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Herdenkingsreis 2018
In augustus reisden we met 30 medereizigers voor de 21e maal naar Noord-Duitsland.
Ontdek het volledige verslag in deze editie van de nieuwsbrief, samen met
interessante terugblikken op de Normandiëreis in juli, de Herdenkingsplechtigheid in
augustus en de zomerse zondagen van september.
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VOORWOORD
De zomer 2018 is voorbij. En of het zomer was! De
aanhoudende warmte en droogte hebben echter
niet belet dat onze vereniging bijzonder actief is
geweest. De organisatie van reizen naar Normandië
en Neuengamme en de herdenkingsplechtigheid
vergden heel wat energie van onze medewerkers.
Ik wil van dit voorwoord gebruik maken om
al diegenen, die op welke wijze ook, hun steentje hebben bijgedragen tot het
welslagen van deze evenementen, in de bloemetjes te zetten. Ik merk dat op
vele plaatsen het organiseren van herdenkingen of aanverwante manifestaties
gaandeweg moeilijker wordt omwille van de hoge leeftijd van betrokkenen. En
dat is logisch.
Onze vereniging NCPGR Meensel-Kiezegem’44 toont dat zij beschikt over jonge en
geïnteresseerde krachten die zich ook in de toekomst willen blijven inzetten voor
de herinnering. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ieder van ons heeft soms nood
aan een bemoedigend ruggensteuntje. En daarom citeer ik onze gastspreker Sis
van Eeckhout na zijn bezoek aan de jongste herdenking op 5 augustus in Kiezegem.
Ik wil zijn woorden graag delen met al onze bestuursleden, medewerkers, leden
en sympathisanten.
5 augustus: “Vanmorgen, sfeervolle plechtigheid in Meensel-Kiezegem. Schitterende,
tot in de puntjes verzorgde organisatie in een strakke regie. Hier wordt jaar na jaar
héél hard aan gewerkt en het resultaat is navenant. Een stijlvolle harmonie, méér dan
40 vaandeldragers, de hele gemeenschap betrokken, een beklijvend dodenappel,
een indrukwekkende bloemenhulde aan het monument (liefst 23 bloemstukken,
neergelegd door evenveel organisaties), twee buitenlandse delegaties (Nederland,
Duitsland..)..En een massa geëngageerde mensen aanwezig. Een absolute eer en
een absoluut voorrecht om hier als gastspreker (en als simpele snotneus uit Mol) te
mogen aantreden. Een herinneringsmedaille en een dankbaar publiek waren mijn
deel. Vrijdag 26 oktober keer ik hier (in de kerk van Meensel dit keer) weer voor een
uitgebreide lezing. Ik kijk er nu al naar uit !
Tijdens de aansluitende receptie ontmoette ik talloze geëngageerde mensen en
mocht ik tientallen fijne en boeiende gesprekken voeren. Een paar mensen hadden
speciaal hun Boek der Kampen meegebracht om te laten signeren. Zoals de niet meer
zo jonge Camiel, die zelfs foto’s nam van mijn signeermoment...En meerdere dames en
heren die zowaar met mij op de foto wilden. Al hield ik hen voor dat ik niet Mick Jagger
was...Warme mensen op een warme zon(nige)dag in Meensel-Kiezegem...”
Deugddoende en aanmoedigende woorden die de vereniging maar al te graag
meeneemt naar de toekomst.
VITAL CRAENINCKX
Voorzitter

www.meensel-kiezegem44.be
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IN MEMORIAM...
Maria De Bruyn, geboren in Meensel-Kiezegem op
1 september 1926 en overleden in UZ Gasthuisberg
in Leuven op 13 juni 2018.

Achiel Six, geboren te Oostende op 17 januari
1943 en overleden te Leuven in het SintPietersziekenhuis op 30 juli 2018. Achiel was als
steunend lid zeer begaan met Meensel-Kiezegem.
Ieder jaar zorgde hij voor vier bloemstukken op de
herdenking.

HERDENKINGSPLECHTIGHEID OP
5 AUGUSTUS IN MEENSEL-KIEZEGEM
Omwille van de aanhoudende warmte werd beslist het burgerlijk gedeelte van de
herdenking in de kerk te laten doorgaan. Alle stoelen in de kerk Sint-Pieter van Kiezegem
waren volzet. . . We verwelkomden een ruime delegatie uit het Duitse Cremlingen –
Schandelah met onder anderen burgemeester Detlef Kaatz. Klaus-Peter en Dagmar Kary
uit Schwerin vertegenwoordigden de Mahn- und Gedenkstätten van Landkreis ParchimLudwigslust. Ook het Nederlandse Putten was present met Evert Lubbersen en diens
echtgenote vanwege de Stichting Oktober’44. Ere-wethouders Ard Kleijer en Evert de
Graaf waren er al voor de achtste maal op rij!
Diaken Luc Claeys ging voor in een serene herdenkingsviering. Hij hield een scherpzinnige
homilie. De zangers-muzikanten van de Frans Connection met gitaar en banjo en Jonas
Ver Berne aan het orgel beroerden de aanwezigen met mooie en aangepaste muziek.
Na de traditionele speech van burgemeester Rudi Beeken volgde een beklijvend
dodenappel, voorgedragen door twee oorlogswezen, Fons Lemmens en Theo Craeninckx.
Gastspreker Sis van Eeckhout, auteur van het vernieuwde ‘Boek der Kampen’, benadrukte
in zijn toespraak de belangrijke plaats die het nog relatief onbekende Meensel-Kiezegem
heeft in het herinneringsgebeuren, en absoluut zijn plaats heeft naast Oradour en Lidice.
Onder een blakende zon en blauwe hemel en met veertig vaandels als kleurrijk
decor werd het monument als het ware bedolven onder 23 bloemenkransen die door
vaderlandslievende verenigingen uit alle hoeken van ons land werden neergelegd. Het
verfrissende water dat door de vereniging werd aangeboden, werd in dank aangenomen.
Na de Last Post, de Europese hymne en de Brabançonne, gespeeld door de voortreffelijke
harmonie Sint-Jozef uit O.L.V. Tielt volgde het slotwoord van de voorzitter die iedereen
uitnodigde op de receptie, aangeboden door de gemeente Tielt-Winge.
04
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TOESPRAAK SIS VAN EECKHOUT OP
5 AUGUSTUS IN KIEZEGEM
Mijnheer de Burgemeester,
Voorzitter mijnheer Craeninckx,
Vrienden uit Nederland en Duitsland,
Dames en Heren aanwezigen in al uw hoedanigheden.
