15e Nieuwsbrief – April 2005

Neuengamme 2004: Frans Van Goidsenhoven (90) en zoon Evrard
maakten de vierdaagse reis mee en bezochten met de familie en
burgemeester Beeken het voormalige kamp van Wöbbelin waar de
vader van Frans, Evrard, omkwam. Voor de geïnteresseerden mag het
duidelijk zijn dat leeftijd of eventuele handicap worden opgelost. Wij
hebben rolstoelen mee. ( Frans heeft wel de meeste tijd zelf gestapt
tijdens de bezoeken)

Lentebeleving…
Dat is leven in de sfeer van verval. Dat zijn ook de laatste geuren van de
zwarte restanten van de kerstboomverbrandingen die met hun prikkelende
walmen de Japanse kerselaars en de eerste bloeiers over hun versheiddatum heen
helpen.
Hoera!! Straks is het Lente …Volop! Lente mensen, dat is het opruimen van de
winter in al zijn bouwvalligheid, denkend aan de toppers van de siertuinafdeling
van de vorige bouwvakbeurs.
Straks hebben ook de krokussen hun beste tijd gehad want ’t is lente!!!.
Lente… dat is de massa confetti uit de kleren schudden in gedachte de
schaterende vrienden met hun uitbundige kinderen uit de carnavalvakantie.
Lente. Dat zijn vastenavondzotten met de eerste zweetdruppels op hun mossig
tuinpad. Lentebeelden…Het kan mooi zijn wanneer je ook de kickgevende
beelden van de toeristische zeehondenjachten in bitsige kou kan vergeten,
wetende dat de pelsen mantels en frakken vol stinkende mottenballen weer voor
en jaartje de kast in moeten.
Lente…Dat is de nieuwe lentemode …en dat zijn de jonge vrouwen die al wat
nog rondig mag, eens pittig gaan etaleren en “de vorige generaties “ wat warmte
bijbrengen: vooral de grote mensen die terrasjes opzoeken om hun relatie wat op
te krikken en de horeca-uitbaters de sperperiode van alcoholcontroles uit de
nieuwjaarsperiode helpen vergeten. Het kan allemaal o zo mooi zijn.
Lente? Dat zijn de echte senioren die in grote groepen zich op de fiets gaan
wagen en met kleurrijke truitjes langs het vernieuwde fietsennetwerk bewijzen
leveren dat het vandaag nog zonder doping kan. Mooi toch? Die zijn “goe” bezig
denk je dan wijl mijn gedachten afdwalen en ik schimmen zie van Museeuw, De
Clerq, Peers, Plankaert, Meirhage, Berden en Co.
Lente? Dat is 2005 helemaal in ’t nieuw zien en “ja “ zeggen en maar hopen dat
weinig mensen ontgoocheld zullen zijn met de voorgestelde planning van
samenwerking vooral mét en in onze Duitse contactpunten Bremen en Hamburg
alsook Neuengamme waar ons andermaal een hartelijk onthaal wacht.
Waarschijnlijk wordt het druk omdat we de zestigjarige herdenking van het
oorlogseinde van WO II met intense gevoelens zullen mogen beleven samen met
Duitse vrienden en zovelen uit andere landen. En dan zijn we eind mei.
Laat ons daarom nog even genieten van de lieve lente. Want straks…. Ja
straks…Dat zien we dan wel.
Guido Hendrickx, Voorzitter

