat zo een schat aan informatie over de levenswijze in de 11de eeuw en de manier 
van oorlog voeren dat dit Unesco-werelderfgoed een must geworden is voor ieder die zich maar even aan 
de wereldgeschiedenis interesseert.

Een tweede groep bezocht het “Musée du debarquement”, één van de meest precieze weergaven van de 
veldslag aan de kust en in Bayeux, de eerste bevrijde stad. Nadien nog een bezoek aan het Britse kerkhof 
via een laan met stenen platen waar chronologisch de namen van oorlogscorrespondenten in gekapt zijn, 
die sinds WOII in het oorlogsgewoel het leven lieten; Na deze zware studie van een middeleeuwse veldslag 
en een twintigeeuwse veldslag was het tijd voor een nieuwe splitsing. Enkelen zochten de rust van het 
hotel op, terwijl fijnproevers zich naar een klein gezellig boerderijtje haasten in La Cambe. Daar wordt een 
zeker godendrankje gefabriceerd. Natuurlijk gingen wij mee om de chemie van het gistingsproces van de 
appelen te ontdekken ( het Hageland is toch ook een appelstreek). Aan onze status verplicht waren wij 
genoodzaakt te proeven en te vergelijken, dus weer offerden wij ons op (zo zijn we nu eenmaal).

Volle aandacht op de “Vergers de Romilly”: Zo leren we ook Calvados maken
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Zondag 26 juli 2015 – Natte terugweg met omleidingen.

Vroeg uit de veren, vandaag rijden we terug naar huis met nog een zevental stopplaatsen in het verschiet. 
Gepakt en gezakt netjes op tijd de bus in, zo ziet onze reisgids dat graag. Direct dan maar richting Ouistreham, 
bij Sword beach, even naar de ‘Grand Bunker’ (de V1 die we ook wilden bekijken was al enkele jaren geleden 
weggehaald door de eigenaar, een privéverzamelaar), om daarna verder te rijden naar de Pegasus bridge. 
De hele bende had vooreerst meer interesse voor het Pegasus Café dan het Pegasus Museum. Ze moesten 
echter wachten want de brug ging langzaam omhoog om de lokale burgermarine door te laten. Echter was 
onze filmer Willy Cockx (net als die Engelse dokter in de film van de langste dag, die per vergissing aan 
de Duitse kant belandde) te voortvarend en stond ons van aan de overkant te filmen. Daarna maar even 
gewacht in café Gondrée, het eerste bevrijde café in Frankrijk, gaan genieten van een natje in het bruine 
café, waar de tijd is blijven stilstaan.

Voor het museum moeten we ook meer tijd uittrekken. Zeker als men denkt dat slechts enkele moedigen 
de zondvloed trotseerden en de buitententoonstelling ( die zeker de moeite waard is) gingen bezoeken. Na 
Crisbecq en Azzeville belsoten we de Merville-batterie over te slaan en via Deaville naar Trouville te bollen 
over de ‘Pont des Belges’ (die vroeger de “Pont des Holland. ais” werd betiteld. (hier werd de brigade Piron 
eer aangedaan, daar zij deze streek bevrijdde.

Volgende etappe naar Honfleur, het pittoreske vissersstadje aan de Seinemonding . Overal water dus 
de restaurantjes waren gegeerd. Onder een verwarmd terras konden sommigen genieten van de lokale 
specialiteiten zoals Moules aux Camembert en een Café Calvados. Dan over de gladde kasseitjes terug 
richting de bus, waar we dit leuke stadje met spijt in het hart moesten verlaten. Vivianne, Frans en Heidi 
lieten zich niet afschrikken en gingen eerst de kerk binnen en buiten fotograferen. We zullen naar hier 
zeker ook nog eens moeten terugkomen.

Opvallend was wel aan de ingang van de parking het dankmonument aan de geallieerde bevriiders: hier 
werden de moedige Belgen wel speciaal vernoemd. (foto)
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Tijdens de rit naar Lyons-la-Fôret, een stadje midden in het grootste beukenbos van Europa, keken enkele 
moedige wakkeren naar een interessante documentaire over de trucjes die de geallieerden gebruikten om 
de invasie te doen slagen. Door omleidingen (slecht gecommuniceerd) verloren we hier wel drie kwartier. 
Ter plaatse namen we de traditionele groepsfoto in het grootste overdekte marktgebouw en dan maar weer 
verder naar Meensel-Kiezegem.

