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Beste leden, vrienden en sympathisanten 
 
u leest het laatste bulletin van 2012. De tijd vliegt snel. Het werd een intensief werkjaar. Ik citeer 
onze  deelname aan verschillende  herdenkingsceremonies overal te lande en daarbuiten, de 
organisatie van ons eigen herdenking en het streekbuffet.  Welgemeende dank aan iedereen 
die in het voorbije  jaar aanwezig was op,  of  meegewerkt heeft aan onze activiteiten. 
Mgr. Léonard schreef mij in een brief als dankbetuiging : “…ik bewaar goede herinneringen aan 
de mooie dag in Meensel-Kiezegem. Ik wens jullie en de N.C.P.G.R. het allerbeste bij het 
verdienstelijk werk voor het waardig herdenken van het verleden en de oorlogsslachtoffers.” 
 
De traditie wil dat wij u op het einde van het jaar  vragen het lidmaatschap voor volgend 
jaar te hernieuwen. Uw sympathieke, dankbare en bruikbare steun gaat ons zeer ter harte 
en zal aangewend worden om de herdenkingen en/of  bloemenhuldes in stand te houden.   
Het driemaandelijks ledenblad krijgt u toegestuurd.  
De modaliteiten voor betaling vind je hieronder.   
 
  … Nog enkele weken en  de kerst- en eindejaarsperiode komen eraan…Reeds geruime tijd 
duikt de kersttijd op in handelszaken en warenhuizen…de lichtjes en de glitter horen daarbij, 
maar verbergen echter de essentie …. Deze periode is ook een tijd voor verhalen en mysteries 
met een diepere betekenis, een tijd van gevoelens van geluk, warmte en soms ook gemis. 
Tijd van bezinning, misschien weer even geloven, tijd van feesten in de kerstsfeer, waar alles 
harmonieus is en het in de wereld weer heel even vrede is. 
Een tijd van wachten op het nieuwe jaar, van zingen en knallen op het oude jaar, van goede 
voornemens en hoop op goede dingen. 
Tijd  voor een heel gelukkig nieuwjaar, en  al  is het nog vroeg, dit wens ik u toe voor 2013. 
Fijne dagen. 
                             Vital Craeninckx, voorzitter 
Noteer alvast volgende data:   
zaterdag 20 april 2013: algemene feestvergadering in restaurant Alinea 
zondag 11 augustus 2013:  jaarlijkse herdenking (Kiezegem) 
zondag 15 september 2013 :  jaarlijks streekbuffet in ontmoetingscentrum 
 
 

LIDGELD  2013 
 

Gewest Meensel-Kiezegem en Tienen 
 

Het lidgeld voor 2013 bedraagt 16 euro. 
( 15 euro + 1 euro administratie) 

 

Een overschrijvingsformulier vind je achteraan in dit tijdschrift.  
 

mededeling : lidgeld 2013, naam en adres. 
Rekeningnummer Pol.Gev. en RH :  

BE69 8538 4194 5278 
Bic:  SPAABE22 

 

De lidkaarten zullen u na betaling opgestuurd worden 
door secretaris Jos Lemmens 

 
Leden die hun lidgeld contant betalen of reeds betaald hebben 

hoeven hier uiteraard geen gevolg aan te geven. 
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Toespraak Marcel Logist, burgemeester van Tienen, naar aanleiding van de 
98ste herdenking van de  Slag bij Houtem/Grimde op 18 augustus 1914 
 
 
Beste aanwezigen, 
 
2014, binnen twee jaar dus, wordt een héél bijzonder jaar. 
 
In eerste instantie wordt herdacht dat 100 jaar geleden, in 1914, de Eerste Wereldoorlog 
losbarstte, met de Oostenrijks-Hongaarse invasie in Servië, gevolgd door de Duitse invasie 
van België, Luxemburg en Frankrijk. 
 
In tweede instantie wordt herdacht dat 75 jaar geleden, in 1939, de Tweede Wereldoorlog 
écht startte met de Duitse inval op Polen, begin september. 
 
2014 wordt dus zeker en vast een memorabel jaar. 
 
