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

Herdenkingsplechtigheid op 5 augustus 2018
De bestuursleden van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ‘44 vzw nodigen U graag uit op de 

jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op zondag 5 augustus 2018 te Kiezegem. 

Meer informatie kan u vinden aan de achterzijde van deze nieuwsbrief.
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VOORWOORD
6 juni 2018. Aan de stranden van Normandië 
werd 74 jaar later D-Day herdacht. Honderden   
parachutisten uit verschillende landen 
sprongen in de regio van Saint-Mère Eglise 
uit transportvliegtuigen om de operaties van 
de 82ste en 101e Airborne Divisions op 6 juni 
1944 te herdenken. Vanuit Normandië zou na 
de indrukwekkende ‘Operation Overlord’ de 
pantserbrigade van Jean-Baptiste Piron vanaf 
7 augustus 1944 de opmars naar het noorden 
inzetten en er o.a. voor zorgen dat Brussel op 3 september werd bevrijd. Toen ik in 
1978 mijn legerdienst vervulde als stormfuselier bij het “Bataljon Bevrijding” in het 
kwartier Lt. Piron te Leopoldsburg, kon ik me niet van de gedachte ontdoen dat 
ik als dienstplichtige op mijn beurt een kleine, weliswaar symbolische bijdrage 
leverde aan de bevrijding van België.    

Van 5 tot en met 8 juli zal het reisgezelschap van onze vereniging tijdens de 
Normandiëreis,  een bezoek brengen aan de belangrijkste historische plaatsen 
waar de landing plaatsvond.  

Het plan van Amerikanen, Britten en Canadezen om na de landing op de 
Normandische stranden op 6 juni 1944 zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 
kerstmis, een einde te maken aan de oorlog mislukte door tactische vergissingen, 
uiteenlopende strategische ideeën en meningsverschillen tussen de Amerikaan 
Eisenhower en de Brit Montgomery. Daarbij het afwijzen van een algemene 
capitulatie (zowel in het Oosten als het Westen) door de Duitse Führer zorgden 
ervoor dat de oorlog tot het bittere eind zou worden uitgevochten. Ik stel me de 
vraag “wat als” de aanslag door Stauffenberg op Hitler (20 juli 1944) was gelukt. 
Zou dit hebben bijgedragen tot een vroegtijdige overgave? Er zouden in dat 
geval vele mensenlevens gespaard zijn gebleven. De feiten zijn wat ze zijn en 
met “wat als” wordt geen geschiedenis geschreven. Doch Hitlers charismatische 
aantrekkingskracht was in die laatste oorlogsjaren tanende en op het einde al 
lang verdwenen maar zijn mentaliteit en bewind bleven tot aan zijn dood in de 
Berlijnse bunker op 30 april 1945 bestaan. De elite, zijn naaste omgeving zoals 
daar waren Himmler, Goebbels e.a. in al hun onderlinge verdeeldheid bezaten 
niet de collectieve wil of moed om te voorkomen dat Hitler Duitsland en daarbij 
duizenden concentratiekampgevangenen, gewone burgers en soldaten naar de 
totale vernietiging voerde.  Daarbij ook 71 dorpsgenoten uit Meensel-Kiezegem, 
waarvan er slechts 8 terugkeerden en 63 anderen het leven lieten in de kampen. 
Op de herdenkingsplechtigheid van zondag 5 augustus en tijdens de 21ste 
herdenkingsreis naar Neuengamme van 23 tot 26 augustus,  zullen wij hen een 
gepast eerbetoon brengen.

Nog een toemaatje : als we de publieke opinie, pers en media mogen geloven 
zullen onze  ‘Rode Duivels’ op het WK voetbal in Rusland hoge ogen gooien. 
De voetbalgekte viert weer hoogtij bij iedere wedstrijd van ons nationaal elftal.  
Tricolores  sieren  straten en pleinen en de ‘Brabançonne’ wordt door menigeen 
luidkeels meegezongen. Maar ongeacht het resultaat, onze Rode Duivels 
wakkeren een gevoel aan van eendracht, samenhorigheid en solidariteit binnen 
onze natie. En dat is goed.