DE ACHTSTE BEZINNINGSTOCHT op 2,3,4 en 5 mei 2005
Naar Neuengamme, Hamburg, Bremen en Bergen -Belsen.
Zestig jaar na de bevrijding van de Kampen gaan wij voor de achtste maal naar de NoordDuitse concentratie kampen. Het is meer dan waarschijnlijk dat dit op deze wijze voor de
laatste maal gebeurd. Het zal speciaal worden daar er overal speciale plechtigheden en
herdenkingen zijn. Wij zullen dan ook met u allen speciaal uitgenodigd zijn in
Neuengamme. Wij raden u aan zo snel mogelijk u inverbinding te stellen met René
Cauwbergs (016/632460) om zeker te zijn van een plaats. We hebben weer uitstekende
logementen voorzien: In Bremen het Überseehotel Ramada en in Bergedorf het hotel
Ramada. Degenen die er al waren zullen er met lof over praten. De kostprijs bedraagt :300
euro per persoon voor een dubbele kamer en 350 euro voor een éénpersoonskamer ( te
storten graag voor 15 april op rekening 142-4022035-52 van Herdenkingsreis Neuengamme
2005). Hierin zijn inbegrepen: drinkgelden , avondmalen, uitgebreide ontbijtbuffetten,
luxe-autocar met aangepaste video's, bar en eigen bibliotheek, bekwame gidsen en
uitstekende begeleiding, officiele ontvangsten door instanties in Bremen en Hamburg.
Aan de Internationale herdenking zijn deelnemers uit twintig landen aanwezig. Wie minder
mobiel is kan dit ook bij voorbaat melden zodat er gratis voor een rolstoel wordt gezorgd.
Wacht dus niet te lang zodat wij u een perfecte service kunnen waarborgen.
Programma (met enig voorbehoud)
Maandag 2 Mei 2005:
Meensel-Station: vertrek 06.30u
( wij rijden nu eerst naar Bremen via Aken, Keulen, Dortmund en Osnabrück(A1)
Rond 15 uur : Schützenhof (herdenking met bloemenneerlegging aan de vorig jaar onthulde
plakkaat). Kontakt met de inrichters in hun lokaal. De weg van de gevangenen van het
Kamp naar hun werkplaats A.G.Weser ( die ze alle dagen moesten afleggen) verkennen (te
voet, rolstoel of autocar)
Nadien rijden we naar het hotel waar na het avondmaal een wandeling door het
wondermooie centrum van Bremen met Reimond Gaebelein als gids.
Alternatief voorstel van prof. Gaebelein: met de jongeren en jong geblevenen (uit Bremen
en België) Bowling nabij het hoofdstation.
Dinsdag 3 mei 2005:
In de voormiddag:
naar de Valentinbunker (grootste duikbootbunker van de
wereld)in Farge (aangevraagd) en Blumenthal.
Dan door Bremen-centrum -ontvangst op het stadhuis (11u30) door de
burgemeester Gloystein.
Eetmaal in Bremen.
Bezoek aan Osterhölzer Friedhof.(met graven van onze dorpsgenoten)
Vertrek naar Neuengamme:
KZ-Gedenkstätte Neuengamme

vanaf 15.00 u:
vooropening van de nieuwe tentoonstelling voor genodigden ( dus voor ons- wij
trachten er om 17 uur te zijn)
18.00 u : Ontvangst door de Senaat van de staat Hamburg voor de gewezen gevangenen en
verwanten ter gelegenheid van de zestigajrige herdenking van de Bevrijding en de
Nieuwe tentoonstellingsruimte.
(Plaats :Westvleugel van de Klinkerwerke)
Sprekers: Welkom door Cultuursenatorin Prof. Dr. Karin von Welck
Avondmaal voor de gasten van de Senaat ( wij dus ook)
Begroeting door Dr. Detlef Garbe, Directeur van het KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Groeten van overlevenden:
-Jean Le Bris, (Fr) Voorzitter van de Herdenkingscommissie van de Internationale
Vriendenkring Neuengamme ( AIN)
-Fritz Bringmann, (De) Erevoorzitter van de AIN
-Lucille Eichengreen, Overlevende van het Hamburgse Vrouwenkamp.
-Victor Malbecq, (B) Voorzitter van de Belgische Vriendenkring.
-Prof. Dr. Dagmar Lieblová, Theresienstäd KZ Initiatiefnemer.
Muzikale Omlijsting:
-Stefan Back en Gerd Bauder
-Chansons met Françoise Laroche – Dochter van Albert Marie Laroche,
die op 10 Januari 1945 in het KZ Neuengamme gestorven is.
Naar hotel Ramada in Bergedorf
Woensdag 4 Mei 2005
KZ-Gedenkstätte Neuengamme
9.30 u -Religieuze Viering, met de Hamburgse Bisschoppen, de Opperrabbijn van de staat
Hamburg en andere belanghebbenden. (Plaats: gereconstrueerde appélplaats)
11.00 u -Heropeningsmanifestatie (appélplaats)
Sprekers:
-Ole von Beust, Eerste Bürgermeister van de Vrije en Hansestad Hamburg
-Dr. Christina Weiss, Staatsministerin voor Cultuur en Media ( zij huldigde mee
ons beeld "De wanhoop van Meensel-Kiezegem " in.)
-Robert Pinçon, Voorzitter van de Internationale Vriendenkring KZ Neuengamme
aansluitend kransnederlegging aan de voormalige arrestbunker
13.00 u tot 15.00 u
-Middagmaal voor de gasten van de Senaat en van het KZ-Gedenkstätte
( plaats: Zuidvleugel van de voormalige Walther- Werke)
13.30 u / 14.30 u / 15.30 u / 16.30 u
-Rondleidingen door de Museumdienst en de Werkkring van de Kerkelijke
Herdenkingswerking. (Trefpunt: Appélplaats)

