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Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden - Meensel-Kiezegem 1944 vzw

20e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
van donderdag 24 tot zondag 27 augustus 2017 

begaven 50 medereizigers zich naar Putten, Westerbork, Bremen, Sandbostel, Hamburg, 
Neuengamme en Dora-Mittelbau voor de jubileumreis van onze organisatie.

Het werd een memorabele reis, meer details vind je verder in deze editie.
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VOORWOORD
Mijn oprechte dank aan alle bestuursleden 
en medewerkers voor hun bereidwillige inzet 
tijdens de herdenking in Meensel-Kiezegem op 
6 augustus en de 20ste  herdenkingsreis naar 
Neuengamme van 24 tot en met 27 augustus.  
De vele positieve en bemoedigende reacties die 
ik te horen en toegestuurd kreeg wil ik graag 
met jullie delen. Bijzondere dank aan onze 
eigen geïmproviseerde ‘ordedienst’, die de taak 
van de afwezige politiemensen adequaat  heeft 
ingevuld.

De zomer en meer bepaald de maand augustus betekent  voor Meensel-
Kiezegem tijd voor de fruitpluk, de oogst  de jaarlijkse kermis met plezier 
maken en feesten. Dat was in 1944 wellicht niet anders. Twee vergeldingsacties  
beslisten daar anders over.  De kermis en het feesten gaan door en dat is goed,  
maar ook de herinnering aan de gevolgen van die razzia’s moet binnen deze 
leefgemeenschap een bijzondere plaats  blijven innemen.

Terwijl bij ons de discussie oplaaide over wat er moet gebeuren met straatnamen 
van controversiële figuren zoals Cyriel Verschaeve, Van Severen en Leopold 
II beleefde West-Europa de zoveelste terreuraanslag. Op 17 augustus waren 
de Spaanse wereldstad Barcelona en badplaats Cambrils aan de beurt. Nice, 
Berlijn, Londen, Stockholm, Barcelona: een extremist rijdt in op de massa. 
Religieus geïnspireerde waanzin volgens een zelfde scenario.   Zou het kunnen 
dat terreur went?  Steeds opnieuw horen we in herdenkingstoespraken dat we 
vooral moeten doorgaan met ons leven, ondanks het verdriet en de angst.  En 
dat doen we ook. Dat deden ook de weduwen  met hun kinderen in Meensel-
Kiezegem na de deportatie van hun familieleden eind augustus 1944.  Inmiddels 
gaat het leven zijn gewone gang, op vakantie wherever, op zomerfestivals, de 
dorpskermis of gewoon thuis. Dat is geen uiting van onverschilligheid maar van 
levensenergie en zelfprotectie.  

In ons land geldt nog steeds  terreurniveau 3. Eerlijk, wie van ons staat daar nog 
bij stil of ligt daar van  wakker? In onze hoofden is daar allang geen sprake meer 
van.  Aansluitend een bedenking:  ik woon jaarlijks een aantal plechtigheden 
bij om gebeurtenissen en slachtoffers van WO II te herdenken en hoor daar de 
steeds weerkerende boodschap om de ‘jeugd’ alert te maken voor de gevaren 
en gevolgen van extreem gedachtegoed. Doch ik zie daar weinig of  geen jonge 
mensen. 

Weinigen zijn met de problemen van politiek of oorlog bezig, omdat die begrippen 
in ons land erg abstract en een ver van ons bed show geworden zijn. Na de 
rellen in Charlottesville-USA werd de polemiek rond de naamsverandering van 
de Cyriel Verschaevestraat in Puurs weer  aangewakkerd. Daarenboven ligt deze 
straat  slechts 1 km verwijderd van het Fort van Breendonk .  Na een enquête 
in maart van dit jaar bij de 23 bewoonde huizen had er slechts 1 géén bezwaar 
tegen een mogelijke aanpassing. Merkwaardig. De meesten wisten zelfs  niet 
dat Verschaeve intensieve contacten had met de Duitse bezetter. Vervaging van 
de geschiedenis of desinteresse?  Het is juist daarom dat voor verenigingen als 
de onze een uiterst belangrijke taak is weggelegd: herinnering en ‘developing 
critical minds’.

VITAL CRAENINCKX
Voorzitter
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HERDENKINGSPLECHTIGHEID OP 6 AUGUSTUS 
2017 TE MEENSEL-KIEZEGEM

Voorbij...

Meensel-Kiezegem, zondagochtend 6 augustus 2017. Onder een blauwe hemel priemt 
een stralend zonnetje door de wolken.   Meer moest dat niet zijn voor het welslagen van 
de  herdenkingsplechtigheid.  

Na  een korte bloemenhulde aan het erekerkhof in Meensel  had het hoofdgebeuren 
dit jaar plaats in Kiezegem. Diaken Luc Claeys ging voor in de talrijk bijgewoonde 
herdenkingsviering . Drieënveertig tricolore vaandels zorgden voor een kleurrijk  decor 
in de Sint-Pieterskerk.  De muzikanten van de ‘’Frans Connection’’ beroerden met zang, 
gitaar en banjo hart en ziel van de aanwezigen. Organist Jonas Ver Berne speelde als 
afsluiter de Brabançonne op het kerkorgel.  

De harmonie ‘’Weergalm der Winghe’’ onder leiding van dirigent Piet Celis opende de 
burgerlijke plechtigheid aan het monument met het lied der Partizanen . Daarna nam  
schepen en OCMW-voorzitter, Fons Lemmens het woord namens de gemeente Tielt-
Winge. 

