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DRUKKE AUGUSTUSMAAND 
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Van herdenkingsplechtigheden, herdenkingsreizen tot een heuse herdenkingsweek, het speelde 
zich allemaal af in Meensel-Kiezegem. In dit sfeerbeeld van Michael Daenen zie je de vele vlaggen 
wapperen aan het ere-kerkhof van de slachtoffers van het drama dat zich 72 jaar geleden afspeelde. 
In deze editie ontdek je een volledig verslag van de memorabele augustusmaand in de geschiedenis 
van onze vereniging, en we zijn fi er u een uitgebreid verslag te kunnen aanbieden.

Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden - Meensel-Kiezegem 1944 vzw
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BESTUUR
VITAL CRAENINCKX 
VOORZITTER 
+32 16 63 46 23
+32 496 50 46 77 
vital.craeninckx@meensel-kiezegem44.be

INFOLOKAAL MEENSEL-KIEZEGEM ‘44
Ontmoetingscentrum Meensel-Kiezegem 
Kapellekensweg 30a, 3391 Meensel-Kiezegem 
 
Reservaties:  
Marcel Reynders, +32 16 63 47 37 
Jos Lemmens, +32 16 63 36 11 
reservaties@meensel-kiezegem44.be

HAGELANDS VREDESMUSEUM
Huize Hageland 
Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge 
 
Reservaties:  
Marc Cauwbergs, +32 16 63 58 54 
Ann Verrek, +32 16 63 95 56 
reservaties@meensel-kiezegem44.be

FREDDY DUERINCKX 
ONDERVOORZITTER 
+32 16 62 12 38
+32 479 69 97 88 
freddy.duerinckx@meensel-kiezegem44.be

VIVIANE CAUWBERGS 
SECRETARIS 
+32 16 53 41 88
+32 473 32 07 76 
viviane.cauwbergs@meensel-kiezegem44.be

JOS LEMMENS 
PENNINGMEESTER 
+32 16 63 36 11
+32 477 45 67 36 
jos.lemmens@meensel-kiezegem44.be

WERKGROEPEN
HERDENKINGSCOMITE 
Coördinator: Vital Craeninckx 
herdenkingscomite@meensel-kiezegem44.be

HERDENKINGSREIZEN 
Coördinator: Oktaaf Duerinckx 
herdenkingsreizen@meensel-kiezegem44.be

MUSEA & TENTOONSTELLINGEN 
Coördinator: Marc Cauwbergs 
musea@meensel-kiezegem44.be

EVENEMENTEN 
Coördinator: Caroline Colebunders 
evenementen@meensel-kiezegem44.be

REDACTIE 
Coördinator: Tom Devos - Redactieleden: Vital Craeninckx & Oktaaf Duerinckx 

redactie@meensel-kiezegem44.be

MEDEWERKERS 
Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Patrick CRABBE, Guido HENDRICKX (ere-voorzitter),  

Ingrid HENDRICKX, Marcel MORREN (ere-ondervoorzitter), Rudi PEETERS, Melanie SCHOUTERS,  
Evrard VAN GOIDSENHOVEN, Yvonne VANGILBERGEN & Fernand VANSEVENANT

REKENINGNUMMERS 
Algemeen, Lidgelden & Donaties - KBC – IBAN BE84 7340 3632 1859 – BIC KREDBEBB

Herdenkingsreis - Fintro – IBAN BE64 1424 0220 3552 – BIC GEBABEBB
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VOORWOORD
Het waren begin augustus drukke en best 
vermoeiende dagen, doch de herdenkingsweek 
lokte meer dan 3000 bezoekers naar de site van 
‘Fruit Vanhellemont’ in  Meensel-Kiezegem. 
Het betekent dat de tomeloze inzet van onze 
medewerkers en  vrijwilligers uitermate 
geapprecieerd en beloond werd. 

