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Even aan herinneren...
Deze maal is het niet de derde zondag van de maand augustus,
omwille van Tielt-Kermis op 15 augustus. En dus ontvangen wij
onze vrienden (iedereen dus) graag een weekje later.

Wat kan je zoal komen doen?
Gezellig terrassen,
Gratis geleide rondleidingen in ons Hagelands Vredesmuseum
en het Heemkundig Museum,
Prachtige wandelingen in de Hagelandse natuur,
Met de kleinsten mee op kabouterwandeling &
Een korte trip naar de uitkijktoren om heel het Hageland
van uit de hoogte te bekijken.
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houden we weer de cafetaria
“het Karhuis”
bij Huize Hageland open.
Misschien tot dan en groeten namens de
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
Men zegge het voort...
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Woord van de Voorzitter
DANKWOORD AAN HET GEMEENTEBESTUUR
VAN TIELT-WINGE
De verschillende evenementen aangeboden op deze
herdenkingsmomenten en de omgevingsfactoren
met hun indrukwekkende beelden vormden
een uitstekende gelegenheid om vanuit het
gemeentebestuur van Tielt-Winge de betrokkenheid
van gans onze bevolking te laten blijken. De Stichting
mocht enige steun ervaren door het aanleveren van
de bloemenkransen door het gemeentebestuur. Het
college van burgemeester en schepenen werd hierbij
vertegenwoordigd door mevrouw de burgemeester
Chris Desaever-Cleuren en schepen Jos Michiels.
De gemeenteraad was vertegenwoordigd door drie
leden: Marianne De Mol, Agnes Van De Gaer &
Marcel Vande Gaer. Met hen zijn we getuige geweest
hoe deze bloemenkransen én door henzelf én door
In de totaliteit van de vernieuwde opengestelde medereizigers, familieleden van gedeporteerden,
tentoonstellingsruimtes
kreeg
Meensel- de algemene bloemenhulde, ook op andere locaties,
Kiezegem een uitzonderlijk item toegewezen de verlangens van eerbetoon hebben kunnen
met foto’s op een bevoorrechte plaats. Een aanvullen onder het zelfbewuste wapperen van de
unieke samenwerking met KZ Gedenkstatte gemeentevlag.
Neuengamme werd bij deze bevestigd met dank
aan dr. Detlef Garbe. Voor de dertiende maal De Stichting Meensel-Kiezegem’44 wil dan ook
gaven we blijk van onze tolerante boodschap bij deze in de naam van alle betrokkenen het
en heeft de Stichting zich meegaand willen gemeentebestuur in alle erkentelijkheid bedanken
opstellen. In heel de ontwikkeling van de voor deze voorbeeldige samenwerking en steun.
boodschap “Neuengamme eindelijk bevrijd”
heeft de oprichting van ons beeld “De Wanhoop Namens de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
van Meensel-Kiezegem” steevast onzichtbaar de Guido Hendrickx, voorzitter
voorbije jaren een tandje bijgestoken met deze
uitnodiging tot gevolg.
In het vooruitzicht van de herdenkingsmomenten
begin mei 2010 en dit naar aanleiding van de
65e verjaring van de bevrijding van de kampen
kreeg de Stichting Meensel-Kiezegem’44
maanden vooraf het indringende verzoek van
het overkoepelend herdenkingscomité van
KZ Neuengamme en zijn bijkampen en het
stadsbestuur van Hamburg om naast diverse
internationale verenigingen en diverse landen
deel te nemen aan de al daar georganiseerde
plechtigheden. Het voorstel betrof inzonder
de vraag tot deelname aan de traditionele
bloemenhulde aan het hoofdmonument “De
stervende gevangene”.
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Dankwoord van dr. Detlef Garbe Directeur KZ Gedenkstätte Neuengamme
Geachte vrienden,
De impressies van de plechtigheden ter gelegenheid
van de 65e jaarlijkse Herdenkingsdag van het einde
van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding
van de concentratiekampen zijn in ons allen nog
steeds heel present. De ontroerende manifestatie
bij het ‘Cap Arcona’ eremonument in Neustadt,
de indrukwekkende plechtigheid in het stadhuis
van Hamburg, de centrale manifestatie in het KZ
Gedenkplaats Neuengamme als ook de geslaagde
congressen “Scandinavië in de tijd van het NationaalSocialisme” en “Overlevenden en hun kinderen in
gesprek.

