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Dorpskern van Meensel met op de voorgrond de
Mattheuskerk en het toekomstig museum’44
Vanwege het voltallige bestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 wensen wij u een
succesvol en gezond 2019. Wij danken u voor de talrijke aanwezigheid op al onze
activiteiten en hopen u ook in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen. Traditiegetrouw
gaat deze december-editie samen met de vernieuwing van het lidgeld. Wij
appreciëren uw blijvende steun aan onze organisatie.
Onze dank aan Michaël Daenen voor de coverfoto.
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VOORWOORD
De laatste rechte lijn anno 2018 gaat in. Dank aan alle
bestuursleden, medewerkers en bereidwillige zielen voor
hun inzet en het geleverde werk, en dit op vele fronten,
tijdens het voorbije jaar. Door pers en media worden we
dezer dagen overladen met diverse jaaroverzichten. Ook
onze vereniging zat niet stil en verder in dit magazine
vind je een overzicht van onze activiteiten.
Zeggen de namen Antoine Fonck en Marcel Terfve u iets?
… Het zijn respectievelijk de allereerste en de allerlaatste
Belgische soldaat die door de Duitsers werd gedood tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918 zouden er om en bij
de 36.000 Belgische militairen sneuvelen met daarbovenop nog tienduizenden
burgerslachtoffers.
Op 11 november jongstleden vonden in heel het land grote herdenkingen plaats ter
gelegenheid van de exact honderdste verjaardag van het einde van WO I. Om elf uur die dag
was het precies een eeuw geleden dat de wapenstilstand gesloten werd. Het leven aan het
Westfront in de winter van 1914 was geen lachertje. De oorlog was in een patstelling beland.
De strijdende kampen, Engeland en Frankrijk enerzijds en Duitsland anderzijds hadden zich
ingegraven. Vanaf de Noordzeekust tot de Zwitserse grens liepen tegenover elkaar liggende
loopgravenstelsels. Daartussen niemandsland met kraters en prikkeldraadversperringen. De
levensomstandigheden in die loopgraven waren erbarmelijk slecht… Op Kerstavond 1914
vroor het. De vriesnacht was koud, helder en rustig. Plots zwegen de geweren en kanonnen.
Er gebeurde iets bijzonders in het niemandsland tussen de loopgraven. De overlevering wil
dat Britse en Duitse soldaten ondanks alles, samen kerst vierden. . . Nobel symbool van
sluimerende menslievendheid in de ziel van strijdende soldaten in oorlog.
Winter 2018. Weldra vieren wij met zijn allen kerstmis en nieuwjaar. Voor velen onder ons
betekent dit een paar vrije dagen, versierde kerstbomen, talloze lichtjes, een kerststal,
samenzijn en gezelligheid. En is er, schijnbaar, weer heel even vrede op aarde. Mooie koren,
ontroerende kerstliederen en veel en lekker eten. Dat is één kant van Kerstmis. Maar er is
ook een keerzijde. Terwijl wij feest vieren en gezellig bij elkaar vertoeven, leven vele
mensen in duisternis. Met actueel het voor land en volk aanslepende en vernietigende
conflict met hongersnood in Jemen. De pacifistische boodschap – nooit meer oorlog - bij
herdenkingen als 11 november over de vreselijke impact van oorlogsgeweld wordt geregeld
gelinkt aan hedendaagse conflicten : beelden van Ieper in 1918 en Aleppo-Syrië in 2018
schuiven angstwekkend makkelijk over elkaar. Honderd jaar. Er is blijkbaar niks veranderd.
Na afloop van de jongste emotionele herdenking op 11 november aan de Arc De Triomphe
in Parijs, in aanwezigheid van staatshoofden en regeringsleiders, stelde onze premier
Charles Michel: ‘’Hopelijk is iedereen bewust van de reële conflicten in de wereld. Trump
en Poetin naast elkaar, dat is een signaal van hoop”. Schone schijn, wishful thinking ? Het
is maar een bedenking bij de capriolen van voornoemde wereldleiders…
Uit naam van de vereniging: Zalige en Vredevolle kerstdagen, Gelukkig en Voorspoedig
nieuwjaar.