Wanneer er tijdens een toespraak dankwoorden worden uitgesproken, worden die
dankwoorden meestal opgespaard tot aan het einde van die toespraak. Welnu, ik ga
ermee beginnen.
Ik zou immers in hoge mate dank willen zeggen aan het huidige gemeentebestuur, maar
ook aan àlle opeenvolgende gemeentebesturen, aan alle verenigingen en instanties en
aan alle individuele helpende handen die deze herdenkingsplechtigheid over de jaren
heen georganiseerd hebben, over de decennia heen getild hebben. Mijn dank én mijn
respect.
Ze doen dit en ze hebben dit gedaan opdat de gruwel en de terreur van die vroege
augustusdagen 1944 niet zou vergeten worden. Want dit was een bloedige aanslag, niet
alleen op de tientallen slachtoffers, maar het was ook een meedogenloze aanslag op een
kleine, hechte gemeenschap.
Maar ze doen dit vooral omdat de slachtoffers niet zouden vergeten worden. Om de
slachtoffers, na al die jaren en tot vandaag, een naam en een gezicht te geven. Mijn
dank én mijn respect. Sinds meerdere jaren geef ik overal te lande – en af en toe ook in
Nederland – lezingen over de opkomst van het nazisme, de vervolgingen, de gruwel van
de kampen. In cultuurcentra en bibliotheken, in musea, bedrijven en scholen, voor alle
denkbare verenigingen.
En het doet plezier om vast te stellen dat er nog steeds een ruime belangstelling bestaat
voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Mensen willen écht wel weten.
Anderzijds sta ik vaak versteld van de vele misvattingen, de foute onderstellingen
die heersen. Eén enkel voorbeeld: Door het onnoemelijke leed dat het Joodse volk is
aangedaan – mannen, vrouwen, bejaarden, kinderen, baby’s – is soms de indruk ontstaan
dat er uitsluitend Joden in de kampen zaten. En gaat men voorbij aan het feit dat er ook
zigeuners, homofielen, Jehova’s Getuigen en honderdduizenden politieke gevangenen,
van alle nationaliteiten, in de nazi-concentratiekampen verbleven en creveerden.
Ik heb de indruk dat er in onze scholen nog steeds meer aandacht aan de slag bij
Waterloo en de Slag der Gulden Sporen – en er is niks mis met die aandacht – dan aan de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt besteed…
Ik citeer ook met regelmaat de naam Meensel-Kiezegem en zie dan meestal alleen maar
vragende ogen. Terwijl elk kind in Frankrijk de naam van Oradour-Sur-Glane kent.
Scheelt er dan toch iets aan het geschiedenisonderwijs in ons land ??
Met verrassende regelmaat ontmoet ik tijdens mijn lezingen nog weerbare negentigers
die de kampen overleefd hebben. En steeds weer hoor ik nieuwe verhalen, nieuwe feiten,
nieuwe getuigenissen. En telkens weer staat mijn wereld heel even stil.
Zo ontmoette ik Louis, een verzetsman uit het Kempense Laakdal. Een jongeman uit
een landbouwersgezin, overgeleverd aan de Gestapo door de dichtste buren. Eveneens
landbouwers. Via het hoofdkwartier van de Gestapo in Hasselt werd Louis gedeporteerd
naar Breendonk. Misschien wel het meest sinistere kamp van allemaal. Hier geen
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gaskamers, geen crematorium, geen tienduizenden gevangenen. Hooguit en gelijktijdig
zo’n 300. Waardoor je geen seconde onder de ogen van de SS uitkwam. In totaal verbleven
er tijdens de oorlog ongeveer 3000 gevangenen in Breendonk. Meer dan 2000 van hen
overleefden de oorlog niet. Die SS-ers waren allemaal Belgen/Vlamingen. Die met
plezier het vuile werk van de nazi’s opknapten. Kerels als De Bodt en Wyss, die ’s avonds,
moe maar tevreden in de herbergen van de oorlogsburgmeester, brouwer en pure nazi ,
pochen over hun heldendaden. Dat ze dertig mensen met een knuppel hadden vermoord
en één met een bajonet. Ik luisterde twee namiddagen ademloos naar Louis. En dan
sprak hij één van de vreselijkste zinnen uit, die ik ooit heb gehoord: ‘Na drie maanden was
het een opluchting dat we naar Buchenwald mochten…’ Een opluchting dat ze naar één
van de gruwelijkste nazi-kampen werden overgebracht. Weg van Breendonk.
En ja, af en toe ontmoet ik ook mensen die zeggen dat het nu wel genoeg is geweest.
‘Altijd weer die oorlog, altijd weer die ellende, altijd weer die concentratiekampen. Sis
van Eeckhout, wordt het na méér dan 70 jaar niet de hoogste tijd dat de pagina gedraaid
wordt, het hoofdstuk afgerond, het boek eindelijk gesloten ?’
Nu ben ik natuurlijk geen objectieve waarnemer. Mijn vader overleefde Dachau, mijn
moeder overleefde de concentratiekampen Ravensbrück en Mauthausen. Mijn oom werd
vermoord in Buchenwald, mijn tante in Bergen-Belsen, mijn grootvader – wiens naam ik
draag maar die ik nooit heb gekend – werd vermoord in Flossenburg. Op Goede Vrijdag
1945. Een oude man van 48 jaar.
Hoe zou ik het boek kunnen sluiten ? Hoe zouden de mensen van Meensel-Kiezegem het
boek kunnen sluiten ?
Laat het boek maar open. Ik zal – zo lang ik kan – het boek openhouden. Ik zal het ‘Boek
der Kampen’ openhouden.
“Den Toten zur Ere, den Lebenden zur Mahnung”.
Het aangrijpende citaat dat geschreven staat op het monument aan het crematorium in
Dachau. ‘Om de doden te eren, de levenden ter waarschuwen’.
Voor wat gisteren gebeurde en morgen opnieuw kàn en zàl gebeuren.
Laat het boek maar open.
Meensel-Kiezegem is van alle tijden.