Maar ook hier, vandaag, herdenken we de gebeurtenissen van augustus 1914 hier in Sint-
Margriete-Houtem, Oplinter, Grimde en de Tiense regio.  We doen dit elk jaar. En zo hoort 
het ook. 
 
Op 12 augustus 1914, tijdens de slag der zilveren helmen werden de Duitsers nog 
teruggeslagen tot ver achter Hasselt. De slag der zilveren helmen was een succes. 
 
De slag op de zeven Zillen, 6 dagen later, op 18 augustus 1914, werd echter een ramp. 
80.000 Duitse soldaten overrompelden zo’n 2400 Belgische soldaten. Meer dan de helft van 
deze Belgische soldaten stierven of raakten zwaar gewond. Dit in nauwelijks enkele uren ! 
 
Kijk rond u. Kijk goed rond u. Denk dan de helft van de mensen weg. Dat is wat er gebeurde 
op die verschrikkelijke 18de augustus 1914. 
 
De Belgische soldaten van toen waren gewone jongens die leefden in een belangrijke 
tijdsperiode.  Albert Einstein publiceerde zijn relativiteitstheorie, Giacomo Puccini schreef de  
opera’s Tosca en Madame Butterfly, en vanaf 1903 werd de Ronde van Frankrijk gereden. 
In datzelfde jaar 1903 maakten de gebroeders Wright hun eerste vlucht in een gemotoriseerd 
vliegtuig. In juli 1909 vloog Louis Blériot over het Kanaal. 
Dit alles zagen de jonge soldaten niet op de televisie. Er bestond nog geen televisie. De 
radio was pas uitgevonden. Er waren nog geen publieke uitzendingen. Er waren wèl kranten, 
maar de meerderheid van de soldaten kon niet lezen of schrijven. Ze beleefden deze periode 
“van horen zeggen”. Wat een tegenstelling tot onze huidige maatschappij, waar een 
gebeurtenis aan de ander kant van de wereld binnen enkele minuten de wereld verovert, via 
het internet, twitter of facebook. 
 
Maar terug naar de soldaten in 1914. Deze gewone jongens namen in 1914 wél de wapens 
op tegen een erg gruwelijke vijand. Walen en Vlamingen keken schouder aan schouder recht 
in de bek van het monster. 
 
Ook al werd België die dagen overmeesterd door Duitsland, toch ben ik er zeker van dat 
onze soldaten hen opgehouden hebben en alzo deel hebben uitgemaakt van de uiteindelijke 
zege van de geallieerden. 
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Ook al werd België die dagen overmeesterd door Duitsland, toch ben ik er zeker van dat 
onze soldaten hen opgehouden hebben en alzo deel hebben uitgemaakt van de uiteindelijke 
zege van de geallieerden. 
 
Al kun je in deze natuurlijk niet spreken van een zege.  In een oorlog van die schaal is er 
geen winnaar. Er zijn alleen maar verliezers. 
 
Sommigen twijfelen aan het nut van bijeenkomsten als deze hier vandaag. 
Sommigen vinden het té lang geleden.  Sommigen zeggen dat ze de lessen uit het verleden 
ondertussen wel begrepen hebben en dat er geen oorlog meer komt. 
 
Maar dat zei men ook na de Eerste Wereldoorlog.  Tot Adolf Hitler zijn steile opmars begon. 
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen ook nog Korea, Vietnam, Afghanistan en Irak.  En in 
de jaren ’90 woedde een gruwelijke oorlog in Europa, meer bepaald in ex-Joegoslavië. 
 
En ook nu weer, terwijl wij hier vreedzaam bij elkaar zitten, gebeuren de meest vreselijke 
dingen in Kongo, in Soedan, in Syrië…. 
 
Sommigen denken ook dat de sterke sociale rechten hier in Europa vanzelfsprekend zijn. Zij 
beseffen niet hoe kwetsbaar het systeem is.  Met de verkeerde mensen aan de macht kan 
de klok in enkele jaren drastisch teruggedraaid worden. 
 