14 u / 15 u
-Rondleidingen door de hoofdtentoonstelling in het Stenenhuis II en de SStentoonstelling in de SS-garages door de tentoonstellingsontwerper. ( Trefpunt:
Appélplaats)
15.00 u
-Gemodereerd gesprek met getuigen: voor scholen , jeugdgroepen en geïnteresseerde
bezoekers met als getuigen Janusz Kahl, Walter Riga, Dagmar Lieblová, Walter
Riga en twee tijdsgetuigen uit Oekraïne of Sovjetunie. (Plaats: Studiecentrum)
17.30 u
-Concert: Brahms-Requiem onder leiding van Prof. Lutz-Michael Harder
(Plaats: Klinkerwerken, Westvleugel)
18.30 u tot 20.00 u
-Avondmaal in Buffetvorm.(Plaats: Zuidvleugel van de voormalige Walther-Werke)
Donderdag 5 mei 2005
-Plechtigheid aan het beeld "De wanhoop van Meensel-Kiezegem" en
bloemenneerlegging.
Middagmaal in "Am Deich"
-Terug via Bergen-Belsen : Bezoek aan het voormalige kamp, interessante
tentoonstelling en film. (hier kwamen onze dorpsgenoten Adolf Hendrickx en Jef
Pittomvils om, evenals Anne en Margot Frank)

Wie nog mee wil kan terecht bij René Cauwbergs ,
Glabbeeksesteenweg,93 te 3390 Sint-Joris-Winge
(016/632460)