Meensel-Kiezegem, 5 augustus 2018
Sis van Eeckhout

www.meensel-kiezegem44.be
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DANNY EN VITAL MET DE FIETS
NAAR NORMANDIË
Zaterdag 30 juni. Met een wee gevoel in de maag sta ik, samen met mijn kompaan Danny,
klaar voor waar het allemaal om te doen was: met de fiets naar Normandië, een idee
ontstaan na een reeks spinninglessen in de Leuvense ‘Sportoase’ begin januari. Een half
jaar lang waren we al aan het dromen, dwaas allicht en voor mij vaker in nachtmerries
omwille van het onbekende: het parcours, het weer en de wind, mogelijke pech en mijn
twijfels over de accuraatheid van de Garmin. Voor de niet-kenners: garmin is een gpsmerknaam voor fietsers. Na meerdere lange trainingsritten zijn we stipt om half twee
vertrokken, Danny met bagage vastgemaakt achter aan de zadelbuis, ik hield het bij een
volgepropte rugzak. We hadden gekozen voor relatief korte ritten van om en bij de 100 km
om uiteindelijk op donderdag 5 juli in Arromanches aan te sluiten bij het reisgezelschap
van de vereniging en zondag met de bus terug te keren. Alles zat mee : een deugddoende
rugwind op een zonnige zomerse weekenddag. Via Leuven en een doortocht dwars
doorheen het centrum van bruisend Brussel bereikten we Ninove. Eerst even aldaar de
familie begroeten en vervolgens naar het hotel. Na een weldoende douche, een heerlijk
avondmaal, contact met het thuisfront en een goede nachtrust waren we zondag klaar
voor de tweede rit.
Zondag 1 juli. Stevig ontbijten en op
naar Roubaix. Bij het buitenrijden van
Brakel kregen we meteen de eerste
echte helling onder de wielen op
grondgebied La Houppe. Danny wist
dat ergens daar boven een Lourdesgrot
moest staan, een uitstekende plek om
even te verpozen en… een kaarsje aan te
steken. Baat het niet, het schaadt niet.
Het overschrijden van de landsgrens
heeft na Schengen niet meer dezelfde
charme als voorheen. Bij aankomst in
de mythische wielerstad zullen we na
de passage over de ‘’showkasseistrook’’
Charles Crupelandt de piste van
Roubaix opdraaien. Niet het oorverdovende applaus van duizenden wielerliefhebbers
maar enkele fluitende vinken verwelkomden ons, en lieten in hun taal verstaan dat ook
wij recht hadden op enige appreciatie. Desalniettemin waanden we ons toch een beetje
de Sagans van deze wereld. De uiterst sobere Campanile liet te wensen over maar in
degelijke bedden doken we al snel de nacht in .
Maandag 2 juli. Vroeg uit de veren en na de ‘petit déjeuner’ klaar voor rit drie naar Argoules,
een dorpje waar ik tot nog toe nooit van gehoord had. Danny had daar via internet een
leuk adres gevonden: Auberge du Gros Tilleul. De naam alleen al en de getoonde foto’s
lieten vermoeden dat we ons aan een ideale locatie konden verwachten. Het werd met
126 km de langste rit van ons avontuur. Vandaag kreeg ik eindelijk het volste vertrouwen
in de Garmin van Danny. Toen we plots in de gaten kregen dat we op een autostrade aan
het fietsen waren en dus stande pede onze route dienden te wijzigen zette dit kleine
technisch vernuftig ding ons al snel terug op het correcte parcours. Ik was gerustgesteld.
We zouden er geraken…. In een typisch Frans dorpje , Saint-Pol-sur-Ternoise is de naam,
tankten we ‘s middags de nodige energie in een plaatselijk restaurantje : Bar-Café de la
poste . Tagliatelli met zalm en een currysausje was de beste optie. En of het lekker was..
Et des serveuses très gentilles. Die zes kilo bagage in mijn rugzak begon stilaan door
te wegen doch de uiterst rustig gelegen Auberge in Argoules en het diner op het terras
deden alle leed vergeten. Achteraf klonken we met champagne in de bar , samen met
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mensen uit het West-Vlaamse Wijtschate en het voltallig personeel op de overwinning
van onze Rode Duivels tegen Japan. In naam van allen daar aanwezig: ‘’bedankt Danny
voor de traktatie’’ .
Dinsdag 3 juli. De ontbijtbuffetten in Frankrijk mogen er zijn. Gevarieerd met diverse
kazen , ham, eitjes, gekookt of omelet, confituur noem maar op… ruim voldoende om
er weer een dag tegen aan te gaan. We vroegen ons af tot welk departement Argoules
behoort. Dus even vragen aan de ober : numéro quatre-vingt. De man had snel door dat
een getal voor ons niet volstond. Somme ! Merci. Departementen in Frankrijk krijgen
doorgaans de naam van een rivier. Deze rit naar Dieppe was kort. 83 km, mooie rustige
en glooiende asfaltwegen te midden talrijke graan- en aardappelvelden leidden ons
naar deze havenstad waar we in de vroege namiddag arriveerden aan hotel Windsor. De
vriendelijke gerante wees onze kamer. Een wandeling langs de kust en verkenning in de
stad en de zoveelste perrier op één van de talloze terrasjes, mochten die namiddag niet
ontbreken. Een fikse regenbui zorgde ’s avonds voor verkoeling. In het restaurant van het
hotel werden we er van verzekerd dat kleine Franse mosselen ‘ à la creme’ ofte ‘ moules
à la Normandie’ ook lekker kunnen zijn...

Woensdag 4 juli. Eindelijk de dag waar ik lang maar vooral bevreesd naar uitkeek. We
maken per fiets de overtocht van de Seine via de ‘Pont de Normandie’. Dit blijkt de kortste
en enige weg te zijn om in Honfleur te geraken. Deze immense tuibrug van 2,1 km lengte
en 65 meter boven het water, duikt in de verte uitdagend op. Met de fiets ben je verplicht
een omweg van enkele kilometers te maken. Met de forse tegenwind blijf ik lang in het
wiel… sorry maat. Na een korte drankpauze vatten we de beklimming à 6 % stijging aan.
Een waw-gevoel overvalt ons en … weg hoogtevrees. Na een fotosessie op het hoogste
punt van de wiebelende brug met prachtig uitzicht op de havenstad Le Havre, volgt een
helse afdaling naar het pittoreske stadje Honfleur. Een bezoek meer dan waard. Hotel
Campanile, een tweetal km buiten de stad, mag er wezen.
Donderdag 5 juli. De laatste rit. Het
besef dat het ‘nog maar’ 80 km is
geeft de burger moed. Meteen na
Honfleur volgt een lange klim, een
muur. De rugzak lijkt almaar zwaarder.
We dwarsen de mondaine stad
Deauville, het Knokke van Normandië.
Net voor Arromanches bezoeken
we de Canadese begraafplaats in
Bény-sur-Mer en krijgen vervolgens
als dessert nog een pittige helling
onder de wielen. Het deert niet meer.