Daarnaast bevindt Europa zich in woelig vaarwater, met Griekenland, Italië en Spanje die 
overboord dreigen te slaan.  Wat u ook moge denken over de Europese Gemeenschap, een 
uiteenvallen van deze Unie zou zeker en vast de stabiliteit en de eenheid bedreigen, wat de 
kans op oorlog kan verhogen. En vergis u niet: er bestaan duistere machten in onze wereld 
die wel varen bij oorlogsvoering.   
Onze welvaart en de vrede zijn geen verworven rechten. Er moet elke dag voor gezorgd 
worden. 
 
Daarom zijn we hier vandaag samen. Om het verleden levend te houden en waakzaam te 
blijven voor de gevaren in de toekomst. Vandaar dat ik elk jaar de jongeren en de scholen 
oproep om aandacht te blijven hebben voor de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog. 
 
Vandaar ook dat ik de organisatoren wil bedanken, alsook alle mensen die dit initiatief 
ondersteunen én ook alle aanwezigen die vandaag, in gedachten, aanwezig zijn bij de 
soldaten uit ’14-’18. 
 
Ik wens u nog een vredige en fijne dag toe. 
 
Marcel Logist 
Burgemeester van de stad Tienen 
Vlaams Volksvertegenwoordiger. 
 
 
 
Over de opmars van de Duitsers en de verdediging door de Belgen aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog is er weinig geweten en geschreven. Ruben Donvil, historicus en 
gastspreker op de herdenkingsplechtigheid van 5 augustus in Meensel-Kiezegem, vult die 
leemte op met zijn heldere en boeiende verslag over de eerste oorlogsweken in augustus 
1914.  Hij reconstrueert de gevechten aan de Getelinie aan de hand van archiefmateriaal en 
dagboekfragmenten.  Daarnaast onderzoekt hij de invloed van deze ontwikkelingen in Oost-
Brabant op het verdere verloop van de oorlog. 
  
DE  GROTE  OORLOG  OP  KLEINE  SCHAAL – De gevechten aan de Getelinie in Oost-
Brabant (1914 ) –   Ruben Donvil   -  Uitgeverij Davidsfonds Leuven 
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    foto boven  : Bloemenhulde op het erekerkhof van Sint-Margriete-Houtem door het stadsbestuur van Tienen 
                            op 18 augustus 2012 

Medeorganisatrice Paula Maes ergerde zich over zo weinig belangstelling.   ‘Vorig jaar 
was iemand vergeten de bloemen te bestellen’, zegt ze. ‘Nu ontbraken de kinderen.’ 
Maes zag zich verplicht ook volwassenen en zelfs stadsbestuurders te vragen bloemen neer te 
leggen 

     
      foto onder :  Hulde aan het monument op de Kalkmarkt in Tienen 
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29 ste Officiële herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München 
en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de nazi-concentratiekampen en – 
gevangenissen. Moen, 15 augustus 2012.   
                               
 
Toespraak F. Goossens, voorzitter NSB – Moen 
 
Geachte, 
 
….In naam van N.S.B, afdeling Moen en de gewestelijke afdeling van de Confederatie van 
Politieke Gevangenen en Rechthebbenden heet ik u van harte welkom op deze 29steofficiële 
herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis van “De onthoofden van München en alle 
slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de nazi-concentratiekampen en –gevangenissen. 

 
Au nom de FNC, section Moen et de la section régionale de la Conféderation nationale des 
prisoniers politiques et ayants droits de Belgique, je souhaite la bienvenu à tous nos amis 
francophones à cette vingtneuvième commémoration officielle à la mémoire des décapités de 
Munih et toutes les victimes des camps de concentration et prisons nazis de Grand Zwevegem. 
 
