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Stichting Meensel-Kiezegem ‘44

Burgemeester van Tielt-Winge, Chris Desaever-Cleuren, meter van
ons beeld, legt de krans van peter Alfred Vansina ge�lankeerd door
reisleider René Cauwbergs en voorzitter Guido Hendrickx

Binkomstraat 56
3391 Meensel-Kiezegem
info@meensel-kiezegem44.be
www.meensel-kiezegem44.be

Noteer zeker snel in je agenda!

Zondag 20 juni 2010 vanaf 14u00
Huize Hageland opent zijn deuren, nabespreking van onze
dertiende herdenkingsreis en gratis gidsing mogelijk in het
Hagelands Vredesmuseum

Afgiftemaanden:
Februari, Mei,
Augustus & November
Erkenningsnummer 608508
Afgiftekantoor 3390 Tielt-Winge

Woord van de Voorzitter

Het fotografisch- en filmmateriaal dat ter
beschikking zal gesteld worden betekent meteen
Ongewild zal dit voorwoord, net als de ons geheim wapen voor hen die blijven geloven “dat
voorliggende nieuwsbrief, gaan over onze er niets te zien valt”. “Er geweest zijn” betekent de
vierdaagse herdenkingsreis die de Stichting verfijning van de beleving.
organiseerde naar aanleiding van de 65ste
Onze aanwezigheid, onze bewuste houding en
Herdenkingen van de Bevrijding der Kampen.
fierheid werd gedragen door de presentaties van
Begin mei waren we te gast op verschillende de diverse vaandels: onze nationale drie-kleur,
locaties, waar op nationale en internationale geflankeerd door de gemeentevlag Tielt-Winge en
basis, samen met de laatste getuigen, de het vaandel van de bevriende vereniging van de
gruwelijke ontdekkingen van de gewezen Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen
concentratiekampen werden herdacht. Wij en Rechthebbenden van de plaatselijke afdeling
zouden met de Stichting aansluiten op de Meensel-Kiezegem & Tienen. Op waardige wijze
voorgestelde programma’s te Hamburg, gedragen op verschillende locaties betekende dit
Bremen, Neuengamme e.a. In feite zou het onze de uitstralende motivatie van onze groep. Met dit
13de jaarlijkse reis worden, gefocust op de eerbetoon konden wij een sterk rapport voorleggen,
herdenkingsmomenten. “Het werd een voltreffer” dat ook een duidelijk signaal van vertrouwen als
om eens een oorlogsterm te gebruiken. Het antwoord kreeg gezien de bezorgdheid waarmede
mocht gezien worden. Zeker nu dat er als ’t ware ons eigen gemeentebestuur én de Duitse instanties
belangrijke personaliteiten in ons gezelschap hun erkentelijkheid lieten blijken. Een zware
vertoefden: Mevrouw de Burgemeester Chris diamant aan de kroon op ons werk.
Desaever – Cleuren en de heer Jos Michiels
hierbij het schepencollege vertegenwoordigend, De bloemenkransen die namens het gemeentebestuur
de raadsleden Marie-Anne Demol, Agnes en al de anderen die uit privéhanden mochten
Van de Gaer, Marcel Vandegaer alsook ere- neergelegd worden door de betrokken families,
volksvertegenwoordiger Andre Moureau en zijn bloeiden als nooit tevoren tussen de massa’s
dame. Dit alles, de Duitse intelligentie kennende, kransen die de monumenten tooiden. Ze gaven
een garantie voor een artistieke en unieke inkijk samen een prachtig overzicht van de opkomst van
die onweerlegbare gedachten van samenhorigheid,
in hun verbluffende detaillering en dynamiek.
tolerantie en broederlijkheid .
Op gebied van reisplanning en voorbereiding
zou ik dezelfde lof wil toezwaaien aan onze Totale bewustwording van die permanente en niet
werkers van het “elfde uur”. Nachtwerk werd het weg te denken bedreiging van herhaling van het
tijdens de voorbereidingsdagen, ondanks de rijke vernietigend systeem van nationaal-socialistische
ervaringen: de niet te versmaden reisbrochure als waanzin. Mijn respectvolle en dankbare houding
handleiding in gevulde dagen, de M.O.T.-Gazette tegenover onze Duitse vrienden wil ik in een
afzonderlijk artikel voorbehouden. De aanpak
als ruggesteun in herinneringsmomenten.
van hun herdenkingsmomenten verpulverde onze
Ik zag tevreden mensen rondlopen en toch verwachtingen.
bezorgd bezig zijn om er onvergetelijke
momenten van te maken. Ik betwijfel of we nog Daarom vraagt een overzicht van de volledige
eenmaal een tweede kans krijgen om dat alles resultaten een blaadje meer… Dank aan iedereen,
mee te maken, of toch op dergelijke wijze. Er Evrard, Ferdinand, Vivianne, Tom, Marc, Oktaaf,
zullen dan allicht geen rechtstreekse getuigen René, Ingrid, Fons, Freddy, Boris en Paul de chauffeur.
meer zijn.
Guido Hendrickx
Op de bus achtte iedereen zich van dienst om een Voozitter
helpende hand aan te reiken en het elkeen naar
z’n zin te maken. Dorstigen laven leek meer dan
een werk van barmhartigheid.
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Verslag van de 13e herdenkingsreis Nog niet geheel hersteld van een griepje stond ik
op 02 mei samen met de andere reizigers aan het
door ons bestuurslid Boris Vicca

