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Hagelands Vredesmuseum

Als de vos de passie
preekt?
Recent viel ons oog op een interessant
bericht in het Nieuwsblad van 7 mei 2015.
Kordaat en ondubbelzinnig, zo veroordeelde
Bart De Wever de collaboratie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hij zei letterlijk: “Ik
wil het verleden recht in de ogen kijken: deze
collaboratie was een vreselijke fout op elk
vlak”. Zijn broer Bruno De Wever, historicus,
vond dit een ‘slimme zet’ van de Antwerpse
Burgemeester. Nu maar hopen dat zijn
collega’s NVA-ers dezelfde taal spreken.
Oktaaf Duerinckx

Al Gelezen?
Tijdens een bezoekje aan de Standaard
Boekhandel konden we enkele interessante
nieuwe boeken ontdekken over de Tweede
Wereldoorlog, hier onze aanraders voor
vaderdag...
‘Het Boek der Kampen’, Uitgeverij Manteau
‘12 in 40’, Uitgeverij Lannoo
‘En nu gaan ze boeten’, Geert Clerbout
‘De Tweede Wereldoorlog’ Owen Booth

De redactie
Oktaaf Duerinckx
Tom Devos

info@meensel-kiezegem44.be
www.meensel-kiezegem44.be
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Guido Hendrickx, Voorzitter
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René Cauwbergs, Reisleider
Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge
Tel 016/632460
Oktaaf Duerinckx, Redactie & Gids
Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo
Tel 016/355232
Marc Cauwbergs,
Foto’s & Tentoonstellingen
Binkomstraat 42, 3391 Meensel-Kiezegem
Tel 016/635854
Tom Devos & Caroline Colebunders,
Redactie & Website
Diestsestraat 28, 3470 Kortenaken
GSM 0487/737002
Freddy Duerinckx,
Gellenberg 107, 3210 Lubbeek
Tel 016/621238
Evrard Van Goidsenhoven,
Hamelendreef 27, 3300 Tienen
GSM 0476/324401
Viviane Cauwbergs & Fernand Vansevenant,
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Ingrid Hendrickx
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Lijkrede uitgesproken namens de Stichting MeenselKiezegem 44, tijdens de plechtige rouwdienst van Fons
Vuchelen in zijn parochiekerk te Hoegaarden door
voorzitter Guido Hendrickx.
Achtbare familieleden en vrienden van Fons.
Het actieve leven van jullie geliefde vader en opa Fons in de diverse bestuursraden en de
betrokken verenigingen was als een open boek dat we vandaag noodgedwongen en met
betraande ogen moeten dichtklappen. Fons is niet meer. Wie zal hem niet missen?
Zijn leven werd als ‘t ware een lijvig boek met uitgebreide hoofdstukken en innemende
items over de talloze intense momenten die opa Fons mocht beleven in die krans van
vrienden en medewerkers die op zijn inzet en engagement mochten en konden rekenen.
Zijn voor de hand liggend antwoord bij geplande activiteiten waar om hulp werd gevraagd
was altijd “Ik zal er zijn”. Geëngageerd zijn heet dat.
Zijn beslissing om aan te treden als vrijwillige medewerker en bestuurslid destijds was er
een, om samen met ons, leden van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44, de tanende tendens
om te buigen en een nieuwe impuls te geven aan de jaarlijks terugkerende herdenking ter
plaatse, om zo meer aandacht te besteden aan de o-zo-nodige vredeseducatie. Vooral
om te kunnen werken rond belangrijke thema’s als daar zijn: globalisering, racisme en
democratie.
Uiteindelijk mondde dit mierenwerk uit in het vruchtbaar sporenonderzoek dat
ons bracht op overbekende locaties van gewezen concentratiekampen en Duitse
deelstaathoofdsteden als Hamburg en Bremen. Wöbbelin, Bergen-Belsen, Neuengamme
en zovele bijkampen bleven geen onbekenden meer met hun nog bestaande uiterlijke
tekenen van bevolen misdaden en geschonden mensenrechten. Dat mensenrechten
universeel zijn en blijven en hiervan getuige te zijn, achtte hij als de opportuniteit van
zijn jaarlijkse deelname aan de herdenkingsreizen naar deze gruweloorden. Met zijn
ongebreidelde bijdrage en de persoonlijke werkkracht bij talloze initiatieven kunnen
we blijvend aandacht schenken aan vredevolle betrachtingen, aan historisch inzicht en
aan begripvolle toelichting aangaande de opduikende mechanismen van uitsluiting en
discriminatie.
Het beoogde resultaat voor ogen houdend was voor hem het bewustmaken van onze
jongeren die nooit het beestige en de misdaden van een wereldoorlog hebben gekend.
Tegenover dit alles stond de overtuigende inzet van opa Fons die maakte dat voorgestelde
opdrachten in een begeesterende sfeer van jovialiteit, vriendschap en nederige
bescheidenheid de verdraagzaamheid tot einddoel resulteerde.
Opa Fons verdient meer dan onze eeuwige dank. Gelukkig blijven de onvergetelijke
herinneringen. Samen met deze parochiale geloofsgemeenschap alhier gedenken wij
hem in onze gebeden
en bidden dat hij mag rusten in vrede.
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Wij herinneren Fons als een warm man, steeds paraat, hard werkend van op de achtergrond.
We gaan hem missen, het zal stil zijn op de achterbank van onze bus op de herdenkingsreizen...