Uitzonderlijke gebeurtenissen in de geschiedenis zijn te allen tijde aanleiding geweest voor  
vieringen en herdenkingen. Zo ook deze plechtigheid. Vandaag herdenken wij voor de 29 ste 

keer alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratie-kampen en  -gevangenis-
sen tijdens WO II.  
Dat deze plechtigheid op 15 augustus doorgaat is geen toeval. Vandaag dag op dag 68 jaar 
geleden, nl. op 15 augustus 1944, verscheen een groep van 16 jonge verzetslieden uit Zuid-
West-Vlaanderen voor het Volksgericht van Donauwörth. Zonder enige vorm van verdediging 
werden ze ter dood veroordeeld omdat ze zich hadden verzet tegen het niets ontziend 
naziregime. Enkele maanden later werden ze onthoofd in München. Datum, uur en minuut 
zijn gekend waarop dit gebeurde. Negen makkers waren van Groot-Zwevegem. Enkel wijlen 
Roger Goossens kon aan de dood ontsnappen. Toen hij een laatste afscheid nam van zijn 
makkers heeft hij hun beloofd hen nooit  te vergeten.  

 
Sinds 1945 werden de onthoofden van München ieder jaar herdacht op 15 augustus. 
Aanvankelijk in familie- en vriendenkring. Onder impuls van onze ere-secretaris Sylvain 
Defoor werd vanaf 1984 de herdenking een officiële plechtigheid met medewerking van de 
gemeente Zwevegem. Langs deze weg wil ik Sylvain nogmaals danken voor zijn jarenlange 
inzet. Naast de negen onthoofden van München worden ook nog de 18 mensen uit 
Zwevegem herdacht die nooit meer zijn teruggekeerd  uit de nazi-concentratiekampen of - 
gevangenissen: hetzij vermist, terechtgesteld of overleden door ziekte of ontbering.  
 
Voor de meeste mensen staan de nazi-concentratiekampen gelijk aan uitroeiingskampen  
voor de joden . Er werden inderdaad miljoenen joden op een systematische manier, enkel en 
alleen omwille van hun herkomst, op een beestachtige manier afgeslacht in 
concentratiekampen . Wat echter minder geweten is en minder in de actualiteit komt, is dat 
ook vele mensen uit ons eigen midden werden gedeporteerd naar deze concentratiekampen. 
Velen zijn er door ontbering, foltering, honger en ziekte omgekomen . Slechts enkelen 
hebben het geluk gekend om deze barbaarse en onmenselijke situatie te overleven. Voor de 
rest van hun leven werden zij achtervolgd door trauma’s .  
 
Tijdens het dodenappel zult u de namen horen van de vele verzetslieden uit onze gemeente die 
het slachtoffer waren van het totalitaire nazi-regime. Deze jonge mensen werd het leven 
ontnomen of verwoest omwille van hun moed, hun durf, hun aanhankelijkheid aan het vaderland 
België en hun openlijke strijd tegen de georganiseerde misdaad .  
 

 
 

5 
 



 
 
Lijdzaam toezien, laat staan mee heulen met het totalitaire regime of hun landgenoten 
verraden, konden ze niet aanvaarden . Wij kunnen ons niet inbeelden wat die mensen 
hebben meegemaakt ; het is met geen woorden te beschrijven. Een politiek gevangene heeft 
zijn situatie met volgend citaat trachten te omschrijven : « Mijn geluk is geweest dat ik niet 
wist hoe lang het allemaal ging duren, het ongeluk is geweest dat het zolang geduurd 
heeft ».  
 
Door een bezoek te brengen aan een concentratiekamp, kan men zich een beter beeld 
vormen van de gruweldaden die aldaar zijn gebeurd. Men zou het daar voor alle mensen die 
het horen willen, uitschreeuwen : « Nooit meer oorlog ! ». 
 
Dank zij de heldendaden van deze jonge, eenvoudige mensen die wij vandaag herdenken, 
genieten wij nu sinds WO II ten volle van een duurzame vrede. Wij beseffen nog te weinig 
hoe kostbaar “ vrede “ wel is. Mensen die vandaag de dag moeten leven in conflictsituaties, 
zoals in het Midden-Oosten, Soedan, Afghanistan, Syrië…. kunnen enkel maar dromen van 
vrede. 
 
Laten we deze duur bevochten vrede in ons mooie landje behouden.  
Verleden jaar maakten wij ons nog zorgen omtrent de toekomst van ons land. Na meer dan 
een jaar na de verkiezingen hadden we nog geen regering.  Vandaag zijn we gelukkig dat 
enkele politieke partijen hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen.  
 