Boris Vicca, inspecteur van politie, schreef dit verslag,
dat ook in de BAF, de antifascistische krant van Bremen
zal verschijnen in het Duits.

Het was ondertussen 6 jaar geleden dat ik nog
meegegaan was op Neuengammereis met de
Stichting MK ’44. Dit jaar werd de 65ste verjaardag
van de bevrijding van het kamp en het einde van
de Tweede Wereldoorlog herdacht.
Door omstandigheden kon ik de afgelopen jaren
niet mee gaan, maar voor deze speciale verjaardag
vond ik het mijn plicht om er tijd voor te maken.
Het heeft me enige moeite gekost om op het
werk verlof te krijgen, maar ik stond erop dat
mijn vraag tot verlof ingewilligd werd. En zoals
het spreekwoord zegt “de aanhouder wint”. Ik
schrijf deze tekst op vraag van Prof. Gaebelein met
op de achtergrond de muziek van het lied “Die
Moorsoldaten”. Ik wil nog even meegeven dat het
neerschrijven van emoties zoals ik die ervaren heb
tijdens deze Neuengammereis geen lachertje is.
Zeker niet voor een jong persoon als ik met slechts
beperkte levenservaringen en levenswijsheid.

Sfeerbeeld in het militair museum in Fallingbostel,
met geïnteresseerde bezoekers Fons Vuchelen (F.V.) en
schepen van Tielt-Winge, Jos Michiels. Overvol maar
uitermate interessant.

station in Meensel. Ik voelde me niet al te goed,
maar vertikte het verstek te geven en reisde dus
mee af.
We deden eerst Fallingbostel aan, alwaar er een
Britse militaire basis gevestigd is. Hier bezochten
we een militair museum. Het museum deed me
een beetje denken aan mijn zolder, enkel dan met
het verschil dat dit museum zich in de kelder
bevond en toch iets uitgebreider was dan het
mijne. Het was een korte en zachte opener van
de reis.
Vervolgens stopte de bus in Bergen-Belsen. Al
wist ik dat er op deze plek nog weinig tastbaars
te zien is van de naziterreur, toch liet deze
plaats met zijn lange platte heuvels waaronder
duizenden slachtoffers van de ideologie van
het Derde Rijk rusten een zeer diepe indruk
na. Zover het oog kon reiken tussen de bomen
op de heide zag men deze heuvels. De plek zag
er eerder uit als een rustgevend, vredelievend
oord. De waarheid die onder de heide begraven
ligt, is echter van een heel andere aard. Ook het
Russisch kerkhof maakte me stil. De geringe
oppervlakte van het kerkhof verborg maar
liefst zo’n 50.000 slachtoffers. Getallen die mijn
bescheiden verstand ver te boven gaan.

Na Bergen-Belsen ging het naar Bullenhuser
Damm. Dit oord van verschrikking had ik reeds
bij eerdere reizen bezocht. Doch elke keer
opnieuw wordt een mens doodstil wanneer
hij deze plaats betreedt. Telkens weer tracht ik
mezelf een beeld te scheppen van wat er zich in
dat keldertje heeft afgespeeld. En steeds moet
ik vaststellen dat ik er niet in slaag. De realiteit
lijkt gewoon te onwerkelijk. Ik krijg er als (jong)
volwassene zelfs een beetje een schuldig gevoel
van. Een schuldig gevoel omdat volwassenen zulk
een verschrikkelijk onrecht hebben aagedaan
aan de meest onschuldige wezentjes, kinderen.
Als politieman heb ik ook reeds dode kinderen of
zwaar getraumatiseerde kinderen gezien. En of
je wil of niet, een kind raakt ons (politiemensen)
altijd erg hard. Je raakt van bepaalde zaken
ietwat afgestompt, maar kinderen blijven bij ons
de gevoelige snaar raken. In de rozentuin hield
ik weer even halt voor de plaat met opschrift dat
ons aanmaant op de plaats daar te zwijgen, doch
wanneer we weggaan te spreken. Het is met deze
woorden in gedachte dat ik vandaag door het
leven ga en waar ik kan, de geschiendenis probeer
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te vertellen. In een serene sfeer verlieten we
deze plaats van onheil.
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gingen legden onze vaartuigen zich in een cirkel
met de boeg naar binnen gedraaid. De schepen
lieten een sirene afgaan ter nagedachtenis van
de slachtoffers. Op deze plaats is op zich niets te
merken van wat er zich ooit heeft afgespeeld, maar
de geladenheid die er heerste op deze ogenblikken
was goed voelbaar. Het werpen van de bloemen
was een mooi en emotioneel gebaar. Nadien volgde
nog de herdenking aan het gedenkteken voor de
slachtoffers van de Cap Arcona en de Thielbeck.
Ook nu toonde men zijn respect bij het spelen van
het lied “Die Moorsoldaten”.