Op zondag 16 augustus 2015 verwachten wij u allen om 14u in Huize Hageland. Daar nodigen wij u uit voor 
een gezellige babbel met natjes en droogjes.

Medal of Honor

Er liggen op de indrukwekkende begraafplaats van Coleville sur mer aan Omaha Beach, drie omgekomen 
militairen met het Congressional Medal of Honor. Deze graven zijn te herkennen door hun gouden 
belettering op de zerken.

De bekendste, waar we het tijdens 
onze reis over hadden was Brigade-
generaal Roosevelt. Hij was de enige 
hoger officier die, op eigen aanvraag, 
met de eerste aanvalsgolf op Utah 
Beach landde.

Theodore Roosevelt Jr. (zoon van 
President “Teddy”) ligt begraven op 
Plot D, Rij 28, Graf 45 . Op 12 juli 1944, 
zesgen na het begin van de operatie 
Overlord, kreeg hij een hartaanval in 
een boomgaard bij Carentan (57 jaar). 
Naast Theodore ligt zijn broer Quentin, 
een Eerste Wereldoorlog vliegenier 
die op 14 juli 1918 omkwam. Er liggen 
hier wel 33 “paren” broers en een vader en zoon (Col. Ollie Reed en Ollie Jr.) op Plot E, Rij 20, Graf 19. 
Er werden ook 14.000 gesneuvelden naar de Verenigde Staten verscheept. Niet alleen Roosevelt is een 
bezitter van de Medal of Honor, ook Frank D. Peregory en First Lieutenant Jimmie W. Monteith behoren tot 
de dragers van deze medaille.

Jimmie W.Monteith landde op D-Day nabij 
Colleville-sur-Mer onder zwaar Duits vuur. 
Zonder aan zijn eigen veiligheid te denken 
begon hij manschappen naar de top van 
de klif te leiden. Monteith zag twee tanks 
die niet de geschikte positie hadden 
om effectief vuur af te geven. Door een 
mijnenveld leidde hij daarop de twee tanks 
naar een betere opstelling die daarop enkele 
vijandelijke stellingen uitschakelden. 
Hierna begon hij de defensie van zijn 
troepen weer aan te geven. Herhaaldelijk 
rende hij over open terrein 200 tot 300 
meter onder dodelijk vuur. Toen de eenheid 

van Lt Monteith omsingeld werd probeerde hij zijn mannen uit deze situatie te leiden, maar helaas werd 
Montheith dodelijk getroffen. Door zijn heldenmoed en leiderschap werd hem daarop de Medal of Honor 
toegekend. Men vindt zijn graf in de sector I, rij 20, graf 12.
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Ook Technical Sergeant Frank D. Peregory 
ontving de Medal of Honor en op zijn grafsteen 
zijn eveneens gouden letters aangebracht. 
Hij verdiende zijn Medal of Honor vanwege 
uitzonderlijk moedig optreden nabij Grandcamp-
Maisy , naast Point du Hoc. Op 8 juni, 1944, 
toen de voorste gelederen van Comp. K, van 
het 116th Infantry, 29th Infantry Division 
Grandcamp-Maisy bereikten werden deze door 
zwaar machinegeweervuur tegengehouden. Het 
Duitse vuur kwam vanaf hoger gelegen grond en 
bestreek de stad. Toen zelfs Amerikaanse tanks 

de Duitse stellingen niet kon uitschakelen, vertrok T/Sgt Peregory op eigen initiatief richting de stellingen. 
Bovenaan gekomen ontdekte hij een loopgraaf. Zonder aarzelen sprong hij in de loopgraaf en bewoog zich 
naar een versterkt punt, 200 meter verder. Hij kwam een aantal Duitsers tegen die hij met handgranaten 
en de bajonet bestreed, 8 kwamen om en 3 gaven zich over. Zijn stormloop eindigde bij het mitrailleurnest 
waar hij een groep van 32 Duitsers dwong zich over te geven. Deze actie maakte de weg vrij voor de 
oprukkende Amerikaanse eenheden. Helaas kwam Peregory zes dagen later om het leven tijdens een actie 
nabij Couvains. Zijn graf is te vinden in sector G, rij 21, graf 7.