Laten we blijvend lessen trekken uit het verleden. Ik wil dan ook eindigen met een citaat van 
een Joods schrijver: “ Wie zijn verleden niet kent, is gedoemd om het te herbeleven”. 
 
Dank u voor uw aandacht. 
 
15 augustus 2012 
Frans Goossens, voorzitter NSB-afdeling Moen. 

     
 
Aan het monument in Moen-Zwevegem:            De parochiekerk van Moen zat overvol 
Marcel, Yvonne ( vlaggendraagster) en Jos      tijdens de herdenkingsviering 
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Folklore in de oorlogsjaren   :  Kermis in Kiezegem aan de kerk - Juli 1944 
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DAG VAN HET GEHEIM LEGER en het Onafhankelijkheidsfront in het 
Koninklijk Atheneum in Tienen op 12 september 2012. 
 
Begin september 1944:  Verzetsbeweging “ Geheim Leger”  had zijn intrek genomen in het 
Atheneum in Tienen. Twee  Duitsers op de vlucht werden er op 5 september gevangen 
genomen, één werd neergeschoten, de andere kon ontsnappen en op zijn aanwijzen wordt 
even later de school door tanks beschoten. De verzetslieden proberen weerstand te bieden 
maar zijn verplicht te vluchten langs de achterkant van het gebouw, richting Oude Vestenstraat 
en Leuvensestraat. Karel Gelpkens sneuvelt bij de actie en Albert Smets wordt op de Albertvest 
geëxecuteerd.  De materiele schade was enorm. De linkervleugel werd volledig vernield. 
Toespraak door de directeur van de school, mevrouw Kaat Vandensavel 
Ik heet iedereen van harte welkom in onze school, het Koninklijk Atheneum van Tienen, voor 
dit herdenkingsmoment naar aanleiding van de Dag van het Geheim Leger. 
De gruwelen van de oorlog kennen de meeste van onze leerlingen gelukkig alleen maar van 
films en TV, of uit boeken. Zelfs hun grootmoeders en -vaders waren nog niet geboren of 
toch nog zeer jong ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
Het wordt dus hoe langer hoe meer de moeilijke, maar zo belangrijke opdracht van het 
onderwijs om de herinnering aan alle facetten van oorlog levendig te houden. 
* * * 
Herinneringseducatie, zoals dat met een duur woord heet, heeft een prominente plaats in 
onze school. 
Uiteraard wordt in de lessen geschiedenis ruim aandacht besteed aan de wereldoorlogen. 
Van WO II worden oorzaken, verloop en gevolgen bestudeerd, maar uiteraard ook de 
Holocaust, het leven in bezet België, collaboratie en verzet, de repressie en de 
koningskwestie. 
Het is evenwel niet alleen tijdens de lessen geschiedenis en levensbeschouwelijke vakken 
dat onze leerlingen in aanraking komen met de horror van oorlog. 
Onze vijfdejaars gaan in het kader van de jaarlijkse projectweek naar de westhoek, en 
brengen er een bezoek aan de loopgraven, de kerkhoven en het Flanders Fields-museum in 
Ieper. 
 
Onze zesdejaars bezoeken al jaren het Fort van Breendonk, SS-kamp tijdens WO II. De 
voorbije jaren werden getuigen van de oorlog en de kampen op school uitgenodigd om hun 
relaas te komen doen en werd medewerking verleend aan een boek over de allerlaatste 
getuigen van de kampen. 
*** 
Wij kijken evenwel niet alleen achterom. Onze school tracht van haar leerlingen actieve, 
mondige  burgers te maken, die waarden als democratie en solidariteit hoog in het vaandel 
voeren. 
Daartoe wordt deelgenomen aan talloze initiatieven rond democratie, rond justitie, rond 
wereldburgerschap. 
En naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in Tienen, zullen wij de 
politieke partijen hier op school uitnodigen om in discussie te treden met onze leerlingen en 
met elkaar. 
*** 
Tot slot: 
Na het bezoek aan het Fort van Breendonk in april jongstleden, werd aan onze zesdejaars 
gevraagd om hun indrukken neer te schrijven bij de verhalen en beelden die zij daar te horen 
en te zien kregen.  
Wij hebben drie zesdejaars van nu – Femke, Lisa en Evelien – bereid gevonden om enkele 
fragmenten voor te lezen. 
Wij willen op deze schoolse manier meehelpen om de herinnering aan alle slachtoffers van 
oorlogen levendig te houden. 
Ik dank u voor uw aandacht en stel voor dat we even luisteren. 
(zie volgende pagina, bijdragen van leerlingen) 
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Impressies van leerlingen van het koninklijk atheneum na hun  bezoek aan het 
Fort van Breendonk in april 2012. 
 