De vele schouderklopjes en welgemeende 
felicitaties werden in dank aangenomen.  Bij deze wil ik iedereen die, op welke 
wijze ook, zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van dit 
uitzonderlijk evenement, van harte danken. Veel rust werd ons niet gegund, want 
amper twee weken later deden de organisatoren van de 19de herdenkingsreis 
naar Neuengamme hun uiterste best om tientallen medereizigers deskundig 
te begeleiden naar de  plaatsen waar 63 dorpsgenoten eind ’44 – begin ’45 in 
erbarmelijke omstandigheden het leven lieten. 

De aanwezigheid van federaal minister Marie-Christine Marghem op de 
herdenkingsplechtigheid van 7 augustus met de opening van de prestigieuze 
tentoonstelling ’44  is een bewijs dat de Nationale regering onze inspanningen om  
het drama van Meensel-Kiezegem op het einde van WO II blijvend  te herdenken, 
ten zeerste waardeert en hoog inschat. De  aanwezigheid van prominenten  
uit  Duitsland en Nederland  tonen aan dat het oorlogsverleden van dit kleine 
Hagelandse dorp  internationale erkenning en belangstelling geniet.

Informatieve lezingen en aangrijpende getuigenissen, afgewisseld met 
beklijvende poëzie genoten heel wat belangstelling.  Als ‘toetje’ etaleerden 15 
quizploegen hun kennis over de beide wereldoorlogen en Meensel-Kiezegem. 
De verdiende winnaars werden navenant beloond. De druk bezochte  Expo 
‘44  en Cinema Pathé vormden als het ware de rode draad doorheen de diverse 
activiteiten. 

De herdenkingsweek kende een mooie  en ludieke finale: meer dan duizend 
bezoekers op het old-timer treffen met 208 voertuigen en een massale opkomst 
voor het ‘Liberation Bal’  met Radio Modern. Voor elk wat wils.

Dit evenement – Herdenkingsweek - was het resultaat van intens  teamwork van 
N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ’44, belangrijke partners en vele sympathisanten 
waaronder zes Duitse jongedames die hun filmproject konden voorstellen. Een 
prachtige verwezenlijking met een unieke expositie die helaas reeds na één 
week diende opgeborgen. Langs deze weg wens ik de vele bezoekers te bedanken 
voor hun interesse en aanmoedigingen. Ik ben er van overtuigd dat wij met 
deze herdenkingsweek het tragische oorlogsverhaal ‘Van Meensel-Kiezegem tot 
Neuengamme’ waardig hebben uitgedragen en gestalte gegeven.

Als vaderlandslievende vereniging deden wij onze nationale wapenspreuk 
‘’Eendracht maakt Macht’’ alle eer aan.

VITAL CRAENINCKX
Voorzitter
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Ere-ondervoorzitter 
van N.C.P.G.R. Meensel-
Kiezegem ’44 .

Echtgenoot van Maria 
Pasteyns en vader van Sam,  
geboren op 3 april 1939 en 
overleden in Tienen op 17 
juli 2016. 
Reeds op zijn 25ste werd hij 
burgemeester van Meensel-
Kiezegem en dit tot aan de 
fusie van gemeenten eind 
1976. Daarna bleef hij 12 
jaar schepen en nog eens 
zes jaar gemeenteraadslid 
van Tielt-Winge.  In 2001 
kreeg hij de titel van ere-
burgemeester.
Naast  een mooie  politieke 

carrière zette Marcel , 
als ondervoorzitter van 
de regionale Meensel-
Kiezegem, zich  met 
hart en ziel in voor de 
vereniging van Politieke 
Gevangenen in zijn 
geboortedorp. Hij voelde 
zich nauw verbonden met 
de tragiek van augustus 
’44.  Immers, zijn vader 
Romain en oom Remy 
Morren (burgemeester 
van Meensel-Kiezegem 
tijdens de oorlog) 
overleefden de deportatie 
na de razzia’s van 1 en 11 
augustus’44 niet.  Hij was 

MARCEL MORREN
in memoriam...

decennia lang steevast 
aanwezig op iedere 
bestuursvergadering.  Op 
de jaarlijkse herdenkingen 
was hij samen met 
de voorzitter mede-
coördinator.  Marcel 
was een man van weinig 
woorden, maar zijn goede 
en vooral wijze raad 
zal ongetwijfeld gemist 
worden.