Boeken.
Bij de Standaard Uitgeverij verscheen onlangs "België tijdens de tweede wereldoorlog". Dit
werk geschreven volgens de laatste historische inzichten door eminente geschiedkundigen
en specialisten van de Tweede wereldoorlog. Het brengt op een verhalende wijze de vele
aangrijpende gebeurtenissen in kaart. Het verschaft een helder inzicht, zowel in militair
strategische, economische en politieke machinaties, als het dagelijks leven van de kleine
man. De rol van de bestuurlijke instituten en de kerk wordt belicht, evenals collaboratie,
terreur, verzet en de grijze zones daartussen. Een uniek overzicht van een uiterst
ingrijpende periode uit de vaderlandse geschiedenis.
Het is een manier om, volgens de auteurs, bij tedragen tot de verwerking van het
oorlogsverleden.
Mark Van den Wijngaert is verantwoordelijk voor de coördinatie van het geheel. Luc
Vande Weyer behandelt de Duitse inval, Mark Van de Wijngaert zelf heeft het over het
bestuur van het bezette land en de Duitse repressie, Dirk Luyten behandelt het sociaaleconomische leven, Marnix Beyen de cultuur, Fabrice Maerten verzet en kerk, Bruno De
Wever de collaboratie en Patrick Nefors de bevrijding van het grondgebied.
Over Meensel-Kiezegem lezen we o.a.:... het Veiligheidskorps ontketent in de zomer van 1944
als vergelding voor talloze aanslagen op collaborateurs massaal razzia's in Vlaanderen en
Wallonië, waarbij tientallen doden vallen en honderden verzetslui, onderduikers en
onschuldige burgers worden opgepakt en naar Duitse kampen afgevoerd. Het absolute
hoogtepunt van de nietsontziende wraakacties is de aanval op Meensel-Kiezegem, waar een
honderdtal bewoners wordt opgepakt van wie er drie ter plaatse worden neergeschoten en één
levend in zijn hoeve verbrand. Van alle andere zullen er slechts acht de martelgang van de
Duitse kampen overleven.(p.165) ......... (over Rex) Het hoogtepunt van de rexistische
contraterreur-te vergelijken met de blinde wraakoefening van het Veiligheidskorps op
Meensel-Kiezegem- is het bloedbad dat de doodseskaders in Courcelles aanrichten. Daarbij
worden zevenentwintig mensen vermoord.(p.166)
Film "M-K'44" in Karel Buls Atheneum van Laken.
Op dinsdag 22 mei waren Ina Stabergh en Oktaaf Duerinckx bij de laatste twee klassen van
het ASO te Laken. Na een inleiding over de feiten van Meensel-Kiezegem , las Ina een zestal
gedichten voor uit haar bundel "Neuengamme , ik kwam terug" . Telkens werd na de lezing
ervan de vertaling in het Duits door verschillende leerlingen voorgelezen. Wat opviel was
wel de ernst waarmee dit gedaan werd. De schoolversie van de film werd door de meer dan
veertig leerlingen aandachtig gevolgd. Bij de vragensessie kwamen deze jongeren wel
speciaal uit de hoek. Enkele "gekleurde" studenten waren zeer onder de indruk omdat dit
in Meensel-Kiezegem gebeurde op grond van willekeur en niet altijd omdat de slachtoffers
anders waren. Er waren enkele meisjes die het toch niet ten volle begrepen dat de sprekers
steeds weer, na zoveel voorstellingen overal te lande, steeds weer opnieuw die wonden voor
zichzelf openden: "Dat moet toch telkens weer pijn doen?" Hierop kwam dan wel het
antwoord van Werner Weinberg, een overlevende van Bergen Belsen: "Er zijn wonden die
niet mogen genezen". Als tweede antwoord, dat een jongere bijna zelf formuleerde, kwam
de tekst van Stef Bos:" Maar als we 't vergeten dan begint het opnieuw." Waarna besloten
werd met de beroemde zin van Nobelprijswinnaar voor de Vrede Elie Wiesel: "Wie naar
getuigen luistert wordt zelf getuige".
Na deze boeiende voormiddag werden dan ook de lerares Duits Tina Bauwens, die het
organiseerde en directrice Sandra De Nies hartelijk bedankt om ons deze kans te bieden.
Dit Atheneum heeft niet alleen een eigen website maar ook een TV-zender Bulls-Tv, bijna
volledig verzorgd door leerlingen. De film en foto's over deze uiteenzettingen zijn daar dan
ook te bekijken: http://www.brunette.brucity.be/nlkbuls/

Voorbereidingen in Bremen.

Dat professor Raimond Gaebelein gedreven bezig is met Ant-fascisme en onze zaak zeer ter
harte neemt, daarvan getuigen de vele e-mails en brieven en telefoongesprekken met voorzitter
Guido Hendrickx en Oktaaf Duerinckx.
Op 15 maart stuurde hij nog volgende mail (vrij vertaald):

Stand van de voorbereidingen voor het bezoek van de verwanten/ achtergeblevenen van de
KZ-gevangenen uit het Belgische dorp Meensel-Kiezegem.