De derde dag voerde ons naar het hoofdkamp
Neuengamme. In de “Zwarte Doos” konden we
de lange namenlijsten lezen. Op 23/02/1945
Gedegen uitleg van reisgids Oktaaf Duerinckx op het staat tussen vele andere namen de naam van mijn
Russisch kerkhof in de bossen van Bergen-Belsen overgrootvader Frans Pasteyns. Een naam zoals
waar 50.000 sovjetsoldaten begraven liggen.
er daar 55.000 andere namen staan. Maar dit was
de naam van de man waar mijn grootmoeder papa
Op de tweede dag werden we ’s ochtends tegen zei. Ik kan mij gewoon niet voorstellen dat
verwacht in de Hamburgse senaat. Een prachtig mijn eigen vader zo weggerukt zou worden uit
gebouw. Bij de woorden ter begeleiding van ons gezin en dat zijn naam dan jaren later op een
zijn compositie van Krystinyak werden alle doek zou prijken. De bedoeling is natuurlijk heel
genodigden de emoties van de oude man gewaar. mooi, maar toch blijft het zo anoniem. Een naam
Op prachtige wijze verwerkte de man enkele dewelke een persoon vertegenwoordigt. Maar deze
tonen uit het Horst-Wessel lied (Horst-Wessel; persoon, deze mens heeft zijn eigen verhaal en dat
vermoord vooraanstaand SA-man en componist lijkt een enorme leegte. Of toch voor mij. Ik vroeg
van het gelijknamig lied (ook “Die Fahne hoch”) op één van de avonden aan enkele oorlogswezen
die omgebogen werden tot het prachtige lied of zij iets wisten over mijn overgrootvader. Wie
van “Die Moorsoldaten”. Bij aanvang van dit was hij, hoe was hij, was hij gekend in het dorp,…
laatstgenoemde lied stonden de aanwezigen Vragen die voor mij voor immer onbeantwoord
met respect op.
blijven. Ik heb verdriet voor een persoon die ik
Na deze mooie receptie gingen we naar Neustadt eigenlijk niet ken. Ik ken slechts een klein deeltje
Holstein alwaar we per boot naar de plaats van zijn levensverhaal en jammer genoeg is dat de
voeren waar dag op dag 65 jaar geleden de Cap meest verschrikkelijke bladzijde van zijn leven.
Arcona en de Thielbeck tijdens een Brits RAF Onbegrijpelijk voor sommige mensen en eerlijk
bombardement tot zinken gebracht werden. gezegd begrijp ik het zelf soms ook niet goed.
Op de plaatsen waar beide schepen ten onder Aan ons beeld “De Wanhoop van MeenselKiezegem” werd er een bloemenhulde gehouden.
Bij het hijsen van de Belgische driekleur speelde
een prachtige sympfonische versie van het
Belgisch volkslied. Ik denk dat dit voor zowat
alle aanwezigen een van de meest emotionele
momenten was. De zachte muziek, het langzaam
ontplooien en wapperen van de vlag, het besef van
op welke plaats we ons bevonden, de gedachten
aan onze geliefde verwanten… Het trof mij alleszins
erg hard. Ik heb mijn overgrootvader nooit gekend,
maar op zo’n moment brandt het gevoel van gemis
toch zeer. Ik kan me dan ook goed voorstellen
hoezeer dit gemis en die pijn moet zijn voor hen
De Hamburgse Senaat, waar de academische zitting die hun echtgenoot, vader of broer daar verloren
plaatsvond.