LOUIS VANHOUDT
Geboren in Paal op 20 april 1929 en overleden in Tienen op 20 juni 2016 . Echtgenoot van 
wijlen Florentine Bruers †2010  die op 3 september 1944 de deportatie overleefde dank 
zij sabotage van de ‘’spooktrein’’.

MARIA SMETS
Geboren in Leuven op 20 december 1939 en thuis overleden op de Commershaege te 
Kiezegem op 22 juli 2016. Weduwe van Jan Cockx† en levensgezellin van Roger Pypen†

JEF NOLMANS
Geboren in Waanrode op 24 augustus 1930 en overleden in Aarschot op 29 juni 2016.

in memoriam...

in memoriam...

in memoriam...
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HERDENKINGSWEEK MK’44 
SPRAK TOT IEDERS VERBEELDING
Het is een ongelooflijk succes geworden. Van 7 tot 13 augustus toverden we met onze 
vereniging en tal van partners en sympathisanten de site van Fruit Vanhellemont om 
tot de popup Expo ‘44 met tal van activiteiten. We mochten meer dan 3.000 bezoekers 
verwelkomen, iets waar we een jaar geleden bij de start van de organisatie zelfs niet 
van durfden dromen. We brengen u in deze editie dan ook een uitgebreid verslag van 
iedere dag, en hoe beter dan met tal van sfeerbeelden gedurende de hele week.

7 augustus 2016 - Herdenkingsplechtigheid

We mochten meer dan 400 bezoekers ontvangen op onze 

jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid, die voor de gelegenheid 

doorging in de speciaal opgezette activiteitentent op de site 

van Fruit Vanhellemont.

Beide harmonieën uit Tielt-Winge fleurden 

deze ceremonie perfect op. Deken Felix 

Van Meerbergen en diaken Luc Claeys 
gingen voor in de eucharistieviering.
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Ook onze jongeren uit 

het dorp legden bloemen 

neer bij het monument 

aan het ere-kerkhof te 

Meensel.

We mochten vele 
hoogwaardigheidsbekleders 

verwelkomen uit binnen- en buitenland. 

Op de foto boven vlnr Tom Devos, 

voorzitter Vital Craeninckx, directeur KZ 

Gedenkstätte Neuengamme dr. Detlef 

Garbe, uittredend voorzitter NCPGR Jozef 

Craeninckx, burgemeester Rudi Beeken, 

minister Marie-Christine Marghem & 

ondervoorzitter Freddy Duerinckx

Rechts ziet u hen bij de opening van de 

Expo44

Meer dan 30 bloemstukken werden neergelegd ter nagedachtenis van onze slachtoffers door verenigingen uit gans Europa.
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De Expo ‘44 werd geopend met een stukje 

geschedenis over Meensel-Kiezegem, 

uitgewerkt door het team achter Meensel-

Kiezegem.be

Met de nabouw van een levensecht concentratiekamp door het Allied Forces Museum 
werden de bezoekers meteen beklijvend meegetrokken in de hele beleving van deze Expo ‘44

Met een hele reeks pakkende werken 

rond het thema van Meensel-Kiezegem 

en WOII bracht kunstenares Linda Van 

der Meeren een passende ode aan deze 

tragische gebeurtenissen.

Hoogtepunt van de Expo44 
was ongetwijfeld de unieke 
collectie van de 82nd-101st 
Airborne Division vzw olv verzamelaar Albert Hendrickx
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Themadagen WOI, WOII & Meensel-Kiezegem

Dhr. Louis Boeckmans bracht tijdens 

een avonduiteenzetting zijn pakkend 

verhaal als gevangene en overlevende 

van de concentratiekampen van 

Breendonk en Buchenwald.

Tijdens de evocatie op 

woensdag werden de 

vele sprekers bedankt 

voor hun uiteenzetting. 

Vlnr medereizigster Rita 

Goossens, ere-voorzitter 

Guido Hendrickx, artieste 

Geertruy, Blenkinsop-

expert Peter Celis en 

dichteres Katrien Pypen.