VITAL CRAENINCKX
Voorzitter
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Bosman Marie, echtgenote van Robert Massart wonende in 
Hoegaarden, geboren op 4 september 1939 en overleden in RZ 
Tienen op 30 mei 2018. Zij was rechthebbende oorlogswees 
en lid van de vereniging.

De Brier Georges (Jos), echtgenoot van Ida Clinckx, geboren 
te Molenbeek-Wersbeek op 1 oktober 1939 en overleden in het 
RZ Tienen op 5 juni 2018. Jos was rechthebbende oorlogswees  
en  actief betrokken bij activiteiten georganiseerd door de 
vereniging. Hij hield er o.a. aan  deel te nemen aan de jaarlijkse 
feestvergaderingen en herdenkingen.

IN MEMORIAM...

Kampoverlevende Wim Aloserij is niet meer
94-jarige Wim Aloserij overleefde drie concentratiekampen en de Cap Arcona 
scheepsramp. Hij zou daar op 4 mei nog uitgebreid over vertellen in Amsterdam. Hij 
overleed echter in het Commodo-hotel in Hamburg op 3 mei 2018. Kampoverlever 
Wim Aloserij zagen wij (Oktaaf Duerinckx & Tom Devos) die morgen nog bij het ontbijt 
ter voorbereiding van de jaarlijkse herdenking in Neuengamme. Steeds een innemende 
glimlach, een warme begroeting en altijd bereid om “erover” te spreken. Een innemende 
figuur die energie uitstraalde. Niemand kon vermoeden dat hij ’s anderendaags in 
Pelzerhaken zijn getuigenis niet meer zou kunnen afleggen. Het had 25 jaar geduurd voor 
hij weer naar Neuengamme kwam en dan kon hij nog de emoties niet aan en keerde weer 
naar huis.

Na Amersfoort, Husum en Neuengamme was hij als 20-jarige dwangarbeider kapot 
gewerkt. Met verbeten wilskracht overleefde hij. Toen  het KZ Neuengamme werd 
verlaten omdat de Britse geallieerden naderbij kwamen was hij één van de duizenden 
die voorbestemd waren om in de Oostzee met één van de schepen te worden verdronken 
om zo sporen uit te wissen. Wim belandde op de Cap Arcona. Toen dit cruiseschip per 
vergissing door de RAF werd gebombardeerd kon hij, met veel geluk, ontsnappen. Dikwijls 
herhaalde hij later: “Hoe kan iemand  zoveel geluk hebben en telkens weer aan de dood 
ontsnappen?”

Als men het boek (van biograaf Frank Krake) over zijn lijdensweg leest komt spontaan bij 
ons de herinnering boven aan Frans Vangilbergen. Ook hij overleefde drie kampen en de 
scheepsramp in de Oostzee. Ook hij heeft er jaren niet willen over spreken. Zijn eerder 
gesloten karakter maakte van hem met zijn herinneringen een zwijgzame vechter die 
waarschijnlijk nooit heeft kunnen verwerken waarom zoveel onschuldige mensen werden 
gefolterd tot ter dood. 



05w w w . m e e n s e l - k i e z e g e m 4 4 . b e

Toen we vertrokken naar Hamburg, waar 
onze leden Kristof Van Mierop en Tom Devos 
tijdens een avondseminarie de verzamelde 
verenigingen uit alle landen met beeld en klank, 
vooral door gefilmde interviews,  de inzichten 
duidelijk maakten hoe de tweede, derde en 
vierde generatie dacht over herdenkingen, vond 
Wim het spijtig er niet te kunnen bij  zijn. 