de houding had gestaan en de vlag gedragen
had, vertrokken de meesten van ons te voet
opweg naar de Weser over dezelfde weg die de
Häftlingen elke dag aflegden. Enkele anderen
hielden een gesprek met de leerlingen van de
Bremense scholen. Dit moet zowel voor de
ouderen als voor het jeugdige publiek een unieke
en interessante ervaring geweest zijn.
We kregen een smakelijk middagmaal in de
school van de Bremense leerlingen. Enkele van
die leerlingen namen ook de taak op zich om
ons te bedienen, iets wat ik ten zeerste van die
jongelingen wist te appreciëren.
Na het middagmaal gingen we opweg naar
Burgemeester Chris Desaever-Cleuren met directeur dr. Blumenthal waar een laatste korte herdenking
Detlef Garbe van KZ Gedenkstätte Neuengamme na de werd gehouden. Een plotse bloedneus
woelige vaart op de Oostzee
weerhield me er niet van om ook op deze laatste
hebben. Net zoals in Bullenhuser Damm kregen herdenking de vlag met het nodige respect te
we in Neuengamme een voorbeeldige gidsing neigen en te salueren bij het neerleggen van de
van Andreas Lappöhn. Een woordje van lof voor bloemenkransen en het spelen van het Europese
deze man. Hij gaf ook nu weer een verrijkende volkslied. Na deze plechtigheid vertrokken we
uitleg bij verschillende plaatsen en hield toch verder naar huis. We kwamen allen veilig en
op een zeer eerbiedwaardige wijze een afstand wel thuis door de rijvaardigheid van onze olijke
tijdens de emotionele momenten voor de groep. chauffeur Paul.
Zeer lovenswaardig! We kregen veel en goed te
eten in de gebouwen van de voormalige WaltherWerke, dit in schril contrast tot wat de Häftlingen
er vroeger amper te eten kregen. De deelstaat
Hamburg had duidelijk niet op een euro gekeken,
hetgeen ook een woordje van dank verdient. Tot
slot hielden we de dodenwake op de grondvesten
waar vroeger het crematorium van het kamp stond.
Op deze plaats zijn vele van onze verwanten tot
asse herleid. Natuurlijk werd ook hier de nodige
eerbied en respect getoond met het spelen van de
Brabançonne en het neigen van de vlaggen.
Op onze vierde en laatste dag vatten we onze
terugreis aan. Echter niet zonder eerst halt te
houden bij nog enkele plaatsen waar er mensen
van Meensel-Kiezegem het leven lieten.
Aan Schützenhof werden we opgewacht door
onze kleine vriend met een groot hart Prof.
Gaebelein en zijn gevolg. Ook waren er leerlingen
van Bremense scholen aanwezig, hetgeen ik erg
belangrijk vind. Wat baten immers herdenkingen
als enkel mensen die iets van deze geschiedenis
kennen hierbij aanwezig zijn. Als we de jeugd
niet wijzen op het verleden dan kunnen ze
ook niets leren van dat verleden. Herdenken is
belangrijk voor nabestaanden, maar er moeten
ook buitenstaanders bij betrokken worden. Na
de plechtigheid waarbij ik meer dan een uur in

Aan de herdenkingsplaat van Meensel-Kiezegem
bij Schützenhof tijdens de plechtigheid. v.l.n.r.: René
Thirion (ex-gevangene van dit kamp), Reimund
Gaebelein, schepen Jos Michiels, bestuurslid Ingrid
Hendrickx en Vital Craeninckx, voorzitter N.C.P.G.R.
Meensel-Kiezegem - Tienen.

Nu, enkele dagen later, bij het schrijven van deze
tekst heb ik stilletjes alles wat kunnen verwerken.
Het waren immers 4 indringende dagen. Ik ben blij
dat ik deze reis nogmaals heb mogen meemaken.
Het feit dat ik op de plechtigheden in mijn politie
gala-uniform de vlag mocht dragen, hebben
me ook een beetje trots gemaakt en maakten
voor mij de beleving nog intenser. Ik weet dat
voor sommigen een uniform en de militaire
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formaliteiten overbodig zijn, maar voor mij zijn
deze zaken een symbool. Ik draag het uniform
van een instantie waarvan ik de waarden hoog
inschat. “Beschermen- helpen- dienen” was het
motto van de Belgische Rijkswacht. Toegegeven
dat er enkelingen zijn die deze waarden niet veel
eer hebben aangedaan doorheen hun loopbaan.
Doch, ikzelf tracht deze waarden en normen voor
mezelf hoog te dragen en ze eer aan te doen.