De kinderen van Bullenhuser Damm werden 
voortreffelijk nagespeeld 
door de Meensel-Kiezegemse jeugd, en maakte een diepe indruk 

op het publiek.
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Fijne afsluiters

Op het Hagelands 
Oldtimer treffen stond 

de straat vol van de 
Meenselse kerk tot op 

Glabbeeks grondgebied. 

We mochten die dag meer 

dan 1.000 bezoekers en 

200+ wagens ontvangen.

Afsluiter op zaterdag 

was het Radio Modern 

Liberation Ball met echte 

Big Band. De hele avond 

werd er geswingd in de 

stijl van de jaren ‘40...

De Wanhoop van Meensel-
Kiezegem kwam weer even 
terug naar haar thuisdorp 
via een reflectie van 
kunstenares Linda.
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Na de opwarmende 

dansinitiatie en de 
prachtige Big Band sloten 

we de avond af in stijl met 

DJ-muziek uit de jaren 40, 

50 & 60...

De aanwezigheid in de 
juiste dresscode werd sterk 
geapprecieerd door onze 
gelegenheidsfotograaf. 
vlnr Magda Duerinckx, 
Ingrid Cauwbergs & Katrin 
Duerinckx.

In de Expo44 kon je ook een overzicht terugvinden van de Herdenkingsplechtigheden en -reizen door de jaren heen.

Zelfs een heus veldhospitaal 
werd verzorgd door de 
leden van 82nd-101st US 
Airborne Division vzw, we 
zijn hen en alle partners 
erg dankbaar voor de fijne 
samenwerking.
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19E HERDENKINGSREIS
NOORD-Duitsland

DO 25 TOT ZO 28 AUGUSTUS 2016

Donderdag 25 augustus 2016
Na de fantastische herdenkingsweek nog niet uitgeblust. Het wordt soms wat eentonig 
maar alles verliep weer zoals een fluitje van een cent: zonder hindernissen, en met 12 
spiksplinternieuwe reizigers moesten wij helemaal niet blozen, integendeel! Op gevaar af van 
een dikke nek te krijgen werd ons team weer bejubeld, na de wervelende week, nu ook voor 
onze eerste reisdag.

Na het woordje van onze voorzitter Vital dat overkwam als een bemoedigend schouderklopje, 
konden wij onder goede begeleiding van Paul ‘chef machine’ onze reis aanvangen aan Meensel 
Statie. Bergen-Belsen betekende een fijn weerzien met onze wielertoeristen: Freddy & Danny. 
Freddy vierde toevallig op deze zelfde dag zijn 72e verjaardag, en wij maar meevieren en ons 
madammen maar kussen! Enfin, via het imponerende kerkhof van Becklingen omzeilden wij 
Bremen om in Farge aan het immense gedrocht van een bunker terecht te komen.

Het was ook een zeer fijn weerzien met onze vrienden uit Bremen, het was gelukkig iets 
minder lang dan we hadden verwacht, gezien zij ook één van de belangrijke gasten waren 
tijdens de Herdenkingsweek eerder deze maand. Gids van dienst Ullrich nam ons vakkundig 
mee doorheen de volledig vernieuwde herdenkingssite. De Blumenthal-site zag er nog altijd 
even verwaarloosd uit, wat niet belette dat we toch een gevoelige hulde brachten aan onze 
gestorven dorpsgenoten. Zo was het Katrin Duerinckx die op een stijlvolle manier een gedicht 
bracht van Ina Stabergh. 

Vrijdag 26 augustus 2016
Tijdens de rit van Bremen naar Neuengamme werden we treffend voorbereid met een 
documentaire over Bullenhuser Damm. Na het blij weerzien met onze vriend-gids Andreas 
verblijdde hij ons met introductie in ‘de zwarte doos’ onder vertaling van Tom. Onze habitués 
krijgen we stilaan de gewoonte van de nieuwkomers in te lichten, wat zijn praktisch nut al vele 
malen heeft bewezen.