In memoriam Victor Malbecq
Met grote droefheid laten we u
weten dat Victor Malbecq, één der
laatste getuigen van Neuengamme
en Wöbbelin, overleden is. Hij
was Voorzitter van de Belgische
Vriendenkring van de Politieke
Gevangenen en Rechthebbenden van
het Concentratiekamp Neuengamme.
Victor
Malbecq
was
eveneens
Voorzitter van de A.I.N. (Amicale
Internationale Neuengamme). Hij
stierf op 14/03/2015.
Tijdens de uitvaartplechtigheid op 20 maart in Neder-Over-Heembeek spraken
wij met Vital Craeninckx & Jos Lemmens (NCPGR Meensel-Kiezegem Tienen),
Marc Van Den Driessche (rechterhand van dhr Malbecq bij de Vriendenkring
Neuenengamme), dr. Detlef Garbe en Oliver Van Wrochem (Directie Gedenkstätte
Neuengamme). Ook mevrouw Lucette Cloizeau-Malbecq kwam ons begroeten
en danken voor onze aanwezigheid.
Tijdens onze eerste herdenkingsreis in 1998 bij de oprichting van het beeld ‘De
Wanhoop van Meensel-Kiezegem’, was Victor Malbecq een, zoals steeds, zeer
graag geziene gast. Hier ziet u van links naar rechts onze gids Oktaaf Duerinckx
in gesprek met dr. Detlef Garbe en wijlen Victor Malbecq
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18e Herdenkingsreis
naar Noord-Duitsland
Slachtoffers & Locaties van Nazi-vergeldingsacties in bezet Europa
Enkele dagen voor het vertrek van onze achttiende herdenkingsreis vond er in samenwerking met de
Universiteit van Hamburg een forum plaats in KZ Gedenkstätte Neuengamme over de slachtoffers van het
naziregime in de bezette gebieden in Europa. Hier mochten we ook iemand van onze stichting afvaardigen
als panellid tijdens vele boeiende gesprekken. Moderator Katja Hertz-Eichenrode zat het panel over WestEuropa voor. Hierin zaten Christine Eckel voor de Franse bezette gebieden, Diete Oudesluijs uit Nederland,
Christel Trouvé voor Murat (FR) en Oktaaf Duerinckx voor Meensel-Kiezegem. De gedreven toespraak
van deze laatste lokte heel wat reacties uit van het publiek dat bestond uit oa. studenten, docenten,
historici, bestuursleden van verschillende Europese herdenkingsorganisaties, archivarissen, journalisten,
psychologen, ... Al een geluk dat hij nog tijdig het vliegtuig terug naar België kon nemen om vrijdagochtend
stipt om 6u terug naar Duitsland te kunnen vertrekken met onze medereizigers.