journalistiek waren zij dubbel geïnteresseerd.
De vragen in het museum waren dan ook van
indringend gehalte. Gelukkig had onze gids
bijstand van enkele bestuursleden. Merkwaardig
was de reactie van een kleindochter van een
Duitse ingenieur die als burger meebouwde aan
de duikbotenbunkers in Noorwegen. Zij kon het
appreciëren dat wij het niet steeds hadden over
de Duitsers, maar een duidelijk verschil maakten
tussen deze en de nazi’s. Zij vroeg ons dan ook
Verder wens ik bij deze de Stichting MK ‘44 te opzoekingen te doen naar de geschiedenis van
bedanken voor de onfeilbare organisatie. We haar opa na de oorlog daar zij er weinig over
kwamen niets te kort en ik heb me ondanks de vernam in de familiegesprekken.
emotionele aard van de reis, toch geamuseerd.
Ook op het kerkhof werden deze twintig studenten
begeleid door de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44.
Na deze reis heb ik mezelf ook nog een bedenking Na dit bezoek was het nog even gezellig napraten
gemaakt. Ik hoop ten zeerste dat de 5-jarige in het Boerenhof. Zij maakten al afspraak voor
herdenkingen zullen blijven bestaan. Over 5 volgend jaar.
jaar zullen er weer een aantal overlevenden
van de kampen ons ontvallen zijn. Maar laat dat NSB (Nationale Strijdersbond) Lubbeek, 20
alstublieft geen reden zijn om de herdenkingen april 2010. Alhoewel dit bezoek moest in
in hun grootsheid te beëindigen. Wij dragen een sneltreinvaart plaatsgrijpen, namen zij de tijd om
belangrijke taak met ons mee. Het gevaar van het een lang nagesprek te houden. Daaruit blijkt hoe
heden ligt immers nog steeds in het vergeten en interessant ze de rondleidingen en de gegevens
ontkennen van het verleden!
van onze tentoonstelling vonden. De voorzitter
gaf in de Liedlzaal enkele typische verhalen uit
de oorlogstijd ten beste. Ondertussen werd in het
museum nog meer uitleg gegeven en geantwoord
op de vragen van een ander gedeelte van deze
bezoekers. Hieruit bleek dat de drempel om ons
te bezoeken soms hoog is, maar dat na bezoek
dergelijke mensen onze grootste propagandisten
zijn. Generaal (BD) Joris, voorzitter van deze
Lubbeekse afdeling van de NSB stelde pertinente
vragen en zocht zelfs mee naar een antwoord
op de vele vraagtekens die rond het drama van
Meensel-Kiezegem hangen. Dit was ook voor deze
bezoekers voor herhaling vatbaar.
Het nieuwe monument in Blumenthal met o.a. de
namen van de slachtoffers uit Meensel-Kiezegem die
in dit kamp omkwamen. Op de achtergrond vindt
de plechtigheid plaats van onze Stichting aan het
propergemaakte bestaande monument.

Museumbezoeken
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CIMIC Mechelen, 3 april 2010. Al voor de derde
maal kwamen de studenten post-graduaat van
de hogeschool Mechelen naar ons museum en
kerkhof. In de voormiddag zagen zij de gekende
reportages van Maurice De Wilde over MeenselKiezegem. Daar velen toekomst zoeken in de

Nog enkele haiku’s die onder leiding van
Ina Stabergh werden gemaakt door de
leerlingen van het koninklijk atheneum
Diest.

In de vorige nieuwsbrief introduceerden we reeds
enkele prachtige haiku’s van de leerlingen van
het Koninklijk Atheneum van Diest. Er was echter
zo een overvloed van degelijk materiaal, dat we
u deze producten van de scholieren niet wilden
onthouden.
Denk er aan, een haiku wordt steeds tweemaal
gelezen.

Alleen in de kou
Geen warmte van een moeder
Geen hulp van vader.
Bo
Pijnlijke letsels
lichamelijk en mentaal
blijvend voor altijd
Bo
Onbeweeglijkheid:
Hij lag daar op het voetpad.
Vaarwel, broer van me!
Bo
Angstige blikken,
wachtend, niet weten wat komt:

het stervensproces

We vergeten niet
opdat ze verder leven
in de gedachten.

Bo

Vrede mag volgen
zodat mensen goed leven
en hoop verder leeft.

Sara

Heel lang geleden
voor de allereerste keer
werd er geschoten
Er was eens een man,
zijn vader werd opgepakt.
Hij had veel verdriet.

Sven

Sven

Eenzaam en alleen
onschuldige wegkwijnend
zoals een schaduw.
Laura
Kinderen spelend,
niets vermoedend wat hen wacht,

Suzanne

Midden in de stad
komt er een kind naderbij
en werd er verjaagd.
Michelle
Midden in een veld
Een soldaat zonder geweld
Eindelijk stilte!
Michelle
Helemaal alleen
geen enkel mens om je heen,
weet wat je doorstaat.
Nele
Ze zijn groot en klein,
meegekomen en gedood,
verdriet overal.
Nele
Een hand en een traan,
Verdriet sluimert in stilte.
Onwetendheid wacht.
Sara
Het eiland met groen,
omgeven door ijs en sneeuw.
De eenzaamheid volgt.
Sara
Donker, duister, stil.
Mijn hart. Omgeven door steen.
Er is geen hoop meer
Sara
Geen wereldoorlog
mag er nog gevoerd worden.
Pijn moet verdwijnen!
Sara

glimlachend en blij.