Wij weten het zeer te appreciëren dat u de
inspanningen van de reis naar HamburgNeuengamme op zich heeft genomen. Zonder
uw deelname en ondersteuning zouden de
indrukwekkende evenementen niet mogelijk zijn
geweest.
De herdenkingsplechtigheden hebben ook een
grote weerklank in de regionale en landelijke pers
gevonden.
Ik verblijf met hartelijke groeten en hoop op een
spoedig weerzien.
dr. Detlef Garbe,

De publieke herinnering aan die concentratiekampen
en hun doorgave van de hechtniservaring aan
de volgende generaties” zijn slechts mogelijk
geweest omdat meer dan 60 overlevenden met hun
verwanten en delegaties uit de hele wereld zijn
afgereisd. Bijzonder indrukwekkend was ook de
grote interesse aan de vele ooggetuigengesprekken,
aan welke meer dan 500 scholieren hebben
deelgenomen. Hierbij wil ik u hartelijk danken voor
uw deelname aan de herdenkingsplechtigheden.

Individueel en op naam kregen al onze medereizigers persoonlijk de uitnodiging om deel te nemen aan
de academische zitting in het prachtige senaatsgebouw van Hamburg.
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Enkele bezoeken aan het
Hagelands Vredesmuseum
Op onze maandelijkse ‘opendeur’, elke derde
zondag van de maand, krijgen we regelmatig
volk over de vloer.
In juli kregen we zo belangstellenden van
o.a. de Toeristische dienst van Leuven. Hun
reacties waren heel positief. Alleen vonden ze
de huisvesting aan minieme kant voor dergelijk
onderwerp en voor de inhoud ervan, die toch
uniek mag genoemd worden in ons land. Ook in
juni waren de bezoekers rond André Moreaux
uit Tienen deze mening toegedaan. Ze wensten
ons veel geluk met de realisatie ervan en hoopten
dat er meer publiciteit rond gemaakt zou worden.
“Het is iets dat iedereen zou moeten gezien
hebben”, dixit een enthousiaste heer Moureaux.
Op onze ontvangstdag van 22 augustus
2010 brengt de Koninklijke beweging van
Reservisten van Vlaams Brabant een bezoek
met gegidste rondleiding in het Vredesmuseum.
Ook onze vrienden van de Fakkelestafette uit
het Nederlandse Weert komen met een aantal
klassen en begeleiders voor de derde keer langs
op vrijdag 17 september. Duivel-doet-al Hugo
Lammers speelt later nog de exacte inlichtingen
door. De ervaring die we eerder al met deze
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jongeren mochten meemaken zorgt ervoor dat
het enthousiasme en de belangstelling van deze
scholieren voor ons regelrechte stimulans is en ons
duidelijk maakt dat we nog altijd “goe bezig” zijn.
Ook hun sereen bezoek aan het Meensels kerkhof
is met de bloemneerlegging op elk graf een innig
moment dat velen van ons ook eens zouden moeten
meebeleven.
Ook vaste klanten zijn de cursistenvan de CIMIC
(een kenniscentrum van Katholieke Hogeschool
Mechelen) volledig Centrum voor Intercultureel
Management en Internationale Communicatie. Zij
wensen op 9 april 2011 te komen met een twintigtal
studenten. Hun verslag van hun bezoek van 2010
zullen we in onze volgende Nieuwsbrief publiceren.
Het is steeds weer een leerrijk weerzien met de
mensen van educatief begeleider Guido Minnen en
auteur August Thiry. Na het Vredesmuseum komen
ze ook naar het kerkhof in Meensel en Kiezegem en
naar traditie is het ook steeds gezellig napraten
in het Boerenhof. Ook enkele scholen uit de streek
waaronder de Sint-Jorisschool van Sint-Joris-Winge
en het Hagekind uit Tielt. Het Koninklijk Atheneum
van Diest onder leiding van Juliaan Lauwers besteedt
in November een volledige dag aan de dramatische
geschiedenis van Meensel-Kiezegem: Film, Duitse
en Nederlandstalige gedichten van Ina Staberg,
museumrondleiding en bezoek aan de erekerkhoven
in Meensel-Kiezegem.