Vrijdag 1 mei 2015 - Heenreis langs Uelzen & Wöbbelin
Weer stipt gestart in Meensel reed Jan van Hageland Express in Oostelijke richting, verre horizonten
tegemoet met lange reisuren voor de boeg. Toen we bijna aan de wettelijke rusttijd zaten en 3 kwartier
moesten stoppen was er wat verder een “ wriejed accident” en moesten we toch wachten… wachten… en
wachten…en de drie kwartiertjes zaten er op (een geluk bij een ongeluk).
Een nieuwe herdenkingsplaats maakte ieder nieuwsgierig. Uelzen waren we al enkele jaren gewoon voorbij
gereden, maar nu op aanraden van Detlef Garbe hadden we contact opgenomen met Dietrich Banse. Wat
ons daar duidelijk werd is dat we geen rekening moeten houden met tijdsduur en het programma niet te
overladen zodat we tijdens de trip gemakkelijker kunnen aanpassen. Hier was de reden dat gids Dietrich
Banse zo boeiend was in het HundertwasserHauptBahnhof dat hij zijn eigen tijdslimiet ‘gelukkig’ aan zijn
laars lapte.
Het station, een creatie van Hundertwasser, kleurrijk, grillig, ondefinieerbaar, wordt in zijn talrijke
toepassingen in dat gebouw zo boeiend voorgesteld dat we het thuis ook eens moeten uitproberen. Het
voordeel is dat wanneer men geen rechte muren kan metsen of parallelle plaveien leggen, men gewoon
kan verkondigen dat dit de stijl van Hundertwasser is.
We legden we een bloemig aandenken aan de herdenkingsplakkaat die Dietrich Banse met veel zweet en
tranen kon oprichten. Dat we trendsetters zijn bleek weeral daar we als eerste buitenlandse bezoekers dit,
voor ons nieuwe monument bezochten. De traktatie in het stationsbuffet met “kuchen” was dan ook de
kers op de taart van dit nieuwe element van onze herdenkingsreizen.
In Ludwigslust bezwoer Evrard Van Goidsenhoven ons in een sterke presentatie van het gedicht ‘Wees
Waakzaam’ op te letten voor stille gevaren die onmerkbaar rondsluipen en ons mogelijk terug in de
ellende doen hervallen. De familie Van Goidsenhoven bracht samen met alle reizigers hulde aan Evrard
Van Goidsenhoven, de metser, die in Wöbbelin zijn leven liet op 27 april 1945.
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Eén van de frappantste monumenten uit het oorlogsverleden van Duitsland is wel de zwarte gebarsten
vloer van het kamp van Wöbbelin zelf. Weer waren de bezoekers verbaasd over deze speciale manier van
gedenken.
Bij het vertrekken aan deze gedenksteen blijft een eenzame tas staan, dat moest van de Stichting zijn,
want er zat een folder in van ons. Het tegendeel was waar, want daar kwam een naar Hamburg uitgeweken
Nederlander ons tegemoet om zijn tas te claimen, en vroeg of we van Meensel waren, en of we de Oktaaf
Duerinckx niet kenden, die gisteren nog een prachtige speech gaf voor o.a. de Universiteit van Hamburg.
Wel een opsteker en waardering voor gedane inspanningen.
Met rammelende magen veroverden we het Hamburg Horn hotel. Speciaal dit jaar is wel dat we met 9 Van
Goidsenhovens, 4 Duerinckxen, 5 Cauwbergsen en 3 Daenensen op tocht zijn…
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Zaterdag 2 mei 2015 - Naar Neuengamme...
Neuengammedag van de Stichting Meensel-Kiezegem ’44 werd weeral het hoogtepunt van onze reis.
Emotioneel, doorleefd en belangwekkend. Bij het bezoek aan de herdenkingshal kwamen onze trouwe
gidsen Andreas en Martin voor een degelijke toelichting zorgen over dit kamp. Voor onze nieuwelingen de
ideale gelegenheid om via de verschillende maquettes het kamp te ontdekken, terwijl trouwe medereizigers
op zoek gingen naar de namen van hun dierbaren op de grote lange witte lijsten tegen de hoge rode muren
en deze aanduidden met een tricolore lintje. Van daar ging het verder richting ons beeld, met een korte,
maar belangrijke tussenstop aan de Belgische herdenkingssteen, waar Jan en Frans Van Goidsenhoven in
naam van onze Stichting hulde brachten aan alle gevallen Belgische slachtoffers in dit kamp.
In het stukje Meensel-Kiezegem in Neuengamme aan ons beeld ‘De Wanhoop van Meensel-Kiezegem’,
bracht René Cauwbergs een pakkende toespraak over het waarom van onze Stichting, onze nauwe banden
met zowel onze zustervereniging als onze vrienden in Duitsland. Ontroerd waren we met zijn pakkende
woorden en herinneringen aan ‘Foenke’. We denken dat we F.V. met het vorderen van de tijd nog meer gaan
missen dan nu. Ziehier de integrale toespraak:
Beste directeur Detlef Garbe, zijn medewerkers en onze vrienden Andreas en Martin en vriendenmedereizigers uit België.
70 jaar geleden werd het kamp van Neuengamme ontruimd. De meeste familieleden uit Meensel-Kiezegem
die naar hier en andere bijkampen werden gedeporteerd hebben de bevrijding niet kunnen meemaken.
Zij werden, nadat ze beschimpt en mishandeld werden, op de vreselijkste wijze vermoord. De enkelen die
toch de tocht naar de Oostzee nog konden meemaken kwamen, op Frans Van Gilbergen na, allemaal om op
deze laatste dagen van de oorlog: Coeckelberghs Frans, Vander Motte Theofiel, Van Goidsenhoven Alfons,
Craeninckx René-Vital, Vande Gaer Jozef waren, met op andere plaatsen Alfons Van Wanghe,Hendrickx
Adolf, Decock Louis, Van Goidsenhoven Evrard en Vandegaer Jozef, de laatste slachtoffers. Ook kwam de
18-jarige Marcel Trompet tijdens die dodenmars om in Sandbostel. Voor de 18 de maal staan wij hier rond
de “Wanhoop van Meensel-Kiezegem”. 70 jaar geleden werd dit kamp door de geallieerden bevrijd. Een echte
bevrijding was het niet want de uittocht naar de Oostzee was al begonnen. Het drama was dus voor ons
kleine tweelingdorp Meensel-Kiezegem nog niet ten einde. Het leven bij ons zou nooit meer hetzelfde zijn.
De honderd wezen en talrijke familieleden, vaders , moeders en vrouwen leefden in een tegennatuurlijke
samenleving: een dorp van geen duizend inwoners met bijna geen mannen en met een onzekere toekomst.
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Wij wisten niet wat een vader was, wij kenden dat niet echt. Hoopvol is dat weer een tiental kleinkinderen
van onze oorlogsslachtoffers ons vergezellen. Dat geeft ons met de “Stichting Meensel-Kiezegem’44” de
moed om door te gaan met onze initiatieven. Wij zijn dan ook verheugd dat onze zustervereniging van de
Nationale Confederatie van Politieke gevangenen en Rechthebbenden Meensel-Kiezegem-Tienen samen
met ons in 2016 een grootse manifestatie in augustus zal realiseren. Onder impuls van hun dynamische
voorzitter Vital Craeninckx kunnen we zo, aan één zeel trekkend, ons doel bereiken: Dit mag nooit vergeten
worden.