Met de trein des doods
op weg naar Jodenkamp,
toekomst verliezend.
Zo hartverscheurend
hij, weggenomen van mij,
mijn allerliefste.
Wachtend op de bus
met je gedachten daar
met wat je net zag.

Laura

Laura

Laura

Bettina

Twintigste april
twintig kinderen vermoord:
Nooit weer fascisme!
Julie
Bullenhuser Damm
Veel onheil in de kelder
door SS-mannen.
Julie
Jongens en meisjes
zouden niet meer gelijk zijn
met de davidster
Ester
Gestreepte pakken
alleen het pak blijft over:
de Joden zijn dood.
Ester
Koud bleef ze over
nadat het kwade meenam
wat haar warmte schonk.
Aurélie

Wetend dat oorlog
zoveel pijn en verdriet brengt,
hopend op een eind.
Sarina
In grote stilte
hoor je een koppel hinken
de man met één been.
Simke
In een oud museum
zit ik alleen terwijl de
schaduwen kijken.
Simke
Schaduwen brengen
nu het verleden terug,
dat pijnlijk feit.
Simke
De trein op het veld,
vele gezichten,
liet ons niet meer los.
(1)
Uit elkaar gehaald,
vond ik de warmte van haar
terug na een jaar.
(1)
Wij zien de bloemen
aan d’ overkant van de weg
waaiend in de wind.
Jana
Vrienden bij elkaar
plezier hebbend in het bos,
tot de oorlog komt.
Jana
Langs een huis en straat,
mensen wachtend op de bus,
denkend aan de dood.
Liese & Jana
De trein gaat voorbij
op weg naar pijn, ellende –
de dood tegemoet.
Kengiro
Oorlog en vrede
een wereld vol problemen.
Waar gaan we naartoe?
Kengiro
Een traan op gezicht
overal pijn in het hart
kinderen speelden.
Kengiro
Hitlers jeugd was slecht
al zijn teleurstellingen
grote gevolgen.
Kengiro

7

Pijn in de ogen
van kinderen die kijken
naar hoe het eens was.
Pakken met strepen
gedragen door de mensen
met schaamte en pijn.

Leen

Leen

De vraag die ons rest:
Hoe kon dit toch gebeuren?
Hoe kon dit toch zijn?
Leen
De oorlog voorbij
de herinnering die blijft
in onze harten.
Leen
Starend voor zich uit
met hun blik op oneindig
denkend aan vroeger.
Nelle
Vragend waarom zij
niet begrijpend waarom wij
vragend naar waarom.
Nelle
Eeuwig durend leed
de oorlog leek oneindig
zonder einde aan.
Nelle
Ik schrijf een haiku
met al deze leerlingen
hopend op stilte.
Manuela Mouha
Blik op oneindig
open de weg naar de dood
afscheid van ’t leven.
Anouk
We hadden honger
maar we konden nog lachen
in de avondgloed.
Niels
Poëzie is kunst
maar wat is dan Poëzie?
Ik heb geen idee!
Niels
Bladeren vallend
Het leven gaat altijd voort
zij bleven stil staan.
Niels
Hoever kan men gaan
Naar de bergen en verder
Ze hebben een top.
Niels
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Zwart met wit gestreept
Ze beschouwen ons als een
vuil pyjamakleed.
Mager en gebeend
men werd van deze wereld
volledig vervreemd.

Caro

Liese

Ik zie veel honger.
Daarom krijg ik ook honger.
Ik wil een pizza.
Robin
Je hebt een ziekte,
zo een heel erge ziekte
Je zal snel doodgaan.
Robin
Bang voor de doodstrijd
geen rechten zoals een ander.
Ze hebben geen kans.
Robin
De trein reed vroeger
maar nu al jaren niet meer.
Toch blijft hij rijden.
Brecht
Als vee opgejaagd
weggevoerd naar de slachting.
Dat nooit meer als vee.
Brecht
Bommen vliegen rond
oorlog kent geen genade
de dood is in zicht.
Mehmet
Je hebt een ziekte
zo een heel vreemde ziekte
ongeneesbaar vreemd.
Mehmet
Een ijzeren lijn
geluid van een lange trein
een spoor van de dood.
Stany
Een foto op de muur
schreeuwend als een sirene
over pijn en vuur.
Indra
Bloed was overal
in stilte getuige van
oorlog en geweld.
Indra
Gelach en geluk

verminkt, verkracht en vermoord

door oorlog en haat.

Indra

Zon aan de ene
onweer aan de andere
kant van de poorten.