In de vroege namiddag komen we aan in de historische badstad, verborgen tussen de
kliffen en kleden ons om in het toilet van één van de vele bistro’s. Het toerisme viert hier
hoogtij. Er staan precies 546 km en 3872 hoogtemeters op de teller. Afspraak met het
reisgezelschap aan het ‘Musée du débarquement’. Het was een onvergetelijk avontuur.
Mooi weer, meestal wind mee, geen ongelukken of lekke banden. Met dank aan O.L.V. van
Lourdes in La Houppe en ploegmaat Danny die de volledige organisatie van deze trip op
zich nam.
Verslag: Vital
www.meensel-kiezegem44.be
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HERDENKINGSREIS NAAR DUITSLAND
2018 - HET VERSLAG
Onze 21ste Herdenkingsreis van 23 tot 26 augustus 2018
Dag 1: Donderdag 23 augustus 2018
Na de verwelkoming door ondervoorzitter Freddy Duerinckx pikte de (voor ons nieuwe)
Violettacar (met de jonge topchauffeur Glenn Van Malderen, die aan de Duitse grens de
taak van de interim-driver overnam) in Bekkevoort twee medereizigers (Isabelle & Jean
Paul) op en dat herhaalden we in Genk-Oost voor drie Limburgse vrienden.
Eerste bezoekhalte was Stalag 326 Schloss in Holte-Stuckenbrock. Deze lugubere
folterplaats werd vorige reis overgeslagen bij gebrek aan tijd. Historicus Jens gaf in een
sober, maar efficiënt museum een heldere uiteenzetting van deze te weinig gekende
misdaden die er gepleegd zijn. Het waren vooral Russische krijgsgevangenen die in
dit kamp verbleven. Op het kerkhof werd ook duidelijk gemaakt hoe de nasleep van
WOII de koude oorlog beïnvloedde. De gevangenen (vooral Sovjets waarvan er 65.000
werden doodgemarteld)) moesten veelal in zelf gegraven holen leven. De hygiënische
omstandigheden waren desastreus. Er verbleven hier in totaal een 300.000 soldaten.
Dezen moesten dwangarbeid doen vooral in de mijnbouw in het Ruhrgebied.Gids Eva
wachtte ons op aan het Kerkhof van Jammertal. Deze “Vreemdelingenbegraafplaats”,
opgericht in 1943 is nauwkeurig beschreven in het boek van Elke Zacharias “Ein Ort mit
Geschichte”.
De enige dorpsgenoot die er een eigen graf kreeg is Godefridus Goethuys (III9E). Elke
Zacharias, een bevlogen werkbij, die ook de familie van “Frie” rondleidde en begeleidde
overleed op 13 maart op 55-jarige leeftijd. Zij had sinds 1994 de leiding van KZ Drütte
overgenomen.
Het bloedbad van Gardelegen was een massamoord gepleegd door de Duitse bevolking
uit de Volkssturm , Hitlerjugend en lokale brandweerlieden. Deze akelige plek is het
verschrikkingsoord waar op 13 april 1945 1.016 gevangenen van een transport uit het
concentratiekamp Mittelbau-Dora en van het concentratiekamp Hannover-Stöcken
in een grote schuur opgesloten werden, die dan werd in brand gestoken. De meeste
gevangenen werden levend verbrand en sommigen die probeerden te ontsnappen
werden neergeschoten. De misdaad werd twee dagen later ontdekt door de geallieerden
toen het Amerikaanse leger de streek bezette. De ontdekking van het bloedbad lijkt
toevallig te zijn geweest. De Amerikanen arriveerden op de plek voordat de Duitsers tijd
hadden om alle lichamen te begraven. De Duitse burgers van Gardelegen moesten van
de Yankees de lichamen verder begraven en houten kruisen plaatsen.
Gardelegen is nu een nationaal gedenkteken, dat van 1952 tot 1971 door de voormalige
Duitse Democratische Republiek werd herschikt. We zagen gigantische werkplaatsen
die ons laten vermoeden dat er binnen enkele jaren een groot infocentrum en museum
zullen ter beschikking zijn
Tegen de muur van de schuur lazen we de treffende tekst (waarvan hier de vertaling):
U STAAT VOOR DE RUÏNES VAN EEN SCHUUR, WAAR EEN VAN DE GRUWELIJKSTE
MISDRIJVEN VAN HET FASCISME PLAATSVOND. IN DE NACHT VAN HUN BEVRIJDING,
ENKELE UREN VOORDAT DE
GEALLIEERDEN HIER WAREN, WERDEN 1016
INTERNATIONALE WEERSTANDSTRIJDERS TEGEN HET FASCISME BRUTAAL EN
ONMENSELIJK VERBRAND. WANNEER JE APATISCH BENT OF TE ZWAK OM HET
FASCISME EN DE IMPERIALISTISCHE BEDREIGING VAN DE OORLOG TE BESTRIJDEN,
KRIJG DAN NIEUWE KRACHT DOOR ONZE ONVERGETELIJKE DOOD.
We vernamen ook nog dat In 2018 er inderdaad een bezoekers- en documentatiecentrum
met een permanente tentoonstelling zal zijn. We komen er zeker nog terug.
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Ludwigslust
Na zoveel (bijna 800 km) waren we allen tevreden in het viersterrenhotel Erbprins te
kunnen uitpuffen en ons fysiek klaar te maken voor de volgende dagen.
Dag 2: Vrijdag 24 Augustus 2018

Na een flink ontbijt stapten de
sportievelingen te voet naar
het monument te Ludwigslust
en
bereikten
hun
doel
samen met de busreizigers.
Tussen de watervallen en de
Evangelisch-Lutherse
kerk
staat het monument voor de
slachtoffers van Wöbbelin
en daar zijn 200 gevangenen
begraven
(de
meesten
anoniem) door de bevolking
van de stad. Ook Evrard Van
Goidsenhoven,
grootvader
van Evrard, vond hier zijn
laatste
rustplaats.
Evrard
legde de bloemen op deze
herdenkingsplaats en dan reden we naar de plaats waar het KZ. Wöbbelin was. Dit kamp
was slechts tien weken in opbouw en functie. Op die korte tijd kwamen er meer dan 1000
slachtoffers om. Mensen werden er niet omgebracht door gifgas of massaexecuties, maar
toch was Wöbbelin een vernietigingskamp. Ontoereikende en slechte voedselvoorziening,
ongelooflijke slechte hygiënische toestanden en zonder medische verzorging stierven
de gevangenen met honderden tegelijk.