De adviesraad van Gröpelingen had op 24 november besloten 1.000 euro voor een
ontmoeting tussen de verwanten/achtergeblevenen van de in Bremen om het leven gekomen
burgers van de gemeente Meensel-Kiezegem en de mensen uit Gröpelingen ( deel van
Bremen n.v.d.r.) ter beschikking te stellen. De gemeenschapsschool West en de JohanHeinrich-Pestalozzi- School bereiden studentinnen van de 10de klas op dit bezoek voor.
Een tijdje geleden waren er drie wandelingen door Gröpelingen, waarvan één met Gunter
Reichert van de werkgroep Geschiedenis, twee met als thema dwangarbeid. De
studentinnen schreven hierover verslagen. Op 14-3 was ik met hen aan de bunker van
Farge om dit thema uit te diepen. Op 4 april wordt in de Gemeenschapsschool West een
gesprek gepland met de belanghebbende leraressen, over de manier waarop deze school
zich hierbij zal betrekken. Met de 10de klas van de Johan-Heinrich-Pestalozzi-School wordt
dit op 22 april herhaald.

In ruggespraak met de Stichting Meensel-Kiezegem '44 is er een benaderend
verloopsschema voorgesteld, dat momenteel nog bewerkt wordt. Tot nu toe zijn er 25
inschrijvingen. Zij rekenen op een vijftal jongeren daar er in België eindexamens
plaatsvinden. Het beginplan ligt al een tijdje vast: een autocar zal op 2 mei uit MeenselKiezegem vertrekken. Deze bus zal tegen 15.00u bij Schützenhof aankomen. Daar worden
korte toespraken gehouden, bloemen neergelegd en aansluitend willen we met de Bremense
getuigen (Detlef Dahlke, Heinz Rolappe, Heitmann) de weg van de gevangenen naar
A.G.Weser volgen ( de ouderen rijden). In de vertrekken van de Arbeidersvereniging in het
Lichthuis zal dan de Duitse versie van de Belgische film over Augutus '44 getoond worden
met aansluitend gesprek. John Gerardu heeft zich bereid verklaard op 2 mei te zullen
zorgen voor vertaling. Hierna rijden de Belgen naar het Ramada (übersee)-Hotel voor het
avondeten. 's Avonds willen leerlingen van de Pestalozzi-School met de jonge en
jonggebleven Belgen Bowlingen, de anderen maken dan met Ray een stadswandeling.
3 mei: Na het ontbijt wordt een tocht naar de Bunker van Farge voorzien, waar 17
studentinnen van de Pestalozzi-School willen aan deelnemen. Mogelijk zal ook een kleinere
groep met geïnteresseerden van de Gemeenschapsschool West hieraan deelnemen. Om 12
uur is er een ontvangst in het Raadhuis door burgemeester Gloystein. 's Middags zullen we
dan wellicht een goede oude Bremense gewoonte meemaken: een braadworst aan een
worstenkraam op het Liebfrauenkirchhof eten. Bij gebrek aan tijd is meer niet mogelijk.
Daarna rijdt de bus naar het Osterholzerkerkhof, aansluitend verder naar Hamburg.
Al in de namiddag van 1 mei komt een groep van de Vriendenkring van Neuengamme uit
Brussel en andere plaatsen tegen 14u30/15u30 om te gedenken aan de Farge Bunker. Zij
reizen aansluitend over de Bahrs Plate verder naar Hamburg. Op 2 mei wordt ongeveer op
hetzelfde tijdstip een groep studentinnen uit Antwerpen/Anderlecht onder begeleiding van
de voormalige gevangenen Jean-Marie Vanden Eynde en René Thirion ( beiden Ereleden

van de Bremense VVN-BdA ( bond der Antifascisten) om een herdenking aan de Bunker
Farge mee te maken. Ook zij zullen over de Bahrs Plate verder naar Hamburg reizen. Dit
kan in tijd samenvallen met onze ontmoeting aan Schützenhof. Derhalve heb ik Gerd
Meyer (Friedenschule) en Gert-Rolf Rosenberger (Initiatief Noord Bremense Burgerinnen
en Burgers voor de Vrede) gevraagd, hen te ontvangen en te begeleiden naar de Bunker
Farge. Om te vertalen heeft Detlef Fischer, leraar Frans in Lesum, zich bereid verklaard.
Met vriendelijke groeten
Raimund Gaebelein
(Landesvorsitzender VVN-BdA Bremen)