Hij wilde niet te moe zijn om ’s anderendaags 
in Pelzerhaken  een laatste keer te kunnen 
getuigen aan het monument van de Cap Arcona. 
Wij gingen, na het afbreken en opruimen van 
de tentoonstelling, naar een Brasserie om 
iets te eten samen met stuwende krachten 
Swenja Granzow-Rauwald, Christine Eckel, 
de Nederlandse deelnemers Nicole Duijkers 
en voorzitster Martine Letterie. Deze laatsten 
vertrokken iets vroeger naar het hotel. Toen wij 
echter wat later bij aankomst aan het Commodo-
hotel een ambulance zagen staan vermoedden 
we wel dat er iets gaande was. In de hal kwam 
Nicole ons tegemoet met beschreide ogen. Wij 
zegden vragend : “Wim?” en zij knikte.

Wim Aloserij samen met voorzitter 
Vital Craeninckx tijdens de jaarlijkse 
contactdag in Nederland enkele 
jaren geleden.

De stemming sloeg om. Tot vier uur ’s morgens was er nog onderzoek. Wetsdokter, politie, 
directie van het KZ. Neuengamme enz. We vernamen dat Wim nog even ging rusten om 
daarna het verslag te horen van de bijeenkomst. Toen hij na een hele tijd niet terug kwam 
werd men enigszins ongerust. Toen zijn gezellin ging kijken lag hij schijnbaar vredig te 
rusten. Zelfs met zijn eeuwige glimlach op zijn gelaat.

Aan het ontbijt werd er nog heel wat verteld en zelfs gelachen met zijn speciale humor. 
Voor ons was echter “de kous af”. We gingen niet naar Pelzerhaken voor de plechtigheid, 
niet naar Sandbostel om onze Neuengammereis voor te bereiden. Zowel Tom als ikzelf 
konden het niet meer opbrengen nog verder naar het noorden te rijden. Met Wim in 
gedachten (maar ook de herinnering aan Frans Van Gilbergen, die we spijtig genoeg al 
eerder moesten verliezen) konden we niet verder werken aan onze plannen. Later en nu 
hebben we toch een voorbeeld temeer om door te zetten en mede onze leuze (die ook 
van Wim was) te verwezenlijken :”Als we ’t vergeten, begint het opnieuw”.

Fietsers Vital & Danny naar Normandië
Van 5 tot 8 juli 2018 vind de reis naar Normandië plaats met een fijne groep van bijna 30 
medereizigers. Twee moedigen onder hen, niemand minder dan onze eigenste voorzitter 
Vital Craeninckx en flandrien Danny Cauwenberghs vertrokken al op zondag 1 juli 2018 
naar het mooie Normandië, niet per bus maar per fiets! Deze helden zullen met hun 
stalen koersros de reis maken naar Normandië in vijf etappes om dan op 5 juli gelijktijdig 
aan te komen met de andere medereizigers in het Hotel Mercure Omaha Beach, een 
heuse 555km. Een gedetailleerd verslag van deze spannende en volgens de laatste 
weerberichten zeer warme tocht brengen wij u graag in een volgende editie van onze 
nieuwsbrief.
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Feestvergadering op 21 april 2018
Enkele sfeerbeelden van de algemene feestvergadering op 21 april . Na een welkom-
woord door de voorzitter en de Brabançonne genoten 42 aanwezigen  van  heerlijke 
gerechten in restaurant Alinea.  In zijn toespraak verzekerde burgemeester Beeken de 
steun van de gemeente voor het nieuwe museum en de herdenking. Penningmeester Jos 
Lemmens gaf  een overzicht van de financiële toestand van de vereniging. 
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Zomerse Zondagen in Huize Hageland 2018
19 augustus 2018 - Popup-tentoonstelling Meensel-Kiezegem ‘44
Tijdens deze zomerse zondag kan je terecht voor rondleidingen in het Hagelands 
Vredesmuseum om 14u en 15u30. Het popupcafé het Karhuis opent de deuren 
van 14u tot 17u met lekkere frisse drankjes en knabbeltjes. Speciaal tijdens deze 
editie is de popup-tentoonstelling over het drama van Meensel-Kiezegem.
 