De hoofdreden dat Evrard Vangoidsenhoven hier terecht kwam was dat hij was metser
was en daarom moest hij aan de verdere opbouw meewerken. Op 2 mei 1945 bevrijdde
de 82e US Airborne Division Ludwigslust en Wöbbelin. Tegen de middag bereikten de
troepen het kamp. De Amerikaanse soldaten stonden ontsteld van de vele lijken, die
ofwel op hopen gestapeld waren of verstrooid in het kamp lagen. Generaal James M.
Gavin beschreef dit in zijn memoires als volgt:
“We konden het concentratiekamp Wöbbelin ruiken voordat we het konden zien. En de
aanblik overtrof ieder menselijk voorstellingsvermogen. Zelf nog na drie oorlogsjaren
kreeg ik er tranen in mijn ogen van. Levende skeletten lagen op de grond. De doden
onderscheidden zich alleen van de levenden door hun blauw-zwarte huidskleur. Bij de
levenden spande zich een in het groen overgaande huid over de botten heen. Honderden
doden lagen op de grond en in, de met teerband, afgedekte barakken.”
Na een eerbetoon aan het indrukwekkende zwarte monument in de bossen met een
wandeling langs de plaatsen waar de barakken stonden. In het voorjaar had een orkaan
hier de toegang nog onmogelijk gemaakt. Doch hadden de stadsdiensten ervoor gezorgd
dat alles in een recordtijd weer toegankelijk was.
Ramona Ramsenthaler ontving ons het Körnermuseum, kerkhof en Mahn- und
Gedenkstätten Wöbbelin. Wat Ramona daar, ondanks tegenslagen en pannes, gepresteerd
heeft is bewonderenswaardig. Niet alleen een gefundeerd doorgedreven historisch
onderzoek deed ze met haar equipe, maar ook is er een volledig nieuw, modern museum
ingericht. Buiten het gebouw verraste ze ons samen met medewerkster Cornelia bij de 45
getormenteerde kleihoofden die onder hun impuls en gedrevenheid door jeugdgroepen
werden gerealiseerd.
Naast de permanente tentoonstelling „Zehn Wochen KZ-Außenlager Wöbbelin“ [“Tien
weken buiten-kamp KZ Wöbbelin”] worden er voor de bezoekers gesprekken met
getuigen, conferenties, bijscholingen, seminaries en workshops, film-presentaties en
lezingen georganiseerd. Zoals meestal was de tijd te kort, maar in mei 2020 zullen we er
zeker terug keren en meer tijd besteden aan die werking.
www.meensel-kiezegem44.be
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We moesten nog bijna 200km naar het noorden om het drama van de Cap Arcona te
gedenken. Wat we zeker onthouden is dat Wilhelm Lange, de conservator van het museum,
het niet gemakkelijk had en na jaren onverdroten werk nog steeds niet kon bereiken wat
hij wilde. Wij stelden nu vast dat het ook soms vechten is tegen de bierkaai om iets te
realiseren. Hij leek ons wel wat ontgoocheld maar hij zet door en aan het monument van
Pelzerhaken waren we getuige van zijn inzet en vooral de moed om verder te streven
naar zijn doel: een museum waar het hoort (aan de Oostzee, nabij het monument). Yvonne
Van Gilbergen (wiens vader zich kon redden uit het zinkende schip) en haar man Richard
legden er bloemen neer.
Het bezoek aan Bullenhuserdamm moest wegvallen omwille van een gigantische
opstopping door een ongeval. Directeur Detlef Garbe had zich speciaal vrijgemaakt om
ons te begeleiden ( Andreas, onze vaste gids en vriend was met vakantie) en heeft er meer
dan een uur gewacht. (Bedankt voor uw geduld, Detlef, maar dit was de eerste maal dat
ons dit overkwam. Spijtig!) . Na drie uur “Stau” kon het Hornhotel ons niet meer versterken
voor volgende dag en werd een restaurant geregeld: “Dubrovnik” en die improvisatie viel
geweldig mee. Na dit avontuur was een goede nachtrust meer dan noodzakelijk.
Dag 3: Zaterdag 25 augustus 2018 Neuengammedag
De traditionele Neuengammedag werd niet begeleid door onze vriend-gids Andreas
Lappöhn. Voor volgend jaar stipte hij de datum al aan om er weer bij te zijn. Na de
indrukwekkende “zwarte doos”, via het beklijvende beeld van de gevallen gevangene
van Françoise Salmon en de indrukwekkende symbolische schouw wandelen we naar
een stukje Meensel-Kiezegem in Duitsland. Dit is telkens (met het dodenappèl aan het
crematorium) het emotionele hoogtepunt van onze reis. De toespraak van ondervoorzitter
Freddy Duerinckx (die jarig was) zullen de medereizigers niet gemakkelijk vergeten (we
plaatsen deze tekst elders in deze Nieuwsbrief). Na het gedicht “Ik kwam terug” van Ina
Stabergh, de bloemenhulde en de fotosessie kregen we uitleg van zeer onderlegde gids
Alexis, bijgestaan door Tom, over de ontzaglijke steenbakkerij (Klinkerwerke) en ging
het naar de, door gevangenen gegraven, haven. Er werd ons daar ook duidelijk gemaakt
dat vele foto’s geposeerd waren om laten uit te schijnen hoe goed de geïnterneerden
behandeld werden.

Ons traditioneel middageten in “Am Deich” beleefden we voor de laatste maal. Inderdaad
dit gezellige hotel-restaurant gaat volledig dicht na Nieuwjaar. Wat het eten betreft
waren we de laatste klanten. Het werd dus een (weer lekkere) maaltijd in mineur. Petra en
Manuela, na al die jaren bijna tot de reisroutine behorend, verzorgden ons de laatste maal.
Het was wel een emotioneel afscheid van de meeste medereizigers, die ondertussen
goede vrienden van hen geworden zijn.
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Terug in het KZ Neuengamme dronken we samen met een groep Waalse bezoekers
koffie (en daar had Gids Sus voor gezorgd) en bezochten individueel of in groepjes de
site. Sommigen wandelden rond in het museum, anderen gingen opzoekingen doen in
herdenkingshal.
Het afscheid van het kamp met de hulde aan het crematorium door de familie Cauwbergs
en het inpassen van onze voeten in de namaakvloer van de beestenwagen is als afsluiter
niet meer weg te denken van dit jaarlijks bezoek. Met Caroline Colebunders, notoire
Hamburgkenner, kregen we een kortere sightseeing door Hamburg. Voor ons speciaal
werd het museum in de crypte van het Mahnmal Sint-Nikolai later open gehouden zodat
we de speciale tentoonstelling Gommorha en de filmdocumentaire nog konden bekijken.