Femke: 
 
Het bezoek aan Breendonk heeft me een glimp gegeven van hoe afschuwelijk het was om in 
de oorlogsjaren in een concentratiekamp te leven. De kilte van de muren en de ruimtes 
gaven me een heel goed beeld van de onmenselijkheid waarmee onschuldige mensen 
behandeld werden en hoe ze moesten trachten te overleven met vaak niet meer dan 
wilskracht en uithouding. Het was bijzonder confronterend om een beeld te krijgen van de 
wreedheid die in tijden van oorlog gebruikt werd om mensen te kraken en te vermoorden. 
Daar waar wij vandaag simpele dingen als een gevulde maag, een warm zacht bed, frisse 
kleding en de meest luxueuze hygiënische producten als de normaalste zaak van de wereld 
beschouwen is in tijden van ontbering een blaadje toiletpapier een rijkdom. Het is moeilijk je 
voor te stellen dat je moet overleven op basis van een stuk droog beschimmeld brood en 
uitgerafelde kleding die je amper beschermt tegen bittere winterkou wanneer je zelf dagelijks 
kan genieten van eindeloos comfort en een veilige omgeving. Het beangstigt me dat de 
gruwel en wreedheid die zich afgespeeld heeft binnen de muren van Breendonk nog steeds 
elders in de wereld actueel is. Dit bezoek heeft me sterk aangegrepen en zal me altijd 
bijblijven 

Evelien: 

Tijdens de rondleiding viel ik van de ene emotie in de andere. Ontzetting, medeleven, 
walging, ... Het meest verwarrende voor mij was dat wij daar echt waren: op de plaats waar 
het allemaal gebeurd was. De plaats waar er bloed had gestroomd, de plaats waar er 
mensen hadden geleden. Het besef dat je staat waar die mensen op een dag ook stonden 
deed mij nadenken. Ik vroeg me af wat ze toen dachten, wat ze voelden, waar ze de kracht 
haalden om te blijven doorzetten. Wat de gids vertelde over de folteringen was heel erg 
choquerend voor mij. De deuren werden opzettelijk open gezet zodat de andere gevangenen 
het gehuil en het geschreeuw konden horen. Wie wil er nu dat andere mensen horen hoe 
iemand pijn lijdt? Voor wie is een mensenleven niets waard? Deze uitstap heeft vele vragen 
bij mij opgeroepen, stof tot nadenken. Het is niet alleen een verhaal uit de 
geschiedenisboeken, het is echt. Dat heb ik nog nooit zo hard beseft als nu. Het heeft mij 
doen realiseren dat het erg belangrijk is dat dit niet verloren gaat. Zelfs als de laatste 
mensen die dit zelf hebben meegemaakt gestorven zijn, zelfs dan mag het niet vergeten 
worden.  
 
Lisa: 
 