Een deel van deze wereld beseft nu nog altijd niet dat extremisme altijd leidt tot machtsmisbruik en verder
naar onderdrukking van de zwakkeren. Daarom blijven wij getuigen en iedereen overtuigen dat er een
gemeenschappelijke wil bestaat om die boodschap vooral door te geven aan jongeren en ze te sensibiliseren.
Met dit eerbetoon op deze plaats, een stukje Meensel-Kiezegem in Duitsland, na zovele jaren trachten we
nog altijd een antwoord te geven aan de komende generatie en aan nieuwkomers, die niet op de hoogte zijn
tot wat een oorlog kan leiden. Met de aanwezigheid van weer enkele nieuwe vrienden blijven wij hoopvol
gestemd en zijn van plan, zolang er belangstelling is, onze herdenkingsreizen verder te zetten.
We denken dan nog maar eens aan deze wijsheid van indianenstammen die verkondigden dat gruweldaden
minstens zeven generaties nodig hebben om tot verwerking te komen. Dus moeten we het zeker nog vier
generaties volhouden om dan onze achter-achter kleinkinderen te laten beseffen dat ze nazaten zijn van
dankbare en respectvolle mensen. Dat wil ook zeggen dat het onze plicht blijft aan de volgende generaties
inzicht mee te geven om ze te laten beseffen dat we blijvend moeten leren uit de fouten van het verleden:
komaf maken met misselijk makende ideologieën, die spijtig genoeg bij ons ook de kop opsteken en ons
voeren naar geweld, martelingen, armoede, honger, oorlog en uiteindelijk, zoals we in ons dorp aan de lijve
ondervonden, tot deportaties en moorden.
De grote meerderheid van de Duitse bevolking is het met ons eens en staat en stond beslist niet achter
de foute ideeën, integendeel, en dat ondervinden wij al jaren. Vrienden zoals directeur Detlef Garbe en
zijn medewerkers Andreas en Martin tonen door hun werking aan de wereld, door ons te begeleiden, dat
democratie en verdraagzaamheid ook voor hen kostbaar zijn. Die samenwerking van al die jaren en die
vriendschap is gebaseerd op eerlijkheid en het willen bereiken van hetzelfde doel. Mede dank zij hen
kunnen wij hier nu kunnen hulde brengen op de plaats waar onze familieleden hun laatste pijnlijke stonden
beleefden. Reeds achttien jaar streven we er samen naar om de vredesgedachte hier rond ons beeld “De
Wanhoop van Meensel-Kiezegem” levendig te houden en uit te dragen met de waarschuwing waartoe
extremisme in al zijn vormen kan leiden.
Ik wens deze hele groep, en vooral degenen die het de eerste maal meemaken, een innemend en verrijkend
bezoek aan deze eerder gruwelijke omgeving. Wij blijven komen uit respect en dank voor het offer van onze
dorpsgenoten die ons onbewust een duidelijk signaal gegeven hebben dat geweld niks oplost. Daarom ook
een oproep om dat te blijven doen, samen met velen uit alle getroffen landen, rechtgeaarde mensen met
maar één doel: vrede! zo eenvoudig is de boodschap.
En ik kan moeilijk voorbijgaan aan het droeve feit van het plotse overlijden van Alfons Vuchelen. Het blijft
ons pijn doen hier en nu zeker. Al is het een clichée: we zullen Foenke hard missen. Hij zou hier voor de
zoveelste maal gestaan hebben met zijn radio, hij zou weer overal waar er voorbereidend werk te doen was
present zijn. Foenke, joeng, ge hebt ons wat aangedaan. Uw dochters hebben wel die radio geschonken aan
de Stichting. Zo blijf je altijd een stukje bij ons. Ook het geld dat je al gestort had voor de reis werd door
Betty, Marlies en Els aan de Stichting cadeau gedaan. “Onze pa, zou het zo gewild hebben” was hun besluit.
Ook deze verdere reis zal het nog ter sprake komen: hij was de ambiance-man en besefte meer dan iemand
van ons bestuur dat er voor onze reizigers na uren van respect en herdenken een uitlaatklep moest zijn.
Die uitlaatklep was voor ons “Foenke” en in die geest willen we toch met onze vereniging zijn aandenken
voortzetten. Ik ben zeker dat hij nu van de andere kant van het leven, samen met Fons Craeninckx, ons ander
te vroeg overleden bestuurslid, glimlachend en goedkeurend onze werking blijft volgen. Tot ziens Fons en
Foenke!
Ik dank u allen van harte namens de Stichting Meensel-Kiezegem’44.
De bloemenhulde door de vier gebroeders Duerinckx werd ingeleid door een hoogstaand gedicht van
Remco Campert die ook in Neuengamme in 1943 zijn vader Jan, één van Nederlands beroemdste dichters,
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verloor.
Dan verder naar de voormalige steenfabriek met Andreas en vertaler van dienst Tom. Het toch wel gigantische
bouwwerk kon onze nieuwkomers zeker imponeren, ook de speciale toegang naar de achterliggende ruïne
sprak tot de verbeelding, bijgestaan door de toelichting over het kappen, drogen en bakken van de stenen
die de wederopbouw van Hamburg moesten symboliseren.
Langs de haven, het kampkommandantenhuis, de kleiputten en de voormalige gevangenis, staan we nog
even stil bij de steile rampen waar de gevangenen de klei in loodzware lorries naar boven moesten krijgen.
Dan richting ‘Am Deich’ voor ‘Goulash und etwas Gemüse’, steevast weer een lekkere maaltijd voorafgegaan
door dikke knuffels en vriendelijke kussen. Dat maakt ook al deel uit van de traditie.
Terug in het kamp konden we onze medereizigers verbazen in het studiecentrum, waar onze popuptentoonstelling alvast op hen stond te wachten met het oorlogsdrama van Meensel-Kiezegem. We werden
weer verwend door onze gidsen Andreas en Martin, met koffie, koeken en fruit. De voorziene vrije uren
waren vooral bedoeld als smaakmakers om één van de volgende malen uitgebreider kennis te kunnen
maken met de vele tentoonstellingen van het KZ Gedenkstätte Neuengamme.
Aan het voormalig crematorium
stonden Oktaaf en Tom de menigte
al op te wachten, voor een intieme
afsluitende plechtigheid met het
indrukwekkende dodenappél van Josée
De Bruyn en Gustaaf Duerinckx. De
familie Cauwbergs bracht traditioneel
hulde aan hun overleden (over)(groot)
vader terwijl het vaderlandslied met
overtuiging door het hele gezelschap
werd meegezongen met de opname van
het Sint-Mattheuskoor uit Meensel..
Na de avondmaaltijd in het Hornhotel
gingen we nog een bezoek brengen aan
de Ruïnes van de Sint-Nikolaikirche om
onze basiskennis over het desastreuze
van een oorlog aan te vullen. Wij
hadden het geluk dat het gemompel
van de Duitse gids in klare Nederlandse taal werd omgezet door Tom.
De moedigste onder de moedigen vereerden daarna de wijk Sankt-Pauli nog met een indringend bezoek
en via de donkere krochten van de metro van Hamburg geraakten ze in de late uren met spanning terug in
het Horn-Hotel.