Beklijvend moment toen onze jongste oorlogswezen , Freddy Duerinckx en Maria Van 
Goidsenhoven de namen van de 67 slachtoffers voorlazen. Beiden werden geboren 
nadat hun  vaders naar KZ Neuengamme gedeporteerd werden. 

Een toespraak van onze Nationale voorzitter, Edmond Eycken, mocht niet ontbreken. 
Het was de eerste keer dat hij Meensel-Kiezegem bezocht en het was bijzonder fijn 
achteraf van hem te vernemen dat dit zeker niet de laatste keer zou zijn. 

De aanwezigheid van een uitgebreide delegatie van de Nederlandse Vriendenkring 
Neuengamme en  de gemeente Putten gaf uiting aan onze goede vriendschapsbanden. 
Uiteraard mocht onze eigen Nationale vriendenkring Neuengamme niet ontbreken. 
Opmerkelijk was ook een talrijke afvaardiging uit Leopoldsburg en Limburg.    

Met de Europese hymne en de Brabançonne werd de plechtigheid beëindigd waarna 
door de gemeente een receptie werd aangeboden in het ontmoetingscentrum. Steeds 
een leuke afsluiter van de plechtigheid. 

Drieëntwintig bloemstukken zouden nog dagen lang  pracht en praal geven aan het 
monument en de aandacht trekken van menig voorbijganger. 

Vital Craeninckx,
Voorzitter
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DERDE ZONDAG OP 20 AUGUSTUS 2017

Op zondag 20 augustus 2017 was het een geslaagde open museumdag. Met tal van 
bezoekers voor de popup en permanente tentoonstellingen was deze zonovergoten dag 
weer eentje om te herinneren. Tijdens deze namiddag genoten meer dan 30 kinderen 
van een sprookje in het Kabouterbos, terwijl ook de nieuwsgierigen voor de tram 
een bezoekje kwamen brengen. Onze trouwe gidsen waren weer present voor een 
uitgebreide rondleiding aan het museum, alsook werden de laatste berichten besproken 
ter voorbereiding van onze Herdenkingsreis. De derde zondagen zijn ondertussen 
een echt begrip geworden voor jong en oud, kom dus zeker een bezoekje brengen in 
september voor de laatste editie van 2017.

BRENG EENS EEN BEZOEKJE AAN ONZE MUSEA?!
Af en toe willen we de tijd nemen om een stukje van onze werking beter in de kijker 
te plaatsen. Deze maal zoomen we graag in op onze museumwerking. Onze vereniging 
bouwde door de jaren heen twee musea uit over het drama van Meensel-Kiezegem. In 
het informatiecentrum , gelegen boven het Ontmoetingscentrum te Meensel-Kiezegem, 
kan je een uitgebreid overzicht vinden over de razzia’s, de slachtoffers en het proces. 
Daarnaast is er ook het Hagelands Vredesmuseum, gelegen in Huize Hageland op de 
Oudepastoriestraat te Tielt. In dit museum ligt de focus verder op de aanleiding van 
WOII, de deportatie en de concentratiekampen. Een ideale mix dus om het volledige 
verhaal van Meensel-Kiezegem te leren kennen. 

Hoewel deze beide musea historisch gegroeid zijn op twee plekken in het dorp, is het 
sinds de fusie in 2015 de intentie van onze vereniging om te evolueren naar één nieuw, 
modern en digitaal museum met alles onder één dak. De bestemming zal op termijn de 
Pastorie van Meensel zijn. Meer informatie hierover vind je elders in deze nieuwsbrief.

Belangrijk ook om te weten, is dat onze gidsen steeds bereid zijn om jou rond te leiden 
in deze musea. Zo kunnen wij verschillende programma’s aanbieden:

* Programma 1: Bezoek aan Informatiecentrum (1u)
* Programma 2: Bezoek aan Hagelands Vredesmuseum (1u30)
* Programma 3: Bezoek aan beide musea + oorlogskerkhof te Meensel en streekpicknick 
bij Fruit Vanhellemont (halve dag)
* Programma 4: Bezoek aan beide musea, oorlogskerkhof te Meensel, monument te 
Kiezegem, Geboorteplaats Eddy Merckx en rondleiding met streekpicknick bij Fruit 
Vanhellemont (hele dag)

Indien je interesse hebt voor één van deze rondleidingen, kan dat steeds op afspraak, 
hiervoor stuur je best een mailtje naar reservaties@meensel-kiezegem44.be, of bel je 
op 016 36 50 50.
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20e jubileumreis naar Noord-Duitsland
VERSLAG VAN DE HERDENKINGSREIS 2017
Van donderdag 24 augustus tot zondag 27 augustus vond onze jubileumreis plaats naar 
Neuengamme. Het werd een stevig succes met maar liefst 50 medereizigers, waarvan 15 
voor de eerste maal met ons meereisden. Zo blijft onze reis jaar na jaar verder groeien, 
toekomst verzekerd om er nog eens 20 jaar bij te doen.

Hier bieden wij u graag een overzicht van onze 20e Herdenkingsreis.

Donderdag 24 augustus 2017

Om 6u stipt zet de Hageland Express vaart richting Nederland. Onze oude bus geniet 
nu van zijn laatste dagen in Kazachstan, aldus chauffeur Paul. Nadat we nog enkele 
medereizigers hebben opgeladen in Bekkevoort, gingen we operation Market Garden 
achterna via Lommel richting Arnhem.