Zodra we door de poort van de met prikkeldraad omwonden omheining waren gewandeld, 
daalde er een stilte over de groep neer. Dit was geen plezierreisje, dit was een confrontatie 
met de pijnlijke geschiedenis die WO II tot op vandaag is. Eigenlijk volstaat één blik uit de 
verte om te begrijpen wat een verschrikkelijke plaats Breendonk moet zijn geweest. Binnenin 
het gebouw wordt elk gruwelijk aspect zo veel duidelijker. Van de onderbemeten 
slaapkamers en de jodenbarakken tot de folterkamer en het executieplein. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanblik van zulk een mensonterende behandeling 
ons allen vervulde met afschuw en onbegrip. Onbegrip is dan ook het gevoel waarmee ik het 
voormalig SS-kamp verliet. Onbegrip over het feit dat mensen elkaar dit konden aandoen, 
maar evenzeer dat mensen dit elkaar nog steeds aandoen. Want zo lang er oorlog is zullen 
dergelijke toestanden zich voordoen. Het is onvoorstelbaar dat de mens na ettelijke 
duizenden jaren van beschaving nog steeds niet doorheeft dat oorlog enkel ongeluk en 
verlies meebrengt, dat we nog steeds niet meer verdraagzaamheid aan de dag leggen. 
Misschien is dit de menselijke natuur, maar als dat het geval is, zijn we dan wel de 
zelfverklaarde titel van intelligent wezen waardig? Ik blijf hopen dat op een dag iedereen zal 
beseffen wat een geschenk het leven is, wat een paradijs de wereld is en dat we allemaal in 
harmonie kunnen samenleven. 
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Afvaardiging van ons 
bestuur aan het 
monument  
in het Atheneum van 
Tienen: 
Ons vaandel, 
gedragen door Rita, 
Vital, Jos en Marcel. 
 

 
 
 
Toespraak door de 
directeur van het 
Atheneum, mevrouw 
Kaat Vandensavel, 
gevolgd door 
impressies van 
leerlingen over hun 
bezoek aan het kamp 
van Breendonk in het 
kader van de lessen 
herinneringseducatie. 



Homilie door deken E.H. Joris Hardiquest bij de herdenking in het Koninklijk 
Atheneum in Tienen 
 
Vandaag staan wij hier stil bij de herdenking van slachtoffers van agressie en geweld. 

Meer bepaald bij het einde van  tweede wereldoorlog. 
Toen de Tienenaars hun bevrijders vreugdevol gingen begroeten sneuvelden  in deze school 
nog mensen  van het geheim leger. 
 
Zij waren slachtoffers in een ongelijke strijd toen de bezetter deze school  bestormde en 
gedeeltelijk vernietigde. 
 
Dit is een gelegenheid om in gebed verbonden te zijn vandaag met alle slachtoffers van 
machtsdrang die met wapens wordt beslecht. 
 
Het is nodig dat wij hen niet vergeten en dat wij blijven ijveren voor vrede en gerechtigheid. 
Bidden voor slachtoffers is noodzakelijk en mag onze dankbaarheid uitdrukken tegenover 
hen die voor onze vrijheid gestorven zijn. Voor u allen hier zijn zij niet de mist van de 
vergetelheid ingegaan. 
 
Een gedachtenis als deze doet ons alert zijn om in te zien dat geweld en oorlog geen enkele 
goede vrucht voortbrengen. 
Tenzij: pijn, gruwel, droefheid, haat, verwoesting, repressie, verminking en dood. 
Dit alles is voor niemand goed en brengt geen winnaars met zich mee enkel maar verliezers. 
Zulke toestanden slaan zo diepe wonden, die bijna niet meer te helen zijn. 
 
En toch na twee grote oorlogen tijdens de vorige eeuw, met al hun lijden, is er nog steeds 
ergens wel oorlog of geweld, op kleine en op grotere schaal.  
Wat bezielt mensen toch om steeds weer in onmin te raken met medemensen? 
 
Het is dit jaar precies zeventig jaar geleden dat Edith Stein stierf in de gaskamer van het 
vernietigingskamp in Auschwitz namelijk op 9 augustus. 
Deze dame werd geboren in 1891 in een Duits-joods gezin. 
Zij was lang een overtuigde joodse, maar bekeerde zich later tot het christendom. En ze 
werd kloosterzuster, karmelietes. 
Zij verbleef in een klooster in het Nederlandse Echt, niet zo ver van Maaseik. 
Daar werd ze omwille van haar joodse wortels door de Duitsers opgepakt. 
Zij was filosofisch geschoold en een zeer intelligente religieuze. 
In haar postuum uitgegeven geschriften lezen wij:”Voor Christenen bestaan er geen 
vreemdelingen, enkel broeders en zusters.” 
Uiteraard is dat de  prachtige visie van Jezus Christus, Hij noemde allen die in dezelfde God 
geloven, broers en zussen, kinderen van dezelfde Vader. 
 