De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het stukje Meensel-Kiezegem in Neuengamme verliep 
heel sereen en intens. Ondervoorzitter Freddy Duerinckx vertolkte pakkend onze gevoelens, 
oa. over de vrienden die we het afgelopen jaar moesten afgeven. De fotosessies aan het beeld 
‘De Wanhoop van Meensel-Kiezegem’ lijken ieder jaar langer te duren, dat komt waarschijnlijk 
door de diversiteit aan families die we mogen verwelkomen. In de namiddag was er nog zo 
veel waar te nemen op de site van het voormalige KZ dat onze woorden weer eens bewaarheid 
werden: “Eén keer komen is niet voldoende”, dus waarop wachten we om ons in te schrijven 
op de 20e jubileumreis in 2017.

Aan de fundamenten van het crematorium maakten we één van de meest emotionele 
momenten mee van onze reis. Met als hoogtepunt het dodenappél. Van daaruit vertrokken we 
naar Bullenhuser Damm. Wie na een bezoek aan dit oord nog niet snapt waarom we dit steeds 
weer in herinnering brengen is waarschijnlijk niet echt mee.

Na de prachtige sightseeing met een enthousiaste professionele gids Caroline waarvan we 
vermoeden dat ze door de toeristische dienst van Hamburg werd gesponsord.

Zaterdag 27 augustus 2016
Wöbbelin was voor ons geen nieuwigheid maar dit jaar zeker een vast een must, al was het 
maar alleen om aan onze vriend Jef (+) te denken bij de steen van zijn vader Evrard. Na dit 
bezoek aan dit onzalige oord is het voor ons meer dan ooit ‘nooit vergeten!’. 
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Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt  dankzij de 
ondersteuning van de marketing- en drukkerijafdeling van 

Intago - www.intago.be

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt  dankzij de 

De medereizigers van de 19e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland bij het beeld De 
Wanhoop van Meensel-Kiezegem in KZ Gedenkstätte Neuengamme

Dan de verre trip naar Fürstenberg waar we onder de bomen van de jeugdherberg ons 
allemaal weer even op kamp voelden. Het vrije bezoek aan het Ravensbrück concentratiekamp 
was zo intens indrukwekkend dat de twee uren in feite te kort waren. Is dus zeker voor 
herhaling vatbaar. Sommigen van de grote doeken deden ons heel sterk denken aan de 
meesterwerken van Linda Van der Meeren. Het bezoek aan Ravensbrück was voor velen toch 
zo intens dat ze even moesten gaan zitten om te bekomen.

Zondag 28 augustus 2016
Het was regenachtig, maar dankzij ons optimisme, gevoel voor relativering en de nodige 
omleidingen brak de zon toch door en bereikten we bij tijd Sandbostel. Gids Werner met onze 
groep op pad doorheen het voormalige kamp van Sandbostel. Na de uitgebreide vragenronde 
hadden we nog even de tijd om naar het museum te gaan. Dit moest echter in versneld tempo 
gaan met de hoop van later weer te keren voor een grondigere inkijk.

Dan naar Esterwegen. De sympathieke Kurt Buck leidde ons de cafetaria in, en of we ‘suppe mit 
wurst’ konden smaken. Besluit na een bezoek aan site, museum en Moor: wij komen (misschien 
volgend jaar) terug voor een uitgebreidere kennismaking van het kamp en de omliggende 
streek. Van daaruit zetten we koers naar Meensel-Kiezegem, ter besluit van onze reis.

Zondag 18 september 2016
Naar jaarlijkse gewoontje is de derde zondag van september een vast reüniemoment voor onze 
medereizigers. Foto’s en fi lms werden aandachtig bekeken, en er werd lustig nagepraat tussen 
pot en pint in een heerlijk nazomerzonnetje. De laatste dranken die nog overbleven van de 
Herdenkingsweek werden genuttigd, terwijl we terugblikken op onze drukste zomer in jaren. 
Ondertussen zitten we niet stil, en gaan we zeker aan de slag met alweer een interessante reeks 
van activiteiten voor 2017.