Daar bij de vorige Neuengammereis het bezoek en souper in de Blockbrau brasserie aan
de Elbe ook een topper was, hadden we ons er weer ingeschreven. Vis of vlees waren
hits en de ontspannen sfeer en gemoedelijkheid waren met het bezoek van sympathieke
Swenja en Christine (Neuengamme-medewerkers) een perfecte afsluiter en uitlaatklep
van een emotionele hoogdag. De culturele uitstap langs de Reeperbahn werd nog door
enkele routiniers en neofieten gepleegd. Het werd een blitzbezoek, want iedereen moest
’s anderendaags al vroeg fit zijn van de slavendrijver-gids.
Dag 4: Zondag 26 augustus 2018
Het was weer een mooie start met het panorama van op de Kohlbrandbrücke ( bij ons
beter bekend als de Colebundersbrug) van Hamburg en zijn wereldhaven.
Na een bezoek aan het speciale kerkhof van Sandbostel werd de invloed van de koude
oorlog ook duidelijk. Dit is echter geschiedenis, maar de littekens blijven. Het werd daar
ook duidelijk hoe de Russen overal gelden hebben door de wraakzucht van de SS en
fascisten.
In het Sandbostel Stalag (Stammlager) X B, dat we al enkele malen bezochten kregen
we deze maal gids Ronald, een jonge boeiende historicus, die andere facetten over deze
merkwaardige plaats belichtte. Bij een volgend bezoek zullen we meer tijd voorzien want
deze plaats heeft een speciale historie. Meer dan 3.000 gevangenen overleden tijdens
het transport, in het kamp en ook de eerste weken na de bevrijding. (waaronder Marcel
Trompet uit Meensel en Philip Hendrickx uit Binkom).
We gebruikten het middagmaal in de toffe herberg-brasserie “Zum grünen Jäger” in
Sandbostel -dorp. Iedereen was ervan overtuigd dat dit voor herhaling vatbaar was.
Na deze oppepper reden we richting Weser waar we in Blumenthal Bremen aan de
Bahrsplatte een plechtigheid hielden en de mensen uit Meensel-Kiezegem herdachten
die hier in pijnlijke omstandigheden het leven lieten: Boesmans Jozef, Natens René, Van
de Gaer Herman, Bruers Theofiel, De Bruyn Marcel, Pypen Jules en Robeyns Kamiel. ( ook
Dereze Gustaaf en Georges Swinnen uit Sint-Joris-Winge, die mee opgepakt werden met
de mensen uit ons dorp). De meesten werden later begraven op het Österholzer Friedhof
(naar die plaats zouden we in 2019 terugkeren).
Ook onze vriend Reimund Gaebelein had er aan gehouden ons toe te spreken alvorens
we met de pont de Weser overstaken. (zie verder in deze Nieuwsbrief zijn interessante
vertaalde tekst)
Het ommuurde kamp Esterwegen konden we, spijtig genoeg, wegens tijdsnood niet
bezoeken. We moeten zeker onze voorziene programma’s wat reduceren om niet onwettig
te rijden door tijdsgebrek of extra-kosten aan te rekenen voor een tweede chauffeur). De
inrichters van de reizen verontschuldigen zich bij degenen die zich aan die noodzakelijke
aanpassingen stoorden.
Dan ging het richting Meensel met de tussenstop in Genk en Bekkevoort en een tot
weerziens aan iedereen op 16 september in Huize Hageland (voor onze laatste derde
zondag en een gezellige nabespreking)

www.meensel-kiezegem44.be
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TOESPRAAK FREDDY DUERINCKX HERDENKINGSREIS 2018

Beste medereizigzers, goede vrienden.
Dit beeld, “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem” werd op 29 augustus 1998 ingehuldigd,
nu 20 jaar geleden. Sindsdien komen wij ieder jaar naar Neuengamme om de 63
slachtoffers van de razzia’s op 1 en 11 augustus in Meensel-Kiezegem die hier en in de
bijkampen vermoord werden te herdenken en te eren.
Op 25 augustus 1944 , vandaag dag op dag, 74 jaar geleden werd Parijs bevrijd, zes dagen
later , op 31 augustus, vertrok in Brussel een trein met o.a. 71 gijzelaars uit ons dorp naar
Noord-Duitsland, 63 keerden nooit weer. Drie dagen later werd Brussel bevrijd. Wat als
Brussel enkele dagen eerder was bevrijd ? Gisteren maakte ik deze bedenking , wat als
Gardelegen, Wöbbelin en de Cap Arcona één dag eerder bevrijd waren.
Bij de capitulatie van Nazi-Duitsland op 8 mei 1945 had Meensel-Kiezegem geen reden
om te vieren. Een dorp in wanhoop en onzekerheid had enkel doden en vermisten
om te herdenken. En herdenken deed men. Ondanks het immense verdriet hadden
de achtergeblevenen , de moders en weduwen, waarvan het zinnebeeld hier in brons
vereeuwigd is, de moed en de vaste wil hun dierbaren blijvend te herdenken. Aanvankelijk
met zeer weinig middelen, in de tuintjes en op de gelegen werden voornamelijk gladiolen
en dahlia’s geplant, zodat in augustus de graven op het inmiddels opgerichte erekerkhof
en herinneringsmonument konden versierd worden met een bloementuil met Belgisch
lint. Later engageerde de gemeente zich deze taak over te nemen.
De jaarlijkse herdenkingsplechtigheden ter ere van de 63 slachtoffers die hier in
Noord-Duitsland vermoord werden en de vier in Meensel vermoorde mensen en de
acht weergekeerden, die steeds begin augustus gehouden worden, worden met de
jaren indrukwekkender. Ze worden in onze gemeente en ver daarbuiten, zelfs tot in het
buitenland, gewaardeerd om hun verzorgdheid en inhoudelijk karakter.
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Mede dank zij de talrijke publicaties, TV uitzendingen, een docudrama, het infocentrum,
het vredesmuseum en deze herdenkingsreizen zal het drama dat ons dorp trof nooit
vergeten woreden.
Momenteel wordt er door een ploeg gedreven medewerkers onder leiding van Katrin,
Marc en Tom gewerkt aan een nieuw overkoepelend museum in de pastorij van Meensel.
Bij het brainstormen over de inhoud en de gebeurtenissen van toen rijzen nog talloze
vragen op. Daarom doe ik hier een oproep tot degenen die nog informatie hebben die
nuttig kan zijn voor het museum, contacteer ons, doe uw verhaal. Want er is vooral na de
oorlog veel gezwegen, begrijpelijk, betrokkenen konden of wilden er niet over praten.