Op zaterdag 3 april kregen we de studenten van CIMIC-Mechelen op bezoek in het Hagelands V
redesmuseum. Voor volgend jaar schreven ze weer in. Op de foto: achteraan voorzitter van de
“Stichting Meensel-kiezegem’44”, Guido Hendrickx en rechts van hem modulebegeleider voor
Europa August Thiry. Verder educatief medewerker CIMIC Guido Minne (5de van links)
en onze gids Oktaaf Duerinckx (12de van links)

Interessante Literatuur

België tijdens de tweede wereldoorlog

Een ander werk dat onze aandacht vroeg is de

van Mark Van den Wijngaert, Bruno Dewever,
Fabrice Maerten, Dirk Luyten, Patrick Nefors, Luc
Vandeweyer en Marnix Beyen bij de Standaard
uitgeverij - 2004

Dit volumineuze boek (525 paginas), onder
de redactie dr. Robert Rozett en dr. Shmuel
Spector, beiden verbonden aan Yad Vashem*, is
uitgegeven bij de uitgeverij KOK.

Zes jaar geleden verscheen het “te lezen” boek:

Uit hoofdstuk 6: ‘Repressie, terreur en
deportatie. Het recht van de sterkste.’ Onderdeel:
Vergeldingsacties van Collaborateurs.

Encyclopedie van De Holocaust

Op een sobere ingetogen wijze worden de feiten
uit deze donkere periode weergegeven. Het
eerste deel legt de wortels van de Holocaust
bloot. We lezen hier over de geschiedenis
van het europese jodendom en hun bijdragen
tot de Europese cultuur. De opkomst van het
antisemitisme en nationaal socialisme wordt
dan belicht.

[...] Om de acties van Verbelen en consoorten van
hun semi-clandestiniteit te ontdoen, richt Jef Van
de Wiele, leider van de DeVlag, in mei 1944 een
Veiligheidskorps op. Verbelen krijgt samen met Van
Dijck de leiding over tweeduizend manschappen. Op
die manier worden de acties van de doodseskaders Het tweede deel geeft dan 650 items weer over
de belangrijkste aspecten van de Holocaust,
volgens ss-normen gelegaliseerd.
zoals personen, steden en landen, kampen,
Het Veiligheidskorps ontketent in de zomer van verzetsbewegingen en politieke acties. Het is
1944 als vergelding voor talloze aanslagen op een unieke encyclopedie met honderden foto’s
collaborateurs massaal razzia’s in Vlaanderen (sommige nooit eerder gepubliceerd).
en Wallonië, waarbij tientallen doden vallen en
honderden verzetslui, onderduikers en onschuldige Het is een echt naslagwerk dat, alfabetisch
burgers worden opgepakt en naar Duitse kampen gerangschikt, een onmisbare bron is voor allen
afgevoerd. Het absoluut hoogtepunt van de niets die gedetailleerde en objectieve informatie
ontziende wraakacties is de aanval op Meensel- zoeken over dit onderwerp. Over Neuengamme
Kiezegem, waar een honderdtal bewoners wordt is er ook een interessante bijdrage te lezen.
opgepakt van wie er drie ter plaatse worden
neergeschoten en één levend in zijn hoeve verbrand. *Yad Vashem: is in 1953 opgericht door
Van alle anderen zullen er slechts acht de martelgang het Israëlisch Parlement. Het is synoniem
voor de meest uitgebreide wereldcollectie
van de Duitse kampen overleven. [...]
van gepubliceerde en niet gepubliceerde
documenten over dit onderwerp. Directeur
Over rexistische aanslagen
[...]Het hoogtepunt van de rexistische contraterreur, van de Yad Vashem-bibliotheek is dr. Rozett en
te vergelijken met de blinde wraakoefening van dr. Spector is er ook aan verbonden. Beiden
het veiligheidskorps op Meensel-Kiezegem, is hebben al verscheidene publicaties op hun
het bloedbad dat de doodseskaders in Courcelles naam.
aanrichten. Daarbij worden zevenentwintig mensen
vermoord [...]
Het is natuurlijk aan te bevelen van het hele
werk, dat in een klare taal en met een nuchtere
historische kijk is geschreven, door te nemen.
Een echte aanrader en zeker nog niet gedateerd,
volgens ons een standaarwerk.
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Vraag het aan de redactie...