Na een kort bezoek aan het monument aan de groen-rode Thompsonbrug te Grave, 
vervolgden we onze weg richting onze vrienden in Putten.

In Putten wachtte onze goede vriend Evert de Graaf ons op, aan de gereformeerde 
hoofdkerk, die voor de helft bestond uit een katholieke en een protestantse kerk. Terwijl 
we in de kerk zelf de sfeer konden opsnuiven, bracht Evert ons het indrukwekkende 
verhaal van de razzia’s van Putten. 

Van daaruit ging de stoet te voet verder doorheen de Puttense winkel-wandel-dorpsstraat 
richting het monument van de Vrouw van Putten.  

Aan het monument, voorzien van maar 
liefst 5 professionele vaandeldragers/
sters , hielden we een korte doch serene 
plechtigheid onder de klanken van het 
Wilhelmus. Daarna brachten we een kort 
bezoek aan het Oktober ’44 museum, 
waar enkele andere beroemde ‘Putters’ 
ons stonden op te wachten, met name de 
heren Dekker en Lubbersen. Het bleek 
een blij weerzien tussen de bestuursleden 
van deze transnationaal bevriende 
verenigingen. 

Dan verder richting Mariahoeve, alwaar we na een stil middagmomentje konden 
aanzitten aan een uitgebreid en lekker Gelderlands buffet. Na de maaltijd te hebben 
afgesloten met een lekker kroketje, vertrekken we dan richting kamp Westerbork, in 
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hoog Nederland.

Het indrukwekkende ‘glazen commandantenhuis’, 
zette meteen de toon, alwaar poëzie van Stef Bos 
zorgde voor een diep moment met “Hier vertrok 
de trein”. Alweer vele nieuwe ideetjes voor ons 
toekomstig nieuwe museum in Meensel-Kiezegem 
zelf. 

Hierna was het tijd om onze jubilarissen, 
de mensen van het eerste uur, eens ferm 
in de bloemetjes te zetten. Alleen dan 
zonder bloemen, maar met een oorkonde 
en bubbels. Proficiat Paula, René & Oktaaf 
voor jullie 20-jarenlange organisatie, 
inzet, stiptheid, netheid, knapheid, 
enthousiasme, … 

Aangekomen in het Swissotel in Bremen, trokken een 10-tal moedigen naar het 
Bambergerhuis voor de 70e verjaardag van het BAF te vieren (de vereniging van 
Raymund Gaebelein). Hier mocht onze ondervoorzitter een gepaste toespraak verzorgen

Vrijdag 25 augustus 2017

“Happy Birthday”, voor onze ondervoorzitter, proficiat met je 73e verjaardag Freddy! 

In de bunker zagen we ook dit jaar weer veel 
verandering, het blijft een intrigerende plaats 
om te bezoeken, zeker gezien we dit jaar in 
het gezelschap zijn van Ivonne, dochter van 
Frans Vangilbergen die hier moest werken. 
Haar man Richard bracht eerder nog een 
beklijvend gedicht over deze onheilsplaats aan 
het herdenkingsmonument ‘Vernichtigung 
durch Arbeit’. Onze trouwe gidsen Ullrich & 
Moni zorgden zoals getrouw weer voor een 
uitstekende uiteenzetting, en de vele vragen 
die daarop volgen werden graag beantwoord. 

Dan naar Blumenthal, alwaar we een korte plechtigheid hielden aan het monument. 

Daarna begaf onze Hageland Express zich weer 
naar Bremen centrum, waar we tot verrassing 
met een glaasje werden verwelkomd in de 
senaatzaal van het Bremense Rathaus. Na 
een spoedcursus Bremense politiek, mochten 
we onder stevige begeleiding protocolchef 
Rambalski de mooiste zalen van het stadhuis 
verkennen. 

Van daaruit staken we de straat over naar 
de nieuwe Markthalle 8, alwaar we onze 
innerlijke mens konden versterken. Met een 
kommetje rode biet, kartoffelen in de pel en ballekes met roomsaus, aangevuld met 
tweelingbommalimonade kwam dat goed in orde. 
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We hielden er ook aan om kort halt te houden 
in Schützenhof, waar de familie Celis bloemen 
neerlegde bij het plakkaat van Meensel-
Kiezegem.

Van daaruit ging het verder naar Sandbostel, 
waar onze vriend en realisator Andreas 
Ehresman ons al stond op te wachten. Tijdens 
zijn klare uiteenzetting ontdekten we dat 
men ook hier zeker niet stil gezeten heeft. 
Met de nieuwe popup-tentoonstelling over de 

dodenmarsen van Dora naar Bergen-Belsen, en de bijgekochte gebouwen, zien we steeds 
weer vooruitgang. Om ons ‘helmpje’ bij te dragen, gingen we graag in op de uitnodiging 
om volgend jaar een uitgebreider bezoek te brengen met een bijhorend etentje in het 
‘beste restaurant van de streek’, aldus Andreas.

Dan naar Hamburg stuiven: En de waarheid is dat inderdaad op ons voorstel de 
Kohlbrandbrücke omgedoopt werd naar Colebundersbrücke. Haar interessante uitleg 
over de skyline van Hamburg doet ons voor vanavond het beste verhopen tijdens de 
sightseeing trip doorheen deze Hansestad.