VITAL CRAENINCKX, voorzitter
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Overzicht werkjaar 2018 van NCPGR Meensel-Kiezegem’44
Januari
03: Bezoek infocentrum ziekenhuis Diest : 14 personen
22: Bezoek infocentrum groep Chris Desaever : 8 personen
29: Vergadering Gemeentehuis Tielt-Winge – planning 2018
Februari
15: Vergadering werkgroep reizen & redactie nieuwsbrief
21: Bestuursvergadering bij Van Hellemont
Maart
05: Begrafenis Willy Cockx (Hofheide Holsbeek)
08: Werkvergadering Pastorie Meensel: presentatie plannen
17: Redactievergadering Nieuwsbrief ( bij Vital Craeninckx)
20: Deelname herdenking in Vissenaken
20: Deelname boekvoorstelling Karolien Joossens in parochiekerk Meensel
28: Bestuursvergadering bij Van Hellemont (o.a. bespreking taakverdeling plechtigheid)
April
12: Begrafenis Alfred Vansina (Vlierbeek), peter van “De wanhoop van Meensel-Kiezegem”
19: Werkvergadering pastorie: planning en werkverdeling museumopbouw
22: Bloesemwandeling & Traject wandeling MK-‘44 Van Hellemont: prov. Vl-Brabant ( 28
deelnemers)
21: Algemene vergadering in Alinea : 48 deelnemers
22: Deelname herdenking Schietbaan Brussel met 4 pers.
25: Deelname herdenking in Doornik met 2 pers.
26: Werkvergadering: museum- reizen- nieuwsbrief
29: Zesdaagse Vriendenkring Neuengamme Noord-Duitsland: (NCPGR’44 :Jos Lemmens met
vaandel )
30: Congres Neuengamme (NCPGR ’44: Tom Devos en Oktaaf Duerinckx)
Mei
01-02-03: Congres Neuengamme en presentatie NCPGR’44 (vervolg)
13: Deelname aan herdenking in Oostakker bij Gent met 4 pers.
20: Derde zondag- Rondleiding Museum: 3 groepen totaal 28 bezoekers
23: Vergadering Museum Meensel: stand van zaken
24: Algemene Statutaire Verg. NCPGR-Nationaal in Brussel
25: Redactie vergadering met samenstelling brochure van reis naar Normandië
26: Bezoek met gidsing Vredesmuseum Tielt (19 bezoekers)
Juni
09: Deelname uitvaart Jos Debrier in Holsbeek
17: Derde zondag : bestuursvergadering om 11u (14 deelnemers) Rondleidingen museum:
drie groepen: 24 bezoekers
20: Museumbezoek door leerlingen Lagere School Tielt (41 bezoekers)
Juli
01: Bezoek en medewerking aan de Vlootdagen in Zeebrugge (8 personen)
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05 tot 08: Normandiëreis met gidsing: 35 deelnemers (La Coupole – Arromanches- Port-enBessin- Omaha beach (Saint Laurent s/m)- Point du Hoc- Isigny sur mer- Utah beach
( St Marie du Mont – Sainte Mère Eglise- La Cambe- Bailleux- Caen- Ouistreham, Pegasus
bridge- Honfleur)
Juli : vervolg
06: Deelname herdenking in Zoutleeuw met 3 pers.
14: Cenotaaf Londen (in aanwezigheid van de koning en koningin): vertegenwoordiging (3
personen)
15: Derde zondag: museumbezoek met gidsing (4 groepen- 23 bezoekers)
20: Werkvergadering met prof Thiry ter voorbereiding van groepsreis naar Neuengamme
(e.a.)-in Vlierbeek Kessel-Lo (8 personen)
Augustus
05: Jaarlijkse herdenking in Meensel- en Kiezegem: 200 aanwezigen + 20 bezoekers infolok.
15: Deelname aan Old Timers Dag bij Vanhellemont- Pop-UpTentoonstelling (340
bezoekers)- medewerking aan organisatie (11 medewerkers van NCPGR’44)
15: Deelname aan herdenkingsplechtigheid in Moen-Zwevegem met 2 pers.
18: Redactieraad brochure 21 ste Neuengammereis ( programma)
19: Derde zondag: Museumbezoek met gidsing (4 groepen 21 bezoekers)- Nabespreking
Normandiëreis en voorbereiding Neuengammereis
19: Deelname aan herdenking in Lubbeek met 5 pers.
23 tot 26: Neuengammereis met gidsing : 32 deelnemers ( Stuckenbröck- JammertalGardelegen-Ludwigslust- Wöbbelin- Neustadt- Neuengamme- Sandbostel- Blumenthal)
September
01: Voorbereidende vergadering congres en archiefonderzoek Neuengamme ( nov)
01: Deelname aan herdenking in Gent – Gevangenis Nieuwe Wandeling
02: Bezoek infocentrum van 23 fruitwandelaars o.l.v. Davy Ickx
03: Deelname aan herdenking Hilaire Gemoets in Webbekom – Assent
13: Deelname aan herdenking in Atheneum te Tienen met 5 pers.