Tentoonstelling tegen neo-fascisme...

Vanaf de volgende editie van onze nieuwsbrief
lassen wij een item in waarin vragen kunnen
gesteld worden over gerelateerde onderwerpen
aan de gebeurtenissen van Meensel-Kiezegem.
Tijdens de rondleidingen kwamen er al veel
vragen los en dus vinden wij het nuttig dergelijke
rubriek in te lassen.

Onze vrienden van de VVN-BdA (vereniging
van vervolgden van het nazi-regime - bond van
antifascisten) zitten ook niet stil. Zij werkten hard
aan een mobiele tentoonstelling omtrent het Neofascisme in Duitsland.

Indien u ook vragen hebt aarzel dan niet
ze door te spelen naar onze redactie via
redactie@meensel-kiezegem44.be, +32 499 53
78 96 of op het adres Wingerstraat 12, 3390
Tielt-Winge.
Wij beschikken over een uitgebreid bestand
aan informatie allerhande. Ook onze relaties in
Duitsland en Nederland zijn bereid hier aan mee
te werken.
Ook op stapel staat een reeks over de verhalen
van getuigen uit Meensel-Kiezegem. In onze
editie van November verschijnt hier ook de eerste
reeks.
Wij beschikken ook over een reeks
bidprentjes van onze slachtoffers en onze
webmaster zorgt er voor dat deze op
www.meensel-kiezegem44.be weldra te zien
zullen zijn. Hieronder een eerste beeld van het
bidprentje van Evrard Cauwbergs, de vader van
ons bestuurslid René, en Theophiel Bruers.
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Deze tentoonstelling bevat 26 panelen, met
informatie over de ideologie, de terreur, de politieke
partijen, de samenhang met andere netwerken, ...
Deze kan ook uitgeleend worden, meer informatie
kan je vinden op www.vvn-bda.de.
Onze vriend Raimund Gaebelein uit Bremen vroeg
ons een folder te hertalen in het Nederlands. Deze
folder zal verspreid worden in alle betrokken
landen. Onze redactie heeft zich hier over gebogen
en het resultaat doorgespeeld. Kortelings gaan wij
dit voorbeeld volgen en ook onze folder publiceren.

Herdenkingsplechtigheid
NCPGR
Meensel-Kiezegem op 8 augustus 2010
Op 8 augustus 2010 vond de jaarlijkse
herdenkingsplechtigheid plaats in MeenselKiezegem,
georganiseerd
door
het
herdenkingscomité van NCPGR Meensel-Kiezegem Tienen. Omstreeks 9u30 verzamelden dorpsgenoten
en sympathisanten zich aan het ere-kerkhof van
Kiezegem voor een eerste korte bloemenhulde. De
viering in de kerk van Meensel omstreeks 10u werd
gevolgd door de plechtigheid aan het ere-kerkhof
van Meensel om 11u. Toespraken werden gegeven
door burgemeester Chris Desaever-Cleuren, de heer
Albert Van Hoey (Vriendenkring Dora), de heer Jozef
Craeninckx (nationaal voorzitter NCPGR) en Vital

Craeninckx (voorzitter NCPGR Meensel-KiezegemTienen). Na een korte onderbreking opgelegd
door de Belgische weergoden werd er overgegaan
tot bloemenhulde van vele verschillende
verenigingen. Dit geheel werd van muzikale noot
voorzien door de harmonie van Sint-Joris-Winge
onder leiding van Piet Celis. Achteraf werd er aan
dorpsgenoten en sympathisanten een receptie
aangeboden in het Ontmoetingscentrum van
Meensel-Kiezegem.

De Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 brengt een bloemenhulde aan het ere-kerkhof in Meensel.
v.l.n.r. René Cauwbergs, Freddy Duerinckx, Guido Hendrickx

Vele toeschouwers aan het ere-kerkhof te Meensel tijdens de toespraak van Burgemeester Chris
Desaever-Cleuren, geflankeerd door NCPGR-voorzitter Vital Craeninckx
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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 & Redactie
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 &
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