Wereldleiders en gewone mensen stonden stil bij de hel van Auschwitz.

Zestig jaar geleden, op 27 januari 1945 om precies te zijn, werden de kampen Auschwitz en
Birkenau door de Sovjets bevrijd. Staats – en regeringsleiders van over heel de wereld
waren present om dat te herdenken op 27 januari 2005.
De hele wereld keek mee via satelietuitzendingen. In de ijzige koude woonden ze samen met
nog enkele duizenden overlevenden deze indrukwekkende plechtigheid bij, vooral joden en
roma –zigeuners.
Simonne Veil, de eerste voorzitter van het Europese Parlement pleitte voor een stevig
engagement. Zij veroordeelde het aanzetten tot haat en onverdraagzaamheid.

Brandende kaarsjes uit ieders hand bleven stille getuigen in deze hel.
Onze koning was er ook. Zijn premier ook. Verhofstadt had na afloop een woordje voor de
aanwezige pers. Hij verklaarde onomwonden “van de kaart te zijn”. Hij deed bovendien en
belangrijke belofte: hij wil zeker met zijn kinderen naar Auschwitz terugkeren.
”Jongeren moeten het gezien hebben en naar hier komen om de gevolgen van racisme en
onverdraagzaamheid te leren kennen.”
Onder een sombere hemel en in ijzige koude keerden ze terug met hoopvolle harten en
gedachten:” Dit nooit meer”.

Ondertussen heb ik als voorzitter van de Stichting wel heel veel goesting om de premier en
zijn gevolg op de hoogte te brengen van onze aanstaande achtste reis. Ik vind dat “ze” het
moeten weten of dat er moet aan herinnerd worden dat er ook niet –joden slachtoffer
werden van nazi-praktijken en niet terugkeerden.
Maar vooral hen in kennis stellen van de diverse activiteiten in het kader van de werking
van de Stichting Meensel –Kiezegem ’44.

Oproep: Nieuwsbrief per e-mail
Al enkelen ontvangen deze Nieuwsbrief per e-mail. Wij willen een oproep doen om nog
meerdere adressen te verkrijgen. Op deze manier gaat het vlugger, goedkoper en kunt u dan
zelf naar interesse bepaalde delen, foto's of het geheel afprinten. Stuur dus naar het adres van
Oktaaf Duerinckx ( octaaf.duerinckx@chello.be) of naar Ludo Devos (ludo@prolinesystems.be) een mailtje met de vermelding dat je in 't vervolg deze brief electronisch wil
krijgen.