Wie die zienswijze van Edith Stein deelt, zal niet zo gemakkelijk de stap zetten naar agressie 
en geweld. Want als de andere mens je broer of zuster is dan pleeg je daar geen geweld op. 
 
Het is echter gevaarlijk om in anderen altijd weer VREEMDEN te zien en dan delen wij 
mekaar in allerlei groepen : Joden, moslims, christenen, homo’s, goeden, slechten enz. 
En dan veroordelen wij mekaar gemakkelijk. 
En dat is nefast in een multiculturele samenleving als de onze vandaag. 
De anderen zijn geen vreemden, zei Edith Stein, maar mensen als wij, van vlees en bloed, 
die maar een korte tijd te leven hebben en in dat leven recht hebben op alle respect en alle 
geluk. 
Wij zijn geen vreemden voor mekaar  maar kinderen van dezelfde God, broers en zusters en 
die veroordeel  je niet tot geweld en vernietiging. 
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Ik meen dat deze wijze woorden van de karmelietes Stein in onze samenleving van vandaag 
zeker van levensbelang zijn. 
Dat is ook de reden waarom zij in 1998 door paus Johannes-Paulus II werd heilig verklaard, 
om als voorbeeld te dienen voor de komende generaties. 
 
Echte vrede kan maar gedijen waar mensen voor mekaar geen vreemdelingen zijn, maar 
medestanders en medemensen, broers en zusters. 
Voor christenen is dat een plicht, maar ik meen dat ook veel andere weldenkende mensen 
zich hierin kunnen terug vinden. 
 
Het is goed dat wij in deze herdenkingsviering in deze school ook plaats geven aan de 
eucharistie om de slachtoffers te gedenken en om te bidden om vrede.  
Maar elk gebed dwingt ons ook tot een positieve houding in ons hart, namelijk een houding 
van vredestichter zijn. 
 
Deken Joris Hardiquest, 
Tienen 12 september 2012. 
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55 vaandels vormden 
een kleurrijk decor 
tijdens de  misviering 
die werd opgedragen 
door deken E.H. Joris 
Hardiquest in 
aanwezigheid van   
burgemeester Marcel 
Logist en raadsleden 
van de stad Tienen. 



Stiefdochter van de machinist van de spooktrein Louis Verheggen, mevrouw 
Lieve Baeyens bezoekt het info-centrum op 19 augustus 2012 

               

                   
                        
                  Lieve Baeyens poseert bij de pentekening van de ‘spooktrein’ in het info-centrum. 

       Deze tekening is één van de talrijke kunstwerken van Louis Verheggen, de machinist die vele     
slachtoffers redde van deportatie naar Neuengamme begin september 1944 waaronder 13   mensen uit  
Meensel-Kiezegem 

 
                        
 
 

In Memoriam 
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Josephine Jacobs 
weduwe van Henri Adriaens,    †  Flossenburg  1945 
weduwe van Edmond Smets,   †  Scherpenheuvel 2001 
 
Geboren in Rillaar op 1 november 1921 en overleden in RVT Sint-Jozef  
te Rillaar op 16 september 2012. 
Lid van UIAD 
Oorlogsweduwe en oorlogsinvalide.   Lid van N.C.P.G.R. 

Romain  Lemmens 
 
echtgenoot van Nelly Vandersmissen 
Geboren te Meensel-Kiezegem op 25 december 1941 en overleden 
in Leuven op 30 oktober 2012 
 
Oorlogswees, broer van secretaris Jos Lemmens, en lid van 
N.C.P.G.R. 



               

 
 

                 Herdenking in Fort Breendonk op zondag 30 september. Onze delegatie. 
 
                   

  
 

Herdenking in Putten, Nederland, op dinsdag 2 oktober.  Op de foto met de 87-jarige Jannes 
Priem,  laatste nog in leven zijnde slachtoffer van de razzia op 2 oktober 1944. 
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