Indra
De stilte doorbreekt
het geschreeuw van pijn en leed
hopend op stilte.
Anke
Het begin daalt neer
vrezend voor wat ’t einde
teweeg zal brengen.
Anke
De dood vliegt voorbij
een rookpluim vult de hemel
’t is voorbij voor mij.
Timothy
Miljoenen buigen
een kleine heer met een snor
moordend uit hebzucht.
Timothy
Een geweer voor macht
een ster voor de gedoemden
ongeschoren snor.
Timothy
De mensen in angst
weten niet wat er gebeurt
zijn bang en alleen.
Daisy
Als je alleen bent
laat dan de moed niet zakken
er is altijd hoop.
Daisy
Een zwangere vrouw
haar man is meegenomen
nu is ze alleen.
Daisy
Allen in één kamp
slagen en verwondingen
het is daar gewoon.
Ileen & Jonas
Alle Joden mee
In de schaduw van de trein.
Allemaal op kamp.
Jonas
Joden die zijn kaal.
Waar zijn ze met hun haar heen?

Het zit in die pruik.
Ziggy en Jonas
Ze dragen een ster.
Ze moeten nog heel erg ver.
Ze komen niet weer.
Ziggy

Boris figureert in Nederlandse film
‘Sonny Boy’ als Duitse soldaat.
Zoals sommige medereizigers misschien gezien
hebben in het museum in Neuengamme heeft men
voor een aantal landen enkele individuen hun
verhaal in rode boekjes geplaatst met enkele foto’s
bij.
Zo stond er bij Nederlanders onder andere het
verhaal van de Surinaamse Waldemar Nods. Over
de oorlogservaring van Waldemar werd er in 2004
door Annejet van der Zijl een boek geschreven,
getiteld Sonny Boy. Dit is kort het verhaal. In de
jaren ‘20 ontmoet de dan 19-jarige Surinaamse
student Waldemar de 17 jaar oudere Rika. Hij
is nog jong en zwart, zij is blank en heeft al vier
kinderen. Toch houden ze van elkaar en blijven
ze werken aan een relatie die toen nog zwaar
werd afgekeurd door de maatschappij. Het wordt
ze vervolgens nog moeilijker gemaakt als ze een
zoon krijgen, Waldy, hun eigen ‘Sonny Boy’. Als
dan de Tweede Wereldoorlog uitbreekt riskeren
ze alles door onderduikers te verbergen, een actie
die niet zonder gevolgen blijft. Waldemar komt Boris Vicca figureert in “Sonny Boy”, derde persoon van
in de concentratiekampen terecht. Zijn laatste links.
kamp zal Neuengamme zijn. Hij wordt uiteindelijk
op dodenmars gezet en zal omkomen op 03 mei
1945. Hij overleeft het bombardement op de
Cap Arcona, doch weet als getraind zwemmer de
kust te bereiken, waar hij alsnog op laffe wijze
doodgeschoten wordt door Duitse SS’ers.
Boris Vicca speelt in deze film een figurantenrol.
Echter niet de meest benijdenswaardige. Hij
speelt immers de rol van SS-kampbewaker. Laat
ons wel duidelijk stellen dat Boris deze rol enkel
speelt om het verhaal eer aan te doen en het zo
waarheidsgetrouw mogelijk te brengen. Hij steunt
geen enkele Nazi-ideologie.
De film is een productie van Dave Schram van
Shooting Star Productions (o.m. Left Luggage en
Daens)
Script: Pieter van der Waterbeemd (o.m. Pleidooi)
Regie: Maria Peters (o.m. De tasjesdief, Kruimeltje,
Afblijven!)
De film wordt op het witte doek verwacht eind
2010, begin 2011. Wij houden onze lezers hiervan
verder op de hoogte!
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Bericht van onze vrienden
Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en
Rechthebbenden Gewest Meensel-Kiezegem
Uitnodiging op jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid te Meensel-Kiezegem.
De voorzitter en de leden van het bestuur van de N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem nodigen u uit op de
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op zondag 8 augustus 2010 ter gelegenheid van de 66ste 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.
Deze plechtigheid verloopt als volgt :
-

09.30 uur: bloemenhulde aan het monument te Kiezegem.
10.00 uur: eucharistieviering in de parochiekerk van Meensel.
		
( voor de vlaggendragers zijn zitplaatsen voorzien)
11.00 uur: bloemenhulde en toespraken aan het ere-kerkhof te Meensel, gevolgd door
receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Tielt-Winge in het
ontmoetingscentrum.

Met de uitdrukkelijke 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. Met vriendelijke groet,
					
Vital Craeninckx,
voorzitter
P.S. Het 'Infolokaal' over de gebeurtenissen " Meensel-Kiezegem 1944" is op die dag open voor de
bezoekers tot 15.00 u.
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Internationale bloemenhulde aan de zuil van Neuengamme door voorzitter N.C.P.G.R. MeenselKiezegem - Tienen, Vital Craeninckx, en voorzitter Stichting Meensel-Kiezegem ‘44, Guido Hendrickx

Nieuwe medereizigers tijdens de academische zitting in de Hamburgse Senaat. V.l.n.r.
Eerste rij: André Moreau, Valère Dewil, Mady Moreau, Léa Toelen
Tweede rij: het echtpaar Jos Vangoidsenhoven-Boogaerts.