Het enthousiasme en de kennis van Ramona en Cornelia in Wöbbelin die wij gisteren
mochten ervaren werkt aanstekelijk en is een stimulans om ons nieuw museum te
verwezenlijken. De frustratie en gelatenheid van Wilhelm Lange in Neustadt-Pelzerhaken
over de plaatselijke overheidsmedewerking , ondanks zijn jarenlange opzoekingen en
kennis over de ramp met de Cap Arcona mag ons niet ontmoedigen. Maar zowel Wöbbelin
als Neustadt-Pelzerhaken hebben ons geleerd dat het werk nooit af is.
Volgend jaar , op 11 augustus 2019 , precies 75 jaar na de grote razzia in Meensel-Kiezegem
wordt het nieuwe museum geopend samen met de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.
Het is passend dat wij hier ook de overledenen van onze vereniging die ons het laatste jaar
ontvielen herdenken: Madeleine Cauwbergs, oorlogswees ; Simonne Deboes, bestuurslid
NCPGR-regio Tienen; Simonne Timmermans, echtgenote van Roger Piette, bestuurslid
Tienen; Maria Verberne, echtgenote van Jos Pasteyns, oorlogswees; Willy Cockx, trouwe
medereiziger en sympathisant; De Bruyn Maria, lid; Jos De Brier, oorlogswees; Fred Van
Sina, peter van dit beeld; Achiel Six, sympathiserend en steunend lid.
Gedenken we deze mensen en onze slachtoffers met een ogenblik ingetogen stilte.
Bedankt voor het luisteren , mee herdenken en eren van onze dierbaren. Ik wens jullie nog
een aangename, leerrijke en respectvolle verderzetting van deze 21ste herdenkingsreis.
Freddy Duerinckx, ondervoorzitter NCPGR Meensel-Kiezegem 44.
25 augustus 2018.

TOESPRAAK RAYMUND GAEBELEIN HERDENKINGSREIS 2018
85 jaar geleden
In het geheim in de laatste jaren voor het fascisme
bewapende Duitsland zich voor een nieuwe oorlog.
De democratie werd ondermijnd, er kwamen
noodverordeningen door Hindenburg in plaats van
wetten door parlementen zonder meerderheid. Want de
Nazipartij verloor meer dan twee miljoen stemmen en
de communisten wonnen er meer dan één miljoen. De
heren van de industriële club te Dusseldorf bezworen
de vergrijsde Generaal Hindenburg om Adolf Hitler op 30
Januari 1933 als Rijkskanselier te benoemen.
De Rijksdag werd ontbonden en er werden verkiezingen
voor 5 maart 1933 voorzien. Vijf dagen voor deze
verkiezingen brandde de Rijksdag af. Een noodverordening
besloot tot de inhechtenisneming van de leiders van de
Communistische Partij, die er van beschuldigd werd de
www.meensel-kiezegem44.be
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Rijksdag te hebben in brand gestoken. Voor alle Duitsers was de vrijheid van pers buiten
werking gesteld, alsook het recht vrij te praten, zich te verenigen in maatschappijen en
zich te verzamelen. Met de verkiezingen van 5. maart behaalde de Nazipartij 43 % van de
stemmen, maar ook met de annulering van 81 communistische zetels hadden ze geen
meerderheid. Met het akkoord van de burgerlijke partijen konden ze een machtingswet
doordrukken waardoor de Rijksdag ontbonden werd op 22 maart.
Nadat de brand van de Rijksdag kwam er een golf van arrestaties en begon dat ook
in Bremen tegen Communisten en Sociaaldemocraten. Kantoren en drukkerijen van
de arbeiderspartijen werden op 1 maart gesloten. Op het weg terug naar huis van een
manifestatie van het republikeinse IJzeren Front werd in Bremen Walle Johann Lücke
en twee andere Rijksbannermannen door SS-ers neergeschoten. 40.000 kwamen hun
lichamen in het Volkshuis groeten en 15.000 boden de laatste eer op weg naar het kerkhof.
Manifestaties van de arbeiderspartijen waren verboden.
Een mars van de SS, SA, Kasket en Brigade Erhardt was dank zij de chef van de politie.
Majoor Carspari achtte die betoging in de binnenstad mogelijk tegen het verbod van de
Bremense Senaat. Berlijn stuurde een Rijkscommissaris en de Sociaaldemocratische
ministers namen ontslag. Het Bremense burgerschaps- parlement werd op 10 maart
ontbonden. Hermann Prüser, communistisch gedeputeerde, eiste in een laatste vrije
toespraak in een Duitse regionale parlement, dat de Sociaaldemocraten tezamen met
de Communisten op de straat te mogen gaan en tegen het witte terreur te strijden. De
arbeiderskranten werden verboden. De eerste gevangenen werden op 28 maart van
de gevangenis Ostertor naar het eerste concentratiecamp Missler, de oude hal voor
emigranten, gedeproteerd. Op 13 April was het KPD huis in Buntertor door de SA bezet en
er werd een folterkelder ingericht. Het zelfde vijf dagen later met het Volkshuis. Ondanks
onderzoek in huizen en een massa arrestaties zijn kranten in het geheim gedrukt en
werden drukpersen verborgen in volkstuintjes. Tot September zijn 12 nummers van
de krant “Zoeklicht” voor de vakbond van zeemannen en dokwerkers, en 4 edities van
“De Waarheid” van de Revolutionaire Vakbond Oppositie uitgegeven. Communisten en
Sociaaldemocraten trachtten hun oude structuren in het geheim te behouden of opnieuw te vormen. Ze verzamelden geld om families van gevangenen te steunen.
De Bremense senator voor politie Theodor Laue verkondigde begin Juni in plakkaten een
openbare waarschuwing tegen verspreiden en in bezit zijn van verboden kranten. Voor
ondervraging door de GESTAPO mochten nationale verbonden de gevangenen vooraf
verhoren. Het blijkt dat deze verboden kranten zo bekend zijn dat vrijgelaten gevangenen
opnieuw als gijzelaar in hechtenis kwamen. Op 1 April zij er 140 gevangenen in het KZ Mißler,
in September 259. Een SS-stormgroep onder bevel van Otto Löblich, de moordenaar van
Johann Lücke, was verantwoordelijk voor de bewaking. Sadistische gefolter, slaan met
karabijnen was de behandeling voor de gevangenen.