Interessante sites
Regelmatig krijgen we berichten over sites die te maken hebben met oorlog en vrede. We
geven hier dan enkele adresen mee. Indien u er nog andere kent die de moeite waard zijn,
laat het dan weten zodat we onze lezers ervan op de hoogte kunnen brengen.
http://fhh1.hamburg.de/Neuengamme (de officiele site van het KZ)
www.oktober 44.nl/links.html ( met volledige uitleg over het drama van Putten)
www.vriendenkringneuengamme.nl/about_net.htm (over de vriendenkring Neuengamme
Nederland)
http://www.praats.be/gefusilleerdeninzendingen.htm (met veel inlichtingen over
slachtoffers, ook van bij ons)
http://haraldniessen.tripod.com/ (uitgebreide geschiedenis en foto's van het kamp
Wöbbelin)
http://www.yadvashem.org/ (een officiele site over de holocaust)
http://home.swipnet.se/ w-49276/docs/auschwitz/welcome.htm (homesite van AuschwitzBirkenau)
http://users.pandora.be/amarcord/selys/ (zeer interessante site van Baron Jean de SelysLongchamps langswaar u ook op een link naar Meensel-Kiezegem kunt(meens01.htm) en
naar http://www.blokwatch.be/( op zoek naar de Nieuwe Hitlertjes)
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/2389/1944.html (historische data van W.O.II)
http://www.stefaanvanlaere.be/meenselkiezegempagina.htm (over het boek van de
gebroeders Craeninckx:Een klein dorp,een zware tol)
http://meensel-kiezegem.be/index2.htm ( goede site over het dorp)
Vorige weken:
-De wandeling van de Hagelandse Globetrotters op 6 februari vanuit de Gemeenschapsschool
in Sint-Joris-Winge was weer een schot in de roos: veel volk, prachtige omlopen en voor de
"Stichting M-K'44" heelwat belangstelling. De fotoreportage van Marc Cauwbergs werd
druk bekeken en bij die plakkaten waren we soms met drie man uitleg aan 't geven. Ook
Rudi Peeters had voor enkele merkwaardige zaken uit zijn uitgebreide verzameling gezorgd
en werd ook regelmatig met vragen bestookt. Vele wandelaars bleven een hele tijd zitten bij
't vertonen van de film "Meensel-Kiezegem '44" . Nieuw was de vertoning van de nieuwe
film over "Het Verschrikkelijke kamp van Wöbbelin". Hier ook was voor heelwat
belangstellenden een woordje uitleg nodig. Weer hadden we ons doel bereikt: zoveel
mogelijk mensen duidelijk maken wat er toen gebeurd is in ons dorp in de hoop dat
dergelijke feiten nooit meer zouden gebeuren.
-De Nacht van de Geschiedenis van het Wingse Davidsfonds op dinsdag 22 maart in de StJorisschool was werkelijk een historische avond vol afwisseling. De inrichters van het
Davidsfonds afdeling Sint-Joris-Winge waren blij verrast met de talrijke opkomst. De zaal
zat afgeladen vol. Ook van het gemeentebestuur was er een aanwezigheid die kon tellen: o.a.
burgemeester Rudi Beeken en de schepenen Chris De Saever en Paul Delimon. Ook