Denk er aan!

Ook zijn wij aanwezig in ons museum én cafetaria
op volgende derde zondagen van de maand: 20
Zondag 20 juni 2010 in Huize Hageland, juni, 18 juli, 15 augustus en 19 september. Gratis
bijeenkomst van onze medereizigers van de geleide bezoeken in het Hagelands Vredesmuseum
dertiende herdenkingsreis naar Neuengamme. zijn dan mogelijk. De kleinsten onder ons kunnen
(Natuurlijk is iedereen welkom). Tussen pot en telkens deelnemen aan de kabouterwandeling van
pint worden foto’s en verhalen uitgewisseld, en is de gemeente Tielt-Winge.
er een mogelijkheid tot gidsing in het Hagelands
Vredesmuseum. Denk er aan dat in de omgeving
een wielerkoers gaande is en je misschien even
moet omrijden. (Adres op achterflap).
De veertiende herdenkingsreis van de Stichting
MK’44 zal plaatsvinden van 25 tot 28 augustus
2011. Reeds geplande reisbestemmingen: Arnhem
(een brug te ver), de Emslanden (Meppen-Versen),
Sandbostel, Osterholzer Friedhof, Schützenhof,
Blumenthal, Farge, Neuengammedag, Wöbbelin,
Ludwigslust, en Uelzen. Mogelijk nog andere
bestemmingen. Reeds 10 personen zijn reeds
ingeschreven.

Toffe vriend en permanente gids voor de Stichting
MK’44 Andreas Laphön in de rozentuin van
Bullenhuser Damm.
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Ons Contacteren...
Hagelands Vredesmuseum
Huize Hageland, Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen, elke
derde zondagnamiddag van
de maand, reservaties: Tel.
016/53 66 94, e-mail:
ann.verrek@tielt-winge.be

Onze Medewerkers...
Dagelijks Bestuur:
Guido Hendrickx, Voorzitter
Binkomststraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel 016/487878
René Cauwbergs, Reisleider
Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge, Tel 016/632460
Oktaaf Duerinckx, Redactie & Gids
Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo, Tel 016/355232
Verantwoordelijken:
Marc Cauwbergs, Foto’s en Tentoonstellingen
Binkomstraat 42, 3391 Meensel-Kiezegem,Tel 016/635854
Tom Devos, Webmaster & Vormgever
Wingerstraat 12, 3390 Sint-Joris-Winge, GSM 0499/537896
Ingrid Hendrickx, Secretariaat
Kapellekensweg, 32 3391 Meensel-Kiezegem, Tel 016/640309
Rudi Peeters, Wapens en Tentoonstellingen
Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem, GSM 0486/104960
Valère Van Gramberen, Pedagogische Activiteiten
Bleukenweg 27, 3390 Tielt-Winge, Tel 016/631920
Medewerkers:
Patrick Aerts,
Preterstraat, 24, 3118 Werchter Tel 0477/192775
Maarten Callaerts,
Pastoor Dergentlaan, 106 3200 Aarschot Tel 016/746313
Freddy Duerinckx,
Gellenberg 107, 3210 Lubbeek Tel 016/621238
Evrard Van Goidsenhoven,
Hamelendreef 27, 3300 Tienen GSM 0476/324401
Alfons Vuchelen,
Henri Dotremontstraat 6, 3320 Hoegaarden, Tel 016/634955
Betty Vuchelen,
Stoopkensstraat, 110 3320 Hoegaarden Tel 016/767936

ABONNEER NU!
Inschrijven om de nieuwsbrief via de post te ontvangen kan steeds door een
kleine
jaarlijkse
bijdrage
in de druk- & portkosten.
Gelieve hiervoor een minimumbedrag van 10 Euro over
te schrijven op ons rekeningnummer
(146-8037688-15)
met vermelding “Nieuwsbrief 2010 – Naam – Adres”.
De Nieuwsbrief is wel gratis
beschikbaar via
e-mail. Inschrijven kan op
nieuwsbrief@meenselkiezegem44.be.
Een extra vrijwillige
bijdrage wordt doch altijd
geapprecieerd.
Ons helpen kan via
rekeningnummer
149-0567841-75
COLOFON
Redactie: Oktaaf Duerinckx
Vormgeving: Tom Devos
Foto’s: Marc Cauwbergs
Driemaandelijkse Nieuwsbrief over de Stichting
Meensel-Kiezegem ‘44.

Meer informatie kan u steeds
vinden op onze website:
meensel-kiezegem44.be