Zondag 3 mei 2015 - De Lübecker Bucht...
Na het broodnodige spek met eieren, zetten we vergezeld van onze kwieke Andreas koers richting de
Lübecker Bucht. In Neustadt in Holstein arriveren we als eersten aan de kade, en na een fijne ontmoeting
met onze dorpsgenoten Vital en Jos, gaan we samen aan boord van het pilootschip van de herdenkingsvloot.
Terwijl de landrotten (watjes, nvdr, weten ze dan niet dat ze een echte fregatkapitein en een excellente
zeiler aan boord hebben?) afdropen naar het Cap Arcona museum in het stadscentrum, trekken de
zeerobben het zeegat uit, om vervolgens met nog 7 andere schepen te varen naar de plaats waar dag op
dag 70 jaar geleden, nog meer dan 7.000 gevangenen uit de concentratiekampen het leven lieten in de
bombardementen door de geallieerden van de Cap Arcona, de Thielbeck en de Athen. Terwijl de mooie
vlag van NCPGR Meensel-Kiezegem – Tienen, stevig door hun voorzitter Vital Craeninckx vastgehouden,
wapperde boven de Oostzee, loeiden de scheepssirenes op de in cirkels varende boten. De sterke wind
nam de rozen mee van boord in zee. Een emotioneel moment om onze slachtoffers en dorpsgenoten te
herdenken.
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Ondertussen hadden de “platte landrotten” een toch wel zéér interessante kortfilm ontdekt in het Cap
Arconamuseum. Deze was door enkele lokale studenten in elkaar gestoken als eindwerk. We bestelden er
3 van , uit nieuwsgierigheid en ook om deze jeugdige Duitsers aan te moedigen.
Overvol, zo was de ceremonie aan het monument in Pelzerhaken. We hadden wel graag geweten door en
voor wie de vele bloemen aan de gedenksteen neergelegd werden. In de middagzon wisselden interessante
redevoeringen af met enkele muzikale toetsen en een afsluitende Joodse kaddish. Na uitgebreid afscheid
genomen te hebben van onze vrienden Martin, Detlef, Oliver en Wilhelm was het doel Hamburg-centrum.
We doorkruisten onder deskundige begeleiding van Andreas de Hansestadt. We hebben reeds voor de
vierde maal geprobeerd om in de Sint-Michaelskerk binnen te geraken, maar wederom vroeg de dominee
om rechtsomkeer te maken vermits er een gebedsdienst bezig was. Om die reden zakten we af naar de
kleine achterliggende steegjes met speciale winkeltjes met snuisterijen en hebbedingetjes. Om onze
reisgids toch op een misstapje te betrappen stonden zijn broers met de stopwatch in de hand om kunnen
aan te tonen hoeveel seconden hij te laat in de bus ging zijn, helaas, vergeefse moeite, hij was weeral stipt
op tijd. Heet van de naald: Andreas heeft ons plechtig beloofd in 2016 in augustus aanwezig te zijn bij de
plechtigheid in Meensel-Kiezegem!
Vroeg uit de veren en richting Bremen. Alleen Freddy Duerinckx bleef op uitnodiging van onze Hamburgse