Met niet meer dan een hemd een broek gekleed moeten 60-jaar oude mannen met
kasseien in de handen sportieve activiteiten doen, kruipen tot dat hun ellebogen en knie
zijn stuk geschuurd waren. De sociaaldemocratische chef-redacteur Alfred Faust moest
de toiletten met een tandenborstel kuisen. ’s Nachts werden gevangenen uit hun bed
gehaald, op een krukje geplaatst en dan moesten ze zingen of dieren imiteren. In geval
van verliezen van bewustzijn werden ze met water overgoten zodat ze konden verder
gefolterd worden. Ribben, neuzen , armen en benen werden gebroken, hun huid was door
slagen groen en blauw geworden. Jan Onasch vertelde tegen zijn beul: “hangt mi zo ver
op da je mi stohend in het mors kunt likken.”
Zijn vrouw ging naar de hoogste chef van de politie om hem te zeggen hoe mishandeld
haar man werd en zegt tegen hem: ”Is dit uw vrijheid die het Derde Rijk had beloofd?” Ook
want SS was oplost door SA misshandeling stopte niet. Door protest van de bevolking
in het kwartier zijn de gevangenen op 13 September naar een oud Lloyd schip in de
Ochtum monding gedeporteerd, van waar ze naar de gevangenis Ostertor, Gestapo Am
Wall, Oslebshausen of Fort Langlütjen II moeten, en verder naar de concentratiekampen
Esterwegen en Sachsenhausen.
Raimund Gaebelein Augustus 2018
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DE LAATSTE DERDE ZONDAG IN HET
HAGELANDS VREDESMUSEUM
Op zondag 17 september 2018 ging voor de laatste maal de ‘zomerse zondagen’ door in
Huize Hageland, althans wat Meensel-Kiezegem ‘44 betreft. Het werd niet alleen een blij
weerzien van de medereizigers van de 21e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland, maar
ook een emotioneel afscheid van wat toch een jarenlange traditie is geworden tijdens de
zomers in Huize Hageland.
Het Hagelands Vredesmuseum blijft nog geopend op afspraak tot het jaareinde, vanaf 1
januari 2019 gaat het onherroepelijk dicht, om de verhuis te organiseren naar het nieuwe
museum in Meensel-Kiezegem zelf. Wil je dus graag nog een bezoekje brengen, dan kan
dat altijd na simpele reservatie bij de gemeente Tielt-Winge (zie vooraan in deze editie).
Enkele sfeerbeelden van een geslaagde zondag...

www.meensel-kiezegem44.be
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DE NAAM VAN HET NIEUWE MUSEUM
IS BEKEND: MUSEUM44
De kogel is door de kerk, het nieuwe museum zal voortaan Museum44 gaan heten, met
respect voor de geschiedenis en een moderne touch, zetten we de lijn voor wat het
nieuwe museum dat volgend jaar zijn deuren zal openen. Niet alleen de naam is bedacht,
ook het bijhorende logo is uitgewerkt, u ziet het hieronder.

Het logo bevat dan ook een heleboel symboliek. We kozen bewust voor de kleuren zwart
en wit, en de contrasten van conflict. Daarnaast werken we met veel hoeken, die de
hardheid van deze oorlogsmisdaden symboliseren. Met het logo blijven we ook sereen,
met respect voor de geschiedenis, maar proberen we tegelijkertijd ook een moderne
uitstraling te voorzien, gericht op ons doelpubliek; jongeren. De ‘44’ staat uiteraard voor
het jaartal 1944 waarin de razzia’s plaatsvonden. Zo leggen we de basis voor de verdere
consistente uitbouw van het Museum44.
Niet alleen de branding-oefening begint goed vorm te krijgen, ook inhoudelijk en
operationeel wordt er een heleboel werk verzet. In de pastorie zijn de aannemers volop
bezig met de ruwbouwwerkzaamheden. Zo verbreden we de deuren, renoveren we
versleten muren en bereiden we de plaatsing van de liftkoker voor. De nieuwe toiletten
worden voorbereid, en de elektriciteitsaansluitingen worden aangelegd. Op de eerste
verdieping zijn de nieuwe archiefruimtes ondertussen volledig afgewerkt én in gebruik
genomen.
Ook op inhoudelijk vlak zitten we niet stil, de indeling van het museum is volledig uitgewerkt
en goedgekeurd, verhaallijnen zijn opgesteld en alles ligt klaar voor de verdere uitwerking
van het concept door een creatief bureau. Verder komt ook het digitale aan bodn waarbij
we momenteel hard werken aan het programmeren van een digitaal monument waar
bezoekers van het museum opzoekingswerken kunnen doen naar de verschillende
slachtoffers van de razzia’s.
Zoals je ziet, een huzarenstukje. Hoewel we beseffen dat het nog een heel eind is voor
Augustus 2019, zijn we als team toch zeer tevreden met de vooruitgang, de samenwerking
met onze aannemers, de Gemeente Tielt-Winge, de kerkfabriek van Meensel-Kiezegem
en de initiatiefnemers achter Meensel-Kiezegem.be, die als partners samen mee hun
schouders zetten onder dit project. Meer info in een volgende editie van deze nieuwsbrief.
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LEZING DOOR SIS VAN EECKHOUT,
AUTEUR VAN
‘’HET BOEK DER KAMPEN’’
IN DE MATTHEUSKERK VAN MEENSEL
OP VRIJDAG 26 OKTOBER 2018
Op vrijdagavond 26 oktober om 19.30 uur geeft Sis van Eeckhout uit Mol een uitgebreide
lezing over Wereldoorlog 2 meer bepaald over de opkomst van het nazisme, de vervolging
van de politieke gevangenen en de joden, de organisatie van het verzet en de gruwel van
de kampen.
Sis van Eeckhout was op 5 augustus gastspreker op de herdenkingsplechtigheid in
Kiezegem. Hij is de zoon van Ludo van Eck die in 1922 geboren werd als Ludo van Eeckhout
en in 1944 als verzetsman gearresteerd werd. Hij overleefde het concentratiekamp
Dachau. De moeder van Sis overleefde Ravensbrück en Mauthausen. Als eerbetoon aan
de miljoenen slachtoffers van de kampen en als waarschuwing voor de nieuwe generaties
bezocht en bestudeerde Ludo van Eck na de oorlog alle kampen. Hij schreef er meerdere
romans over en ook het gelauwerde ‘’Boek der Kampen’’. Ludo van Eck overleed in 1991.
Sis van Eeckhout zet het werk van zijn vader verder. Zij bezochten samen alle nazi-kampen
en Sis gaf ‘’Het boek der Kampen” een volledige update met nieuwe informatie en talrijke
nieuwe (kleur)foto’s.
Iedereen van harte welkom.
De toegang is gratis. Een vrije bijdrage als steun voor de vereniging is welkom en wordt
zeer gewaardeerd.
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