16 september 2018 - Reünie 21e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
Tijdens deze zomerse zondag kan je terecht voor rondleidingen in het Hagelands 
Vredesmuseum om 14u en 15u30. Het popupcafé het Karhuis opent de deuren 
van 14u tot 17u met lekkere frisse drankjes en knabbeltjes. Tijdens deze zomerse 
zondag komen de medereizigers van de 21e Herdenkingsreis naar Noord-
Duitsland samen voor een reünie, je ontdekt er een heleboel fotomateriaal en een 
uitgebreid videoverslag.

Kom ons dus gerust vervoegen op deze zomerse zondagen, en bezoek nog voor 
een laatste maal het huidige Hagelands Vredesmuseum. Ook naast deze zondagen 
kan je steeds contact opnemen met onze vereniging voor een persoonlijk gegidst 
bezoek. Tot dan!

21e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
Van donderdag 23 tot zondag 26 augustus 2018 plannen wij alweer onze 21e 
herdenkingsreis naar Noord-Duitse concentratiekampen en herdenkingsplaatsen. 
Tijdens deze vierdaagse brengen we een bezoek aan verschillende 
herdenkingssites rond WOII en de zaak van Meensel-Kiezegem. Iedereen welkom 
om in te schrijven, plaatsen zijn dit jaar beperkt tot 40 deelnemers, er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar, dus er snel bij zijn is de boodschap.

Donderdag 23 augustus 2018
- Vertrek om 6u stipt aan de parking op de Statiestraat in Meensel-Kiezegem
- Stalag 326 – Stuckenbrock
- Hannover Hauptbahnhof
- Jammertal
- Schandelah
- Braunschweig
- Overnachten in Ludwigslust
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Vrijdag 24 augustus 2018
- Ludwigslust
- Wöbbelin
- Pelzerhaken Neustadt (Oostzee)
- Overnachten in Hamburg

Zaterdag 25 augustus 2018
- Neuengamme – Bezoek aan Gedenkhal
- Neuengamme – Herdenking aan beeld De Wanhoop van Meensel-Kiezegem
- Neuengamme – Bezoek aan Klinkerwerke & Haven
- Middagmaal in Am Deich, Allermohe
- Neuenamme – Vrij bezoek aan Musea & Herdenkingssite
- Neuengamme – Afsluiten bij Crematorium
- Sightseeing Hamburg Rondrit
- Bezoek Sint-Nikolaikerk
- Overnachten in Hamburg

Zondag 26 augustus 2018
- Sandbostel
- Blumenthal
- Afsluiten in Meensel-Kiezegem

Inschrijven
Zoals je ziet, weer een uitgebreide, inhoudelijke en emotionele trip. De prijs voor 
een éénpersoonskamer: € 560 per persoon, een tweepersoonskamer: € 480 per 
persoon. Verblijf in viersterrenhotels, ontbijt en avondmaal inbegrepen, alsook de 
busrit, gidsing, museumtickets, busbib e.a.

Het is mogelijk om in te schrijven bij Tom Devos op 0487 737 002 of via 
herdenkingsreizen@meensel-kiezegem44.be. U bent ingeschreven na het storten 
van het volledige bedrag per persoon op rekening Fintro – IBAN BE64 1424 0220 
3552 – BIC GEBABEBB. Graag met vermelding van voornaam en achternaam van 
elke medereiziger.
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Belangstelling uit Nederland
/Van Henk Oskam uit Leusden (Nl) kregen we op donderdag 17 mei de volgende 
vraag:/

Goedemorgen,
Graag zouden wij : mijn zoon, mijn zwager en zijn zoon en ik, een bezoek brengen aan 
het Hagelands Vredesmuseum.
Via de website van het museum kon ik geen contact krijgen maar ik kon het ook via 
de toeristische dienst doen, dus bij deze….
Wij doen een rondtoer door België en voor ons zou het beste uitkomen als we zaterdag 
26 mei rond 15.00 uur langs konden komen.
Is dat mogelijk ?