Na een korte omweg veroverde onze groep het nieuwe Radisson hotel. De dappersten der 
Belgen begaven zich nog door de achtertuin van het hotel naar het fonteinen spektakel 
dat iedere avond in Hamburg speelt. Een leuke meenemer om eens gezien te hebben 
als je in de buurt bent, speciaal voor onze 20e reis met een extra laagje vuurwerk op de 
achtergrond.

Zaterdag 26 augustus 2017

Ochtenstond heeft goud in de mond, al had 
het ontbijtbuffet iets meer weg van uitgebreid 
banket. Dan maar in volle vaart richting 
Neuengamme, alwaar onze goede vrienden 
Detlef (directeur) en Andreas (gids) ons 
stonden op te wachten. Na een passend gedicht 
gebracht door Frans Teughels en een korte 
uiteenzetting door Andreas en Tom, doken 
vele reizigers de open archieven in op zoek 
naar meer informatie. 

Van daaruit in stoet naar ons beeld ‘De Wanhoop van Meensel-Kiezegem’. Onderweg 
hielden we even halt aan het beeld ‘De gevallen gevangene’ van kunstenares Françoise 
Salmon, een française die het kamp van Auschwitz overleefde. Vanessa bracht het 
daarbij horende gedicht op een serene wijze.

Aan het beeld stonden onze mannen in uniform 
ons op te wachten. Na de openingstoespraak 
van onze voorzitter Vital, en het gepast gedicht 
‘Ik kwam terug’ dat werd gebracht door Magda 
Duerinckx, verblijdde dr. Detlef Garbe ons met 
een beklijvende toespraak ter gelegenheid 
van deze jubileumreis. Het gedicht van ‘De 
Wanhoop van Meensel-Kiezegem’ werd op 
prachtige wijze voorgedragen door Theo 
Craeninckx. Na het lezen van de plakkaat 
over de razzia’s in het dorp was het tijd voor 
de traditionele groepsfotoronde. Die duurt 
precies jaar na jaar langer.
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Opvallend was dat we toen pas beseften dat we maar liefst 15 nieuwe medereizigers 
mochten verwelkomen. Dat geeft motivatie om verder te blijven doen.

Na de plechtigheid ging het dan verder met een wandeling naar de Klinkerwerken. In de 
Klinkerwerken gaven de gidsen Andreas en Tom verdere toelichting over de oprichting 
van het kamp en de verwerking van de stenen, alsook de leefomstandigheden van de 
gevangenen in het kamp. Hierna volgde nog een korte uiteenzetting aan de haven van 
het kamp, waarna we richting Am Deich reisden.

Tijdens de namiddag begaven de 
medereizigers zich verspreid naar de 
verschillende bezienswaardigheden in deze 
Gedenkstätte. Zo kon men ondermeer de drie 
permanente tentoonstellingen bezoeken, 
maar ook een wandeling maken doorheen 
de enorme site. Na deze ontdekkingstocht, 
en de boekenwinkel wat verlicht te hebben, 
vond de afsluiter traditiegetrouw plaats door 
een bloemennederlegging van de familie 
Cauwbergs aan het Crematorium. 

Andreas vergezelde ons nog tot aan Bullenhuser Damm, waar Linda deze maal het 
voortouw nam om te vertalen in dit gruwelijke oord. Oktaaf gaf verdere toelichting bij 
het grote schilderij aan de trap. Ook een bezoek ‘The Rose Garden’ was een passend 
eerbetoon aan de slachtoffertjes van deze plek.

Tijd voor een beetje verluchting. Onder professionele begeleiding van Hamburgkenner 
Caroline ontdekten we de mooie architectuurlijnen en bezienswaardigheden van deze 
mooie stad. 

Het avondmaal nuttigden we in de Blöckbrau aan de Landungsbrücken bij de haven. 
Daar proefden we van het typische Hamburgse culinaire aspect, met een schnitzel en 
frietjes, met bijpassende band. Ook de lieftallige Swenja kwam ons vervoegen. Het 
bleek een goede vervanger te zijn voor de Veermaster, daar iedereen voldaan op de bus 
sprong om wat slaap in te halen.

Zondag 27 augustus 2017

Na het torenhoge hotel achter ons te hebben gelaten, en het prachtige Hamburg een 
laatste afscheidskus te hebben geworpen, vertrok onze caravaan richting Nordhausen. 
Even halt gehouden bij een Raststätte onderweg om de beentjes te strekken en de 
innerlijke mens te versterken, toefden we verder richting Dora-Mittelbau.

Aangekomen in Dora konden we een glimp vangen van het museum, alwaar onze 
groep werd opgedeeld in twee gelijke helften, de jongeren en de wijzen. Iedereen dacht 
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meteen aan discriminatie, maar toen de Duitstalige gids uit zijn sloffen wegschoot in de 
richting van de tunnels, vond men het precies minder erg.

De jongerengroep verhoogd met enkele 
verstekelingen zette meteen vaart richting 
het massieve ondergrondse complex, alwaar 
onze gepassioneerde gids in sneltempo de 
rondleiding van 3u op de helft van de tijd er 
door jaagde, tot groot jolijt van de vertaler 
die achteraf even moest bekomen. 