Maandag 4 mei 2015 - Bremen...
vrienden nog enkele dagen langer op het forum over de ‘Toekomst van het Herdenken’. Met de opkomende
zon in de rug dus naar de duikbotenbunker Farge.
Gids Ullrich en lerares Moni stonden al op te wachten, deze maal vergezeld van Christel Trouvé, geëmigreerde
Française en hoofd van het team dat hard werkt aan de bouw van de nieuwe gedenkplaats in en rond de
bunker. Daarna begon Ullrich aan zijn interessante uiteenzetting over de slavenarbeid die vele gevangenen
hier moesten verzetten tijdens de tweejarige opbouw van de duikbotenbunker. Dan de bunker in. We
vingen ook een glimp op van de drukke werkzaamheden. Tegen november zou dat moeten af zijn. Christel
heeft ons alvast onze agenda laten vrijhouden. Langs het pas aangelegde wandelpad ontdekten we een
nieuw stukje van deze bunker, en gaf Ullrich ons een beeld van het duikbekken waar de U-boten te water
gelaten moesten worden om via een geul de Weser te bereiken.
Na een korte intieme ceremonie aan het beeld ‘Vernichtigung durch Arbeit’ sporen we richting de Bahrsplate
in Blumenthal, waar medereiziger Luc Daenen op filosofische wijze een beklijvende toespraak hield, een
moment om bij stil te staan. Drie broers en moeder Daenen-De Bruyn brachten hierna hulde aan hun hier
overleden (groot)vader en oom, een emotionele afsluiter van het bezoek aan deze plaats.
Hier kan je de integrale versie vinden van zijn woorden:
Dag grootvader Marcel en nonkel René,
Het is de 2de keer dat ik hier mag zijn. Vorig jaar al had ik besloten om dit jaar terug te komen om meer te
weten te komen over jullie. Bovendien staan we hier vandaag met 4 van jullie familieleden: mijn moeder
Josée, 2 broers Marc en Greet, en ikzelf.
Het afgelopen jaar heb ik met 2 Duitse vrienden over jullie lijden en dat van Meensel-Kiezegem gepraat. Een
lijden dat nog steeds voortduurt tot op de dag vandaag in de vorm van familievetes, roddel, ruzies binnen
gezinnen, alcoholisme, andere verslavingen, enz. Hun verhalen openden echter ook mijn ogen voor hun
lijden en dat van heel het Duitse volk, dat ook tot op de dag van vandaag voortduurt. Roland van Düsseldorf
zijn ene grootvader keerde nooit meer terug van Oostfront, zijn andere grootvader verloor één arm in de
oorlog en leed hier zijn hele verdere leven erg onder. Tobias zijn ouders en grootouders waren Nazi’s, hijzelf
werd een theoloog. Beiden vertelden me over de verslavingsproblemen van hun ouders en over hun eigen
gemis en lijden als kind.
Terug in België vroeg mijn biechtvader me te bidden voor jullie zieleheil, maar evenzeer voor dat van jullie
beulen, en dat van alle beulen van de 2de W.O. Wie ben ik om te oordelen? Ook ik heb een nazi in mij...
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Ooit hoorde ik het verhaaltje van een oude Indiaan die met zijn kleinzoon onder de wijdse sterrenhemel rond
een vuurtje zat. Ze zaten daar al een paar uur stilzwijgend
rond het knetterende houtvuur. De jonge Indiaan keek af
en toe naar het gerimpelde gezicht van zijn grootvader die
helemaal in gedachten verzonken was en er heel bezorgd
uitzag. Op een bepaald moment vroeg hij: “Grootvader, je
ziet er zo bedrukt uit, waaraan denk je? “
De oude man antwoordde: “Er is een gevecht gaande in
mijn hart. Het is een voortdurend gevecht tussen 2 wolven
die strijden om de overwinning op de andere. De ene wolf
is de “slechte” wolf en staat voor wanhoop, haat, oorlog,
verbittering, vijandschap, ... maar ook: roddel, lachen met
anderen, onverdraagzaamheid, klagen, afgunst, hoogmoed,
de schuld altijd bij anderen leggen, enz. De andere,
“goede”, wolf staat voor hoop, liefde, vrede, vriendschap, positiviteit, vergevingsgezindheid, inzet, geloof,
dankbaarheid, bescheidenheid, ... Deze 2 wolven woeden een niet-aflatend gevecht uit in mijn hart.” “En”,
voegde hij eraan toe, “deze 2 wolven wonen in het hart van elke mens en vechten in het hart van elke mens
voortdurend om de overwinning.”
Toen hij dat gezegd had, zweeg de oude Indiaan en ging weer helemaal op in zijn overpeinzingen. Na
een hele tijd verbrak de kleinzoon weer de stilte en vroeg: “Grootvader, welk van de 2 wolven wint er
uiteindelijk?” Na een korte stilte antwoordde de oude Indiaan heel eenvoudig: “Degene die je voedt.”
Hier aan dit monument van Blumenthal waar jullie een vroegtijdige en wrede dood gestorven zijn, stel ik
mezelf de vraag: welke wolf voed ik? Welke wolf voed ik dagelijks? Welke wolf heb ik gevoed tijdens de
reis... ?? Ik heb geroddeld, had kritiek, ben gulzig geweest aan het buffet, heb me beter gevoeld dan anderen,
afgunstig geweest op weer anderen, ...
Waar begint het kwaad in mijn hart? En waar eindigt het? Waar ligt het verschil tussen wanneer ik denk
“was die persoon er maar niet bij op deze busreis” en de Nazi’s die de Joden, “asocialen”, homo’s, enz. er niet
bij wilden op hùn reis? Welke kant zou ik gekozen hebben moest ik in de jaren ‘30 in Duitsland gewoond
hebben?
“O”, zeggen we dan, “dat is toch niet zo erg, iedereen roddelt toch wel eens”, of: “Dat is toch menselijk”,
of: “Ge overdrijft”. Wel, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik herken deze 2 wolven in mijn hart. Een
slechte wolf en een goede wolf. En het is een dagelijkse opgave, met heel veel vallen en opstaan, om de juiste
te voeden...
Dank u.
Van daaruit worden we door onze Bremense vrienden uitgenodigd voor de overheerlijke ‘Stoemp mé
weust’. Aan de plakkaat in Schützenhof brengen
we nog enkele gedichten van Ina Stabergh in
Nederlands en Duits, waarna onze verenigingen
de bloemen neerleggen. Hoewel we helaas
wegens tijdsgebrek en vele omleidingen geen
mogelijkheid meer hebben om deze maal een
bezoek te brengen aan Osterholzer Friedhof,
beloofden we Ray en kompanen om de
voorziene bloemen van de Antifa vanavond nog
als eer zullen plaatsen bij de grafsteen van onze
Foenke.
Daarna is het tijd om weer huiswaarts te keren,
onder begeleiding van onze immer alerte
chauffeur Jan. Bij thuiskomst, al donker en in de
gietende regen sluiten we in stilte af met een
integer moment rond het graf van Foenke, waar we de bloemen van de Antifa neerlegden.
Met de beste groeten van Mark, Oktaaf & Tom…
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‘De Toekomst van het Herdenken’ van 4 tot 6 mei 2015
Terwijl het reisgezelschap huiswaarts spoorden, bleef onze Freddy Duerinckx nog enkele dagen langer
ter plaatse. Hij was door onze Duitse vrienden uitgenodigd om de herdenking van de 70-jarige bevrijding
van de concentratiekampen bij te wonen, alsook deel te nemen aan het forum over de ‘Toekomst van het
Herdenken’. Een verslag in foto’s...