/Dat was dus mogelijk- Deze vier zeer geïntereseerde specialisten  kwamen 
van een bezoek aan het fort Eben-Emael .  Na een rondleiding door Oktaaf en 
een klimpartij op de Vlooybergtoren met grandioos uitzicht op het Hageland , 
bezochten ze samen nog het kerkhof van Meensel./

/Enkele dagen later kregen we volgende reactie: /

Wij vonden het bezoek aan uw museum indrukwekkend maar de persoonlijke 
verhalen rondom de foto’s en voorwerpen het meest.
Ook in andere musea zie je het steeds meer gebeuren dat er persoonlijke verhalen 
verteld worden.
Hier zou ik dan ook de nadruk op leggen bij uw nieuwe museum.
Ook zou ik entreegeld vragen of een vrijwillige bijdrage.
Nogmaals bedankt voor de verhalen en mogelijk tot ziens.
Henk Oskam

Kerkhof Père Lachaisse in Parijs.
Tijdens een wandeling op het 
beroemdste kerkhof van Frankrijk 
vinden we, naast de graven van 
beroemdheden als o.a. Oscar Wilde, 
Jim Morrissen, Edith Piaf, Gilbert 
Bécaud, e.v.a. ook herdenkingsstenen 
van verschillende concentratiekampen 
( Mautthausen, Ravensbruck enz) ook 
een monument voor de slachtoffers van 
Neuengamme.

De tekst:
“Onder deze steen rust een deel van 
de  asse van de zevenduizend Franse 
martelaars vermoord door de Nazis in 
het kamp van Neuengamme.
Zij stierven omdat wij vrij kunnen 
leven. Hun families en hun ontsnapte 
kameraden hebben dit monument 
opgericht ter hunner nagedachtenis. 
13 november  1949”
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Hoe gaat het met het nieuwe Museum?
Goed, dankjewel! Na de zware campagne voor het ophalen van de nodige fondsen 
is het operationele team sinds april 2018 aan een stevig tempo aan de slag gegaan 
met de effectieve werkzaamheden in en rond de Pastorie in Meensel.

Relikwieën uit van Kerkfabriek veilig gesteld

In een eerste fase werden enkele belangrijke relikwieën die nog gehuisvest waren 
in de pastorie veilig onder gebracht op een andere locatie opdat de werken veilig 
van start zouden kunnen gaan.

Ruwbouw - Uitbreken en afbreken

In een volgende stap gingen onze vrijwilligers aan de slag met de ruwbouw van 
het pand. Zo werden oude deuren, plafonds en vloeren uitgebroken en afgevoerd. 
Ook de oude keuken werd uitgebroken. Zo bereiden we het gebouw optimaal 
voor op de start van de aannemers die de ruwbouw verder zullen afwerken en de 
nodige muren uitbreken voor de nieuwe indeling. Zo zal er bijvoorbeeld ook een 
lift voorzien worden voor mindervaliden.

De eerste kamers: de archiefruimtes

Er zijn inmiddels zelfs al twee kamers volledig afgewerkt. Op de eerste verdieping 
werden de oude zolders omgevormd tot propere en veilige archiefruimtes. Plafonds 
werden ruim geïsoleerd met oog op duurzaamheid, muren werden witgekalkt 
en de kasten werden aangebracht voor het veilig opbergen van documenten en 
archieven van de verschillende verenigingen uit het dorp.

De seminarieruimte

Ondertussen werkt onze ploeg momenteel aan de seminarieruimte op de 
tweede verdieping. Zo worden de plafonds en vloeren afgewerkt en de nodige 
elekriciteit voorzien. Later volgt hier ook nog een heuse media-installatie met 
beamer, microfoon, speakers en stoelen in theateropstelling. Dé ideale ruimte 
voor seminaries tot 30 medewerkers. Ook aan de nodige verluchting, verwarming 
en verkoeling zal gedacht worden.