De groep der wijzen had een Nederlandstalige 
gids, die geen enkele vraag uit de weg 
ging. Integendeel, hij verzorgde met een 
aangename vertelmanier en met kennis van 

zaken een antwoord op de vragen van het publiek (oa. over de rol van Walter Von Braun 
en andere nazibonzen). Gerda legde namens de deelgemeente Molenbeek bloemen neer 
in de tunnel voor de omgekomen dorpsgenoten. De ‘Last Post’ galmde door de akelige 
ruimte en de kilte werd nog killer toen we beseften wat deze Hagelanders hadden 
doorstaan. Deze ‘Last Post’ betekende dan ook voor ons het laatste huldebetoon van 
deze reis.

We mochten tijdens de reis ook een mooie lezersbrief ontvangen van één van onze 
medereizigers, René Celis die voor de eerste maal deelnam. Om met een fijne noot te 
eindigen,  wilden we u dit niet onthouden: 

“Een korte lezersbrief van een eersteling aan de gazet van MK. Van deze reis 
hadden we al heel veel goeds gehoord, maar nu we als eersteling ze hebben 
meegemaakt, ze is nog 100x beter dan goed. Al de uitstappen en bezoeken (tot in 
de puntjes geregeld) hebben ons diep getroffen. Alles was super geregeld, proficiat 
aan de inrichters, redactie, gidsen en het ganse bestuur. Zulke reizen hebben we 
nog nooit meegemaakt. Doe verder, heel België zou dit moeten gezien hebben. 
Proficiat!

Fam. Celis R.”

TOESPRAAK VITAL CRAENINCKX 
20E HERDENKINGSREIS 2017
Beste reisgenoten,

Het is voor mij een grote eer ter gelegenheid van de 20ste 
herdenkingsreis, hier aan dit sprekend beeld op een bijzondere 
plek,  het woord te kunnen nemen. Weliswaar met enige schroom, 
want wie ben ik als iemand van de 3de na-oorlogse generatie  te 
mogen spreken over hetgeen er in die bewuste augustusmaand 
1944 in Meensel-Kiezegem  en hier in Neuengamme,  is gebeurd. 

Op zondag 6 augustus verzamelden velen aan het erekerkhof in Meensel en het 
monument in Kiezegem om de tragische augustusdagen van 1944 te herdenken en onze 
dorpsgenoten, oorlogslachtoffers, te eren.  In dit kleine landelijke  Hagelandse dorp 
leefden en werkten zij te midden van hun familie. Ze hielden van hun vrijheid en wisten 
die ook te koesteren. Hun verzet tegen de bezetter, die hen die verworvenheden had 
ontnomen, was spontaan. Niet met wapens, maar door solidaire hulpvaardigheid jegens 
hun medeburgers. Ergens was er wel een kamertje vrij, op zolder, schuur of kelder,  
om vrienden of een neergehaalde geallieerde piloot een veilig onderdak te geven.  Het 
nazibewind kon geen tegenstand verdragen..  Het reageerde steeds driester met harde 
represailles tegen elke verzetsdaad.  In Meensel-Kiezegem met twee vergeldingsacties. 
We zijn nu eind augustus en staan, enkele honderden kilometers verwijderd van ons 
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dorp, op een plaats waar onze betreurde dorpsgenoten hun laatste levensmaanden 
hebben doorgebracht. 73 jaar geleden werden ze hier in volgepropte beestenwagons 
naartoe gebracht .   Hoe voelden zij zich wanneer zij als kampgevangenen ‘’genummerd 
werden’’…. Getatoeëerd voor het leven….. gemerkt voor de dood.  Vanaf dan hadden ze 
geen naam meer maar nog enkel een nummer.. Het onthouden van dat nummer was 
van levensbelang.. Een naam roept een mens op in je herinnering. Wil je aangesproken 
worden, dan heb je een naam nodig. Tijdens de nazi-periode werd hen die naam brutaal 
afgenomen. 

Ik heb ze nooit gekend.. Wel enkele teruggekeerden, maar zij praatten zelden over de 
oorlog. Ook thuis werd daar haast nooit over gepraat, alhoewel  mijn twee grootvaders 
de deportatie niet overleefd hebben . 

Op een contactdag van de Nederlandse Vriendenkring van Neuengamme ontmoette 
ik enkele jaren geleden Jan Van der Liet. Deze inmiddels 92-jarige en welbespraakte 
noorderbuur overleefde dit kamp, evenals Husum en Bergen-Belsen.  Hij schreef zijn 
memoires neer in een boek . Sta me toe enkele zinnen te citeren:
‘Het was bijna Kerstmis 1944. De stemming onder ons was zeer somber en te 
neergeslagen. Op de appèlplaats stond een kerstboom, het civiele symbool van rust 
en vrede. De ironie hiervan ontging mij niet. Zij die zich sterk genoeg voelden, liepen 
ernaartoe, terugdenkend aan vroegere dagen tezamen met vader en moeder, vrouw en 
kinderen, broers en zusters. Er werden denkbeeldige kerstmenu’s samengesteld. Deze 
waanzinnige denkbeelden hielpen de gedeprimeerden, de verlatenen, de wanhopigen. 
Het sneeuwde. Voor mij zag het er uit, alsof de natuur een deken wilde leggen over de 
satanische wreedheden van de SS.’

Het  verleden is nooit dood, het grote dilemma voor een getuige is dat er enerzijds weinig 
of geen  passende woorden voor de gruwel zijn, maar anderzijds is erover zwijgen niet 
goed….. want de overlevenden hebben de roep  van de stervenden gehoord :  ‘’Vergeet 
ons niet en wees onze getuigen’’.  