bestuursleden van de plaatselijke afdeling Meensel-Kiezegem van de Nationale
Confederatie van Politieke gevangenen en Rechthebbenden waren aanwezig: voorzitter
Frans Craeninckx en Marcel Reynders. Met hét lied van de gevangenen "De
Moorsoldaten" gezongen in de oorspronkelijke Duitse versie werd de toon van deze avond
gezet. Na een uiteenzetting van de verschillende facetten van collaboratie en verzet werden
de droevige dagen uit de geschiedenis van Meensel-Kiezegem chronologisch voorgesteld.
Afgewisseld met poëzie van en door Ina Stabergh ( uit haar bundel " Neuengamme, Ik
kwam terug") en de oorlogsliederen door het Sint-Mattheuskoor uit Meensel o.l.v. Gustaaf
Duerinckx, dat op dit vlak een merkwaardige reputatie heeft opgebouwd. Het is dus niet
toevallig dat de stad Leuven op hen beroep doet om op 8 mei de Bevrijdingsfeesten luister
bij te zetten. Deze avond werd dan besloten met de Duitstalige verkorte versie van de film
"Meensel-Kiezegem '44" . Deze merkwaardige bewerking toonde duidelijk de houding van
een groot deel van de Duitse bevolking tegenover die zwarte periode uit de geschiedenis van
hun land. De waardering voor deze zeer geslaagde "Nacht van de geschiedenis" werd
tenslotte duidelijk verwoord door een emotionele André Van Cauwenbergh namens de
afdeling van het Davidsfonds. Napraten werd vooral gedaan aan de fotostand van Marc
Cauwbergs en boeken, films en informatie allerhande werden besproken en aangeschaft.
Traditioneel werd er dan besloten in de cafetaria van CC. De Maere met vele liederen uit de
oude doos, waar weer eens accordeonist en voorzitter Guido Hendrickx zich "in forme"
toonde met een onuitputtelijke energie.
Volgende weken:
(Natuurlijk staat onze reis naar Neuengamme van 2 tot 5 mei op het voorplan. Zie elders)
Herdenking 60 jaar bevrijding in Leuven
Toch willen we iedereen er attent op maken dat er op zondag 8 mei om 14u in het
Wagehuys, Brusselsestraat te Leuven, een herdenking is, waar we graag u allen uitnodigen.
Daar zullen gedichten voor gedragen worden ( van en door o.a. Ina Stabergh en andere
woordkunstenaars) Er is daar ook een uitgebreider optreden van het Sint-Mattheuskoor
met liederen van rond WO II. Na de pauze zien we dan de oorpronkelijke film van de
"Bevrijding van Leuven" en realistische documentaire van "Skoop-Videogroep Leuven".
Deze prent is beslist de moeite waard. De presentatie van deze namiddag is in handen van
Oktaaf Duerinckx.
Reis naar Normandië
De succesvolle vierdaagse reis naar de stranden van Normandië van twee jaar geleden
wordt dit jaar overgedaan van zondag 24 tot woensdag 27 juli. Deze tocht biedt in
hoofdzaak overzicht van de landing op 6 juni '44 en de gevolgen ervan. Het is zowel gericht
naar de kenners van WO II als naar gewone geïnteresseerden in de achtergronden van deze
cruciale momenten uit de wereldgeschidenis en een belevenis om dit mee te maken. Namen
als St Mère Eglise, Utah, Omaha , Pointe du Hoc, Arromanches, Pegasus bridge, Pont des
Belges enz. worden daar tastbare plaatsen en begrippen. Het is een aanrader. Vraag dat
maar aan de reizigers van toen. We zouden echter zo snel mogelijk het aantal moeten weten
om de nodige accomodaties kunnen te regelen. Dus wie geïnteresseerd is neemt best zo snel
mogelijk per brief, telefoon of e-mail contact op met Oktaaf Duerinckx, die deze reis voor
de zoveelste maal gidst.
De prijs zal ongeveer dezelfde zijn als toen (plusminus 280 euro in half pension). U bent
ingeschreven door een voorschot van 100€ te storten op rek nr 143-8594605-21 van
Stichting Meensel-Kiezegem ’44 met vermelding “Normandië”.
Op de bus zullen ook de nodige begeleidingsvideo's en boeken zijn, zodat deze reis in
optimale omstandigheden kan megemaakt worden. (tf:016/355232 e-mail:
octaaf.duerinckx@chello.be adres Oktaaf Duerinckx, Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo)

De enorme zuil in Neuengamme staat symbool voor de
crematoriumschouw met als opschrift: Moge uw lijden,
uw strijd, uw dood niet tevergeefs zijn.
(Fotos: Marc Cauwbergs)

Inlichtingen en vragen bij:
Guido Hendrickx , Binkomststraat , 56 3391 Meensel-Kiezegem Tel 016/487878
René Cauwbergs, Glabbeeksesteenweg ,93 3390 Sint-Joris-Winge Tel 016/632460
Alfons Craeninckx, Heuvelstraat, 17, 3390 O.L.V.. Tielt Tel 016/634757
Oktaaf Duerinckx, Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo Tel 016/355232
Rudi Peeters, Kerkstraat, 85 3391 Meensel-Kiezegem Tel 016/635826 GSM 0496/259792
Alfons Vuchelen, Henri Dotremontstraat, 6 3320 Hoegaarden Tel 016/634955 GSM 0479/259792
Betty Vuchelen, Stoopkensstraat, 110 3320 Hoegaarden Tel 016/767936
Ons helpen kan via rekeningnummer 149-0567841-75 "Stichting Meensel-Kiezegem '44"