sen staan promiDe Belgische kran
s te
tse officiële kran
nent langs de Dui
blinken...

Enorm veel aanwezigen tijdens de
herdenking op 4 mei...

Detlef
In de Klinkerwerken speecht dr.
terach
de
op
r
Garbe met prachtig koo
grond.

Belangrijke discussies tijdens het
forum
over de ‘Toekomst van het Herden
ken’

t
em, hoofd van he
Oliver Van Wroch
en met
m
sa
,
n het woord
studiecentrum aa
nd Martin Reiter.
onze goede vrie

12 Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 - Mei 2015
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popup
tentoonstelling
staat te blinken
in de foyer...

Derde Zomerzondagen zijn terug in 2015
We hebben recent nieuwe buren gekregen in ons Hagelandse Vredesmuseum, de gemeentediensten die
eerder verhuisden naar het nieuw afgewerkte gemeentehuis in Tielt, maakten plaats voor de vzw van
Regionaal Landschap Noord Hageland. Tijdens een fijne openingsreceptie mochten wij ook kennismaken
met de verantwoordelijken. Wat de praktische uitwerking betreft, verandert er weinig. Wij zijn blij jullie
weer te kunnen verwelkomen op onze open museumdagen, telkens op de derde zondag van mei tot en
met september.
Op zondag 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus en 20 september verwelkomen wij u graag, telkens vanaf
14u tot 17u. Op deze momenten zal zowel ons Hagelands Vredesmuseum als het Heemkundig museum
geopend zijn voor het grote publiek, met gratis gidsing. Je kan er tussen pot en pint komen bijpraten over
herdekingsreizen en andere.
De Kabouterwandelingen gaan ook weer door. Telkens een ander spannend verhaal, doorspekt met een
vleugje planten- en dierenkennis. Voor kinderen van 3 tot 9 jaar, begeleiders mogen ook mee. Afstand +/2 km, duurtijd 1,5 uur. Er is een maximum aantal deelnemers dus vooraf inschrijven zodat je zeker meekan bij Ann Verrek op toerisme@tielt-winge.be.
Zondag 17 mei 2015 nodigen wij teven alle medereizigers van de 18e herdenkingsreis uit om nog eens
gezellig komen bij te kletsen, foto’s uit te wisselen, films te bekijken en de volgende reizen te plannen.
Tot dan?!

NORMANDIËREIS VAN 23 TOT 26 JULI 2015
Donderdag 23 juli 2015
Wij verwachten onze medereizigers om 6u stipt voorzien van een lunchpakket aan onze
alomgekende vertrekplaats aan de Statiestraat in Meensel-Kiezegem. Via Kortrijk en Amiens
rijden we dan richting de Pont de Normandie en verder naar Arromanches. Daar bezoeken we de
kunstmatige ‘Mulberry’ havens en de vertoning ‘Arromanches 360’ van de merkwaardige prent
‘La prix de la liberté’. Daarna via een tussenstop in Port-En-Bessin naar Bayeux waar we zullen
overnachten in het Campanile Hotel om een steenworp van het stadscentrum.
Vrijdag 24 juli 2015
In Saint-Laurent-Sur-Mer bezoeken we het grote bekende Amerikaanse kerkhof aan het Omahastrand. Van daar naar Pointe du Hoc waar we overblijfselen van een artillerienest van de Duitsers
bezoeken nadat het werd gebombardeerd door de geallieerden. Dan naar Sainte-Marie-Dumont
en verder richting Utah-beach. Langs de batterij van Crisbeck-Saint-Marcouf naar Sainte-MèreEglise, bekend van de aanval van de 82e en 101e luchtlandingsdivisies en de parachutist aan de
kerk. Op de terugweg bezoeken we het Duitse kerkhof van la Cambe.
Zaterdag 25 juli 2015
We bezoeken het Musée de la Paix in Caen, hiervoor trekken we een groot stuk van onze dag uit,
omdat het zo een uitgebreid museum betreft.
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Dan terug naar Bayeux waar we de keuze maken tussen de Tapisserie van Reine Mathilde (de
verovering van Engeland bij de Slag bij Hastings door Willem de veroveraar, hertog van Normandië
in 1066), en het museum van militaire technieken tijdens de landing.
Zondag 26 juli 2015
Via Ouistreham waar de Franse commando’s geland zijn, en langswaar de troepen van Lord Lovat
die de jongens uit zwevers van Major Howard gingen aflossen terwijl zij de Pegasus-brug bezetten.
Daarna naar Deauville met de Pont des Belges en verder richting het schilderachtige Honfleur.
Afsluitend terug naar Meensel-Kiezegem...
Ook hier is weer quasi alles inbegrepen (ontbijt, avondmaal, bus, gidsing, busbib, films onderweg
en vriendelijke bediening). De entrees worden ter plaatse geregeld omdat de prijzen wel eens
durven fluctueren. Prijs van deze vierdaagse is € 460 per persoon voor een tweepersoonskamer,
en € 540 per persoon voor een éénpersoonskamer. Je bent ingeschreven na storting van het
correcte bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE64 1424 0220 3552 met BIC GEBABEBB en
vermelding “Normandiëreis 2015”. Meer informatie kan u steeds bekomen bij René Cauwbergs
op 016 63 24 60 of via info@meensel-kiezegem44.be.
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N.C.P.G.R.

Jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid
in Meensel – Kiezegem
Het “herdenkingscomité augustus 1944” van Meensel-Kiezegem nodigt u uit op de
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.
Deze gaat door op zondag 09 augustus 2015 ter gelegenheid van de 71ste
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 :
9.15 uur: korte bloemenhulde aan het erekerkhof in Meensel door plaatselijke
verenigingen
-

10.00 uur: herdenkingsviering in de kerk Sint-Pieter in Kiezegem

-

10.45 uur: toespraken en bloemenhulde aan het monument naast de kerk in Kiezegem
Sprekers: - dhr. Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge
- Gastspreker dhr. Roger Rutten, ex-docent aan de K.H.- Limburg,
schrijver van onder meer “Oorlog en Zwijgen”, “Van Genk tot Mauthausen” ,

“Wit en Zwart” , ‘'De nazirazzia van 25 mei 1943 in Sint-Truiden'’ en andere boeken.

- dhr. Jozef Craeninckx, nationaal voorzitter N.C.P.G.R.

De burgerlijke plechtigheid wordt opgeluisterd door de harmonie Sint-Jozef
uit O.L.V.Tielt.

Daarna wordt een receptie aangeboden door het
gemeentebestuur van Tielt-Winge in het ontmoetingscentrum.
Voor de deelnemers aan de bloemenhulde : graag uw aanwezigheid vooraf melden bij de
voorzitter. Er worden zitplaatsen voorzien, ook voor vaandrigs, aan het monument.
Met de wens u talrijk 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.
Het infocentrum kan bezocht worden.

Vital Craeninckx,
Voorzitter N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem-Tienen – Herdenkingscomité augustus ‘44
Leuvensesteenweg 168 3390 Tielt-Winge
Tel: 0496 50 46 77
mail: vital.craeninckx@skynet.be
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Er beweegt het een en ander...
Dat we af en toe al eens een gek idee hebben, of durven dromen, dat zal u al wel weten van ons. Deze keer
was het zeker niet minder. Onze jaren van hard werken, en samenwerken met onze bevriende verenigingen
en besturen werpt zijn vruchten meer en meer af. Recent mochten we in Hamburg nog de opening van
een tentoonstelling meemaken waar ook ons dorp in voorkomt. Eerder vorig jaar berichtten we al dat in
Grobbendonk ons broek afviel bij het zien van de prachtige tentoonstelling tijdens de bevrijdingsfeesten.
Ook in 2014 openden we samen met de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden
Gewest Meensel-Kiezegem - Tienen de fiets- en wandelzoektocht op de Familiedag van Unizo Hageland.
Al deze prachtige initiatieven gaven ons inspiratie om er iets mee te doen. Daarom zijn we rond de tafel
gaan zitten met afgevaardigden van de NCPGR Meensel-Kiezegem en van de Stichting om te kijken hoe we
onze prachtige samenwerking van vorig jaar nog eens kunnen overdoen, nu iets groter. We besloten al snel
dat augustus 2016 de ideale gelegenheid zou zijn, om aansluitend met de jaarlijkse herdenking die dan
in Meensel zal doorgaan, iets speciaals te organiseren, niet minder dan een heuse herdenkingsweek. De
eerste stappen zijn dus gezet naar een groot meerdaags evenement in en rond Meensel-Kiezegem tijdens
WOII.
Deze samenwerking moet ook het gemeentebestuur van Tielt-Winge niet ontgaan zijn. Beide verenigingen
werden op 12 mei uitgenodigd op het schepencollege. Daar werd de vraag gesteld of de tijd niet rijp
was om de goede verstandhouding van de afgelopen jaren tussen beide verenigingen niet extra kracht
bij te zetten, en de stap te wagen tot samensmelting, waarop prompt van beide zijden een positief
engagement werd benadrukt en de gesprekken zullen worden opgestart. Daarbij sprak het college onder
leiding van Burgemeester Rudi Beeken ook over de opportuniteit om beide musea onder te brengen in een
herdenkingssite in de Pastorie, de kerk van Meensel en het ere-kerkhof. Een prachtig idee als het ware,
want tijdens de 18e Herdenkingsreis waren we ook op dit idee gekomen, via enkele leden die onze hadden
geïnformeerd over de beschikbaarheid van deze gebouwen.
Om niet te zeggen, er is het een en ander aan het gebeuren... Hou ons dus zeker in de gaten voor het
vervolg. Suggesties, ideetjes en alle hulp is steeds meer dan welkom, want deze goede werking kan enkel
blijven verder bestaan met hulp van goede krachten.

De 33 medereizigers vergezeld van onze Duitse vrienden aan het beeld De Wanhoop van
Meensel-Kiezegem tijdens de 18e herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
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