Rechtstreeks getuigen zijn er haast niet meer. Helaas.
In die zin hebben we een dubbele verantwoordelijkheid tegenover de  slachtoffers van 
de tragedie in Meensel-Kiezegem. Het is ook onze plicht niet alleen de herinnering levend 
te houden aan de gruwelijke schending van de mensenrechten die het naziregime heeft 
gepleegd, maar er ook voor te zorgen dat de waarden en de idealen waarvoor zoveel 
politieke gevangenen heldhaftig het leven hebben gegeven, voor de huidige en de 
komende generaties veilig worden gesteld. De herinnering aan wat vroeger gebeurd is, 
zal daar ongetwijfeld toe bijdragen. Het is één van de taken van onze vereniging en ik 
wens bij deze de organisatoren van deze herdenkingsreis, een jubileumeditie, proficiat 
om wat zij reeds 20 maal voor mekaar hebben gebracht.  

Tenslotte , denken wij ook terug aan enkele mensen die ons sedert augustus 2016 zijn 
ontvallen:

Gaston Devroey, oorlogswees,  overleed op 14 oktober 2016.
Louis Clinckx uit  Tielt, als laatste teruggekeerde, overleed op 18 februari 2017. 

Denken we op vanop deze plaats ook even aan de slachtoffers van de recente 
terreurdaden in de Spaanse steden Barcelona en Cambrils.

Op 7 november 2016 overleed kunstenares en beeldhouwster May Claerhout. Zij 
ontwierp het beeld waarrond wij nu verenigd zijn :  “De Wanhoop van Meensel-
Kiezegem”  . 

Samen met ‘’De treurende weduwe’’ in Putten straalt dit beeld zoveel symboliek uit, 
meer dan duizend woorden kunnen zeggen.

Ik dank u voor uw luisterbereidheid.
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TOESPRAAK FREDDY DUERINCKX
NAV VIERING 70E VERJAARDAG BREMEN ANTIFA
Geachte genodigden, beste vrienden van de 
vereniging der vervolgden van het naziregime 
en antifascistenvereniging uit Bremen. Het is 
voor ons een grote eer aanwezig te zijn op de 70e 
verjaardag van de stichting van uw vereniging, 
waarvoor oprechte dank. 

Onze vereniging, de Nationale Confederatie 
van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden 
Meensel-Kiezegem ’44 komt nu de 20ste maal 
naar Neuengamme om de 63 slachtoffers van een 
SS-razzia in ons dorp te herdenken en te eren.

Op 1 en 11 augustus 1944 werden in ons dorp 91 mensen opgepakt en 4 ter plaatse 
vermoord tijdens razzia’s als vergelding voor de moord op een Vlaamse SS-collaborateur. 
Deze vergeldingsactie werd bevolen en geleid door Vlaamse SS-ers in opdracht van de 
collaborerende familie van de vermoorde collaborateur.

71 mensen werden gedeporteerd naar KZ Neuengamme, 63 werden langzaam vermoord, 
vernietigd door arbeid, slechts 8 overleefden de hel en keerden weer. Enkele dagen 
na de aankomst in Neuengamme werden 15 mensen uit ons dorp overgeplaatst naar 
Bremen, voornamelijk naar Blumenthal en Schutzenhof. 

Begin de jaren 2000 kwamen wij bij onze zoektocht naar het lot van deze mensen 
in contact met Raimund Gaebelein en zijn medewerkers. Sedertdien komen wij 
bijna jaarlijks naar Bremen Schutzenhof waar dankzij de antifascistenvereniging 
een herdenkingsplaat werd aangebracht voor onze slachtoffers. Ook op de site van 
Blumenthal staan de namen van onze dorpsgenoten in de stenen gebeiteld. Wij zijn 
zeer dankbaar voor deze inspanningen en erkentelijkheid van onze slachtoffers.

Evenzeer als jullie stellen wij met verontwaardiging vast dat hier in Duitsland en elders 
in de wereld neonazistische verenigingen evenementen mogen en durven organiseren 
om hun fascistisch, racistisch, extreemrechtse gedachtengoed te propageren zoals 
recent nog in Erfurt. Enkele maanden geleden vond in Riga, hoofdstad van Letland 
een herdenkings- en verheerlijkingsplechtigheid plaats voor de Waffen-SS. Vorige 
week nog een Charlottesville, VS een extreemrechtse manifestatie toegelaten met als 
verantwoording vrijheid van meningsuiting. Een tegenmanifestante wordt doodgereden 
door een rechtse extremist. Pas twee dagen later wordt die terreurdaad veroordeeld 
door de zogezegd machtigste man op aarde. Ook bij ons in België is het mogelijk dat zelfs 
sommige regeringsleden worden uitgenodigd en graag aanwezig zijn op samenkomsten 
en feestjes van vroegere SS-collaborateurs. Verdedigers van het Hitlerfascisme, 
oostfronters en oprichters van extreemrechtse gewelddadige groeperingen. 

Het 70 jarige bestaan van “De Vervolgden van het Naziregime”. bewijst dat de strijd 
tegen de extreemrechtse ideologie die vooral gefocust is op racisme, vreemdelingenhaat, 
vluchtelingen en migratieproblemen nodig blijft. Is een volgende immigratie-pest-
voorwaarde misschien blonde haren en blauwe ogen?

NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 werkt met onze middelen en mogelijkheden mee aan 
deze strijd, wij staan op dezelfde golflengte. Onze aanwezigheid op deze avond moge 
een steun en bevestiging hiervan zijn. 