(het was door de nieuwsgierigheid en speurneusinstinct van Davy Ickx en Ferre Vansevenant dat we deze 
gegevens gingen verzamelen. Ere wie ere toekomt. Dat geldt ook voor de twee minder gekende
“Medaille-of-Honor”- dragers, als voor de reizigers die deze eer ook aan minder bekende helden wilden 
brengen.)

Herdenkingsweek 2016

Na alweer een geslaagde samenwerking met N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem - Tienen, en met de samensmelting 
in het vooruitzicht, worden onze plannen voor de organisatie van een heuse herdenkingsweek volgend 
jaar concreter met de dag. We mochten al de unieke tentoonstelling die dit jaar nog in het Hamburgse 
stadhuis stond te pronken naar België halen, samen met onze vernieuwde popup-tentoonstelling van 
Meensel-Kiezegem ‘44. We hebben ook al contact kunnen leggen met verschillende interessante sprekers 
uit binnen- en buitenland. Afgevaardigde vrienden uit Murat (FR),, Warschau (PL) en Putten (NL), werden 
alvast uitgenodigd, samen met onze goede vrienden uit Bremen en Hamburg-Neuengamme. 

We hebben dus volgend jaar heel wat voor u in petto. Startende vanaf de 72e Herdenkingsplechtigheid 
in Meensel, zullen we u hopelijk een volledige week kunnen onderdompelen in de oorlogsjaren. Hou dus 
zeker al je agenda vrij van 7 tot 14 augustus 2016. Meer info volgt kortelings.
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71e Herdenkingsplechtigheid op 9 augustus 2015

Op zondag 9 augustus 2015 vond de 71e herdenkingsplechtigheid plaats naar aanleiding van de razzia’s 
in de augustusdagen van 1944 tijdens WOII. Na de moord op collaborateur Gaston Merckx werden 4 
dorpsbewoners ter plaatse vermoord, en 91 van hen gearresteerd door de bezetter. 63 gijzelaars kwamen 
om in Duitse concentratiekampen waaronder Neuengamme.

Bloemenhulde en Herdenkingsviering
Traditioneel wisselen de plechtigheden af tussen het de kerk van Meensel en Kiezegem. Dit jaar werd er 
eerst een korte bloemenhulde door NCPGR Meensel-Kiezegem gehouden aan het ere-kerkhof te Meensel. 
Hierna volgde een herenkingsviering in de kerk va Kiezegem voorgegaan door Deken Felix Van Meerbergen 
uit Diest.

Over herdenken…
Meer dan 35 vaandeldragers waren op post om hulde te brengen aan onze overleden dorpsgenoten, 
er werden dan ook meer dan 20 kransen neergelegd aan het herdenkingsmonument te Kiezegem, van 
bevriende verenigingen uit binnen- en buitenland.

De bloemenhulde werd voorafgegaan door verschillende toespraken van Rudi Beeken, burgemeester van 
Tielt-Winge en dhr. Jozef Craeninckx, nationaal voorzitter N.C.P.G.R en één van de laatste getuigen van de 
drama’s van Meensel-Kiezegem. Gastspreker ditmaal was dhr. Roger-Rutten, schrijver van oa. “Oorlog en 
Zwijgen”, “Van Genk tot Mauthausen” en “Wit en Zwart”.

De harmonie Sint-Jozef begeleide deze ceremonie met een prachtige muzikale noot. Het afsluitend woord 
werd gehouden door voorzitter Vital Craeninckx, waarna de gasten werden uitgenodigd voor een receptie 
in het ontmoetingscentrum, aangeboden door gemeente Tielt-Winge.

Herdenkingssite te Meensel-Kiezegem
Opvallend tijdens de plechtigheid was de melding dat de gemeente Tielt-Winge in de toekomst werk 
wenst te maken van een nieuwe herdenkingssite te Meensel rondom de pastorie, de kerk en het ere-
kerkhof. Een initiatief waar zowel N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem als de Stichting Meensel-Kiezegem ’44 haar 
medewerking zal verlenen.