Digitale beleving

Tegelijk met de fysieke ruwbouwwerken is een aparte ploeg gestart met het 
opzetten van de digitale beleving. Oude archieven en media worden gedigitaliseerd, 
waaronder interviews met weduwen, overlevenden en oorlogswezen, maar ook 
een heleboel interessante archieven uit Duitsland worden geconsulteerd. 

De tuin & omgeving

De gemeente Tielt-Winge heeft ondertussen ook een beheerscommissie 
samengesteld die zich zal buigen over de omgeving rond de Pastorie, hiervan 
werd een eerste bijeenkomst gehouden. In tussentijd werd de tuin omgetoverd 
met een netjes aangelegd grasplein, ideaal voor evenementen als de 
herdenkingsplechtigheid.

En verder...

De komende periode werkt ons team gestaag verder. De aannemers, elektriciens 
liftbouwers en loodgieters gaan aan de slag voor de afwerking van de ruwbouw, 
terwijl de programmeurs aan de eerste digitale apps zullen starten. Dit alles om 
hopelijk jou in 2019 een spiksplinternieuw digitaal museum te presenteren.
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Uitnodiging Jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid 
 

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van Meensel-
Kiezegem en de gemeente Tielt-Winge nodigen U uit op de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid 
van de oorlogsslachtoffers. 
 
Deze gaat door op zondag 05 augustus 2018  ter gelegenheid van de 74ste verjaring van de 
vergeldingsacties, uitgevoerd door de bezetter op 1 en 11 augustus 1944 waarbij                             
4 medeburgers ter plaatse werden vermoord en 63 van de 91 gijzelaars omkwamen in het 
concentratiekamp van Neuengamme en bijkampen. 
 
Deze plechtigheid verloopt als volgt : 
 

-   9.15 uur: kort eerbetoon met bloemenhulde aan het erekerkhof in Meensel  
door de plaatselijke vereniging , de gemeente Tielt-Winge en de Belgische   
Vriendenkring Neuengamme. 

 
     Locatie : Heibosstraat 5 - 3391 Meensel-Kiezegem 
 

- 10.00 uur: herdenkingsviering in de kerk Sint - Pieter van Kiezegem, voorgegaan door  
                 Diaken Luc Claeys 
                        Muziek : De Frans Connection ( zang, gitaar en banjo) en organist  
                               Jonas Ver Berne  
       Locatie: Kerkstraat 1- 3391  Meensel-Kiezegem   
                
10.50 uur: burgerlijke plechtigheid aan het monument in Kiezegem  met toespraken,  
       bloemenhulde en muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke harmonie 

Sint-Jozef uit  O.L.V. Tielt.                                
Sprekers: Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge en gastspreker dhr. 
Sis Van Eeckhout, auteur van de herwerkte uitgave van ‘’ Het boek der 
Kampen’’. 

                                      
                             Daarna wordt een receptie aangeboden door de  gemeente Tielt-Winge  

      in het ontmoetingscentrum van Meensel-Kiezegem.    
 
De verenigingen of sympathisanten die aan de bloemenhulde wensen deel te nemen, gelieve dit 
uiterlijk op 25 juli 2018  te melden aan voorzitter Vital Craeninckx.                     

    
Met de wens U te mogen verwelkomen danken wij U bij voorbaat voor uw aanwezigheid 
waardoor U sympathie en erkentelijkheid betuigt voor hen die zich opofferden voor onze 
vrijheid.     
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Vital Craeninckx, voorzitter       
Leuvensesteenweg 168 
B - 3390  Tielt-Winge 
 
Tel : 016 63 46 23        
Mobiel :  0032 496 50 46 77      
vital.craeninckx@skynet.be 