Dank voor uw aandacht.
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TOESPRAAK DR. DETLEF GARBE NAV 20E  
HERDENKINGSREIS NAAR NOORD-DUITSLAND
Geachte Vital Craeninckx,
Dames en heren, - en ik denk dat ik ook kan en 
mag zeggen beste vrienden!

Ik ben blij en dankbaar dat ik vandaag een 
paar woorden tot u mag richten omdat er een 
verjaardag te vieren valt. Al 20 jaar vinden die  
herdenkingsreizen van de “Stichting Meensel-
Kiezegem ‘44” naar het concentratiekamp 
Neuengamme memorial plaats. Sindsdien zijn 
honderden bewoners uit Meensel - Kiezegem, 
de omliggende dorpen van de gemeente Tielt-Winge en ook van verderaf naar Hamburg 
meegereisd om op deze locatie de ontvoering van de 71 slachtoffers van de razzia’s in 
augustus 1944 in het concentratiekamp Neuengamme te herdenken. Dit toont aan hoe 
levendig het verhaal is in uw dorpen waar in de tijd bijna elke familie slachtoffers te 
betreuren had, ook nog na meer dan 70 jaar.

De reizen vergen een enorme inspanning aan voorbereiding en uitvoering. Daarvan 
getuigt het inwerken van de inhoud van de Reisbrochure, de documentatie, fotocollecties 
en films en natuurlijk de berichtgeving in de “Nieuwsbrief”, die nu al in Volume 42 
verschijnt. Al degenen die zo sterk betrokken zijn met de realisatie van de reizen, 
met al zijn organisatorische taken, de trajectplanning en hotelboekingen tot en met 
de financiële afwikkeling, hartelijk bedankt. Ik noem hier slechts als voorbeeld René 
Cauwbergs, Oktaaf Duerinckx en Tom Devos, die onmetelijk veel tijd door de jaren heen 
hieraan hebben besteed. Dank je wel! Wij staan hier aan het in 1998 door de Stichting 
opgericht monument  de “Wanhoop” van May Claerhout “aan de nagedachtenis en ter 
ere van de vermoorde bewoners en hun moeders en weduwen”. Met dit beeld dat de 
pijn en terreur op indringende wijze in de taal van de kunst uitbeeld, is op uw initiatief 
een herdenkingsoord ontstaan in het concentratiekamp Neuengamme memoriaal, 
dat één geheel vormt met de ere-begraafplaatsen in Meensel en Kiezegem. Van het 
500 kilometer verder gelegen dorp van Neuengamme in landelijke gebieden rond 
Hamburg, had waarschijnlijk niemand van de 71 gedeporteerden eerder ooit gehoord. 
Maar de dood van de meesten van hen, die binnen een paar weken en maanden hier 
en in de buitenkampen van honger, ziekte, lichamelijke uitputting en de terreur van de 
SS stierven, en de getuigenis van de slechts acht ontvoerden die het concentratiekamp 
overleefden en terugkeerden naar hun dorpen, waren de oorzaak dat de verschrikkingen 
van Neuengamme diep gegrift staan in de geschiedenis van Meensel en Kiezegem.

Door dat beeld hier is de historisch gegroeide nauwe band tussen Meensel-Kiezegem en 
Neuengamme nu ook zichtbaar in het concentratiekamp Neuengamme memorial. Onze 
activiteiten, tentoonstellingen en evenementen, maar op een bijzondere wijze ook de 
herdenkingsreizen, waarvan we het 20-jarig bestaan vandaag meemaken, houden deze 
band levend. Namens het concentratiekamp Neuengamme memoriaal dank ik u allen 
voor de hand die u hebt uitgestoken. Van die beladen geschiedenis van vriendschap en 
samenwerking aan een goede, vreedzame, democratische en rechtvaardige toekomst is 
ons gemeenschappelijk Europese huis ontstaan. De slachtoffers van Meensel-Kiezegem, 
alle slachtoffers van het Duitse nazisme, van fascisme en  stalinisme en de slachtoffers 
van terreur van vandaag herinneren ons, gegroeid uit de lessen van de geschiedenis 
van de Europese Gemeenschap, dat we de vrijheid en de rechten van de mens moeten 
verdedigen tegen degenen die het nieuwe nationalisme en racisme aanhangen. Ook 
dit is een onderdeel van onze verbondenheid die we ook graag zouden behouden en 
verfraaien in de toekomst. Ik hoop dat we binnen vijf jaar zullen terugkijken op 25 jaar 
herdenkingsreizen van de Stichting Meensel-Kiezegem, hopelijk samen hier met u allen 
gezond en wel.
Dank u voor uw aandacht.

Dr. Detlef Garbe
Directeur KZ Gedenkstätte Neuengamme
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NIEUW MUSEUM IN DE PASTORIE VAN MEENSEL
Er is al veel over gesproken, maar nooit waren onze plannen zo concreet. Vorig jaar in 
augustus gingen er na een succesvolle organisatie van de Herdenkingsweek in Meensel-
Kiezegem stemmen op om deze popup-tentoonstelling, samen met de huidige musea 
in het Infocentrum in Meensel-Kiezegem en het Hagelands Vredesmuseum te Tielt, te 
laten evolueren naar een volledig nieuw museum in de Pastorie van Meensel.

Er werd na samenspraak met de Gemeente Tielt-Winge, die het gebouw in erfpacht kreeg 
van de Kerkfabriek van Meensel-Kiezegem, een comité opgericht voor de ontwikkeling 
van het dossier en het concept rond dit mogelijks nieuwe museum. Vanuit NCPGR 
Meensel-Kiezegem ‘44 werden drie verantwoordelijken aangesteld: Marc Cauwbergs 
neemt het inhoudelijke stuk voor zijn rekening, terwijl Katrin Duerinckx werkt aan de 
raming & opvolging van het budget. Tom Devos buigt zich dan verder over de mogelijke 
financieringsvormen van deze nieuwe herdenkingssite.

Na meer dan een jaar lang en hard zwoegen door deze drie medewerkers,  is er een 
eerste resultaat voorhanden in de vorm van een concept, en het wordt met de dag 
concreter. Dit nieuwe concept werd recent voorgesteld aan het Gemeentebestuur van 
Tielt-Winge en haar teamleden, alsook aan de leden van de Kerkfabriek van Meensel-
Kiezegem. Alle partijen onthaalden dit nieuwe concept met meer dan positieve noot.

Om die reden gaan we nu de volgende fase in van dit project, waarbiji we effectief 
gaan zoeken naar de juiste financieringsvormen. Hiervoor mochten we eerder al een 
positief antwoord krijgen van de Gemeente Tielt-Winge, die beloofde om een bedrag van  
€ 105.000 te willen investeren, op voorwaarde van de goedkeuring van de supplementaire 
overheidssubsidies. Naast deze ondersteuning gaat onze vereniging ook op zoek naar 
andere overheidssubsidies voor de verdere financiering.

Maar we rekenen hierbij ook op de steun van jou, onze sympathisanten, onze leden. 
We bereiden momenteel een crowdfunding campagne voor, waarbij we in de maanden 
november en december 2017 een bedrag van € 50.000 willen samenbrengen om de 
bouw van ons nieuwe moderne en digitale museum te ondersteunen, naast de andere 
investeringen. Meer informatie zal je kunnen terugvinden in de volgende editie van 
onze nieuwsbrief. Alle hulp meer dan welkom.

Verder zoeken wij ook naar welwillende leden die ons willen ondersteunen met raad 
en daad. Onder het motto: vele handen maken licht werk, willen we via community-
based working, zo veel mogelijk mensen betrekken bij de opbouw van dit nieuwe 
museum. Zo zoeken we oa. aannemers, bouwbedrijven, doe-het-zelfzaken, elektriciens, 
schrijnwerkers, ververs, drukkerijen, IT-bedrijven die ons willen ondersteunen 
met materialen aan een interessantere prijs, maar ook aan vrijwilligers die willen 
ondersteunen met de klusjes van de renovatie. Zo willen we niet alleen de prijs naar 
omlaag halen om de bouw van het project mogelijk te maken, we willen ook de kans 
geven aan onze hele gemeenschap om bij te dragen aan dit project, zodat het ook een 
stukje van ieder van ons kan zijn. 

Indien we de nodige financiering kunnen rondkrijgen, bestaat dus de mogelijkheid dat 
we in het voorjaar van 2018 kunnen starten met de bouw van dit nieuwe museum. De 
intentie is om dit klaargestoomd te krijgen tegen de 75e verjaardag van het drama van 
Meensel-Kiezegem ‘44 in augustus 2019.

Wil je op één of andere manier bijdragen, financieel of in natura, of met raad en daad, 
dan kan je steeds contact opnemen met Tom Devos op 0032 487 737 002 of via tom@
meensel-kiezegem44.be. Hou zeker onze website in de gaten voor verdere updates over 
de vooruitgang van dit innovatieve project rond herinneringseducatie. In het najaar 
volgen nog bijkomende infomomenten over dit project, waar alle geïnteresseerden 
meer dan welkom zijn.
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Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt  dankzij de  
ondersteuning van de marketing- en drukkerijafdeling van  

Intago - www.intago.be 

PENSEN NAMIDDAG
17 september 2017

 van 11u30 tot 16u in Huize Hageland
N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44 nodigt U uit voor een gezellig samenzijn.

Naar aanleiding van de laatste Open Museumdag van 2017 in september, nodigen 
wij u en uw familie graag uit op een gezellige namiddag onder vrienden. Ook onze 

medereizigers van de 20e jubileumreis naar Noord-Duitsland komen samen om 
herinneringen op te halen en de vele foto’s uit te wisselen.

Dankzij de ondersteuning van onze sponsors Beenhouwerij Vangramberen (Boutersem) 
en Fruit Vanhellemont (Meensel-Kiezegem) voorzien wij u van de lekkerste witte en 

zwarte pensen uit te streek, met brood en appelmoes met liefde gemaakt.

Deelnameprijs komt op € 10 per persoon, en houdt in:
2 pensen naar keuze (wit/zwart) + brood + appelmoes + 1 consumptiebon

Wij vragen vriendelijk om op voorhand uw aanwezigheid te bevestigen.
Inschrijven kan tot 13 september 2017 bij voorzitter Vital Craeninckx  
telefonisch via 0496 50 46 77  of via mail vital.craeninckx@skynet.be                    

   
De opbrengst van deze namiddag gaat integraal naar onze dagdagelijkse werking en de 

oprichting van het nieuwe museum in Meensel-Kiezegem.

In de hoop u in talrijke getalen te mogen verwelkomen,

Met zonnige groet,

het bestuur van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44 