16: Derde zondag ( laatste maal)- 09u30’ vergadering bestuur- namiddag : rondleidingen
met gidsing ( 3 groepen- 33 bezoekers)- nabespreking Neuengammereis
19: Deelname aan herdenking in Fort Breendonk – 12 deelnemers
28: Deelname aan herdenking in Leopoldsburg – Hechtel met 2 pers.
Oktober
02: Deelname aan de ‘Stille Herdenking’ in Putten-Nederland met 8 pers.
19: Bezoek museum St Jorisschool- St Joris-Winge : 25 deelnemers
21: Wandeling Meensel-Kiezegem: voorbereding vaste wandeling (korte- uitgebreider- evt
fietsroute) 12 deelnemers-medewerkers.
22: Bezoek museum School Hagekind OLV- Tielt 6de lj( 52 kinderen- 2 gidsen)
23: Bezoek museum School Kortrijk-Dutsel 5 de lj (28 kinderen- 1 gids)
26: Lezing in de Mattheuskerk in Meensel door Sis van Eeckhout – 70 aanwezigen
November
15 tot 19: Beheerraad K.Z. Gedenkstätte Neuengamme – AIN-congres (Tom Devos &Oktaaf
Duerinckx) -Herdenkingsdag - Ontmoeting met vertegenwoordigers en studenten van de
groep "Ort der Verbundenheit" & discussie met getuigen (o.a. Oktaaf Duerinckx).
December
01: Deelname aan herdenking Pierre De Tollenaere in Anderlecht
03: Bestuursvergadering bij Vanhellemont
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22e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland in 2019
Van donderdag 22 tot zondag 25 augustus 2019 plannen wij onze 22e herdenkingsreis naar
Noord-Duitse concentratiekampen en herdenkingsplaatsen. Tijdens deze vierdaagse
brengen we een bezoek aan verschillende herdenkingssites rond WOII en de zaak van
Meensel-Kiezegem. Iedereen welkom om in te schrijven, plaatsen zijn dit jaar beperkt tot
40 deelnemers, dus snel zijn is de boodschap. Meer informatie omtrent jouw inschrijving
kan je hieronder terugvinden.

Programma ( onder voorbehoud )
Donderdag 22 augustus 2019
Vertrek om 6u stipt aan de parking op de Statiestraat in Meensel-Kiezegem
Meppen-Versen
Lunch in Esterwegen
Esterwegen
Optioneel: Österholzer Friedhof – Bremen (indien de tijd het toelaat)
Diner & Overnachting in Swissôtel Bremen
Vrijdag 23 augustus 2019
Farge – Bunker Valentin – Bremen
Blumenthal – Bremen
Schützenhof – Bremen
Lunch te bepalen
Optioneel: Bullenhuser Damm – Hamburg (indien de tijd het toelaat)
Diner & Overnachten in Hamburg – Ruby Lotti Hotel
Zaterdag 24 augustus 2019
Neuengamme – Bezoek aan Gedenkhal
Neuengamme – Herdenking aan beeld De Wanhoop van Meensel-Kiezegem
Neuengamme – Bezoek aan Klinkerwerken & Haven
Lunch in KZ Gedenkstätte Neuengamme
Neuengamme – Vrij bezoek aan Musea & Herdenkingssite
Neuengamme – Afsluiten bij Crematorium
Avondprogramma – te bepalen
Overnachten in Hamburg – Ruby Lotti Hotel
Zondag 25 augustus 2019
Becklingen
Lunch te bepalen
Bergen-Belsen
Afsluiten in Meensel-Kiezegem
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Praktische info:
We reizen met een luxe-autocar van Violettacars uit Tielt-Winge.
Tijdens de reis voorzien we aangepaste films en een uitgebreide bibliotheek over WOII en
Meensel-Kiezegem. Tijdens de reis zijn gidsen aanwezig.
We voorzien vanaf dit jaar voor elke dag ontbijt, middag- en avondmaal (dus de eerste dag
hoef je geen lunchpakket mee te nemen), het middagmaal is niet inbegrepen in de prijs,
maar zal ter plaatse worden afgerekend.
Hoewel we graag vele plaatsen bezoeken, zijn we afhankelijk van het verkeer, vandaar is
de laatst geplande bezoekplaats van iedere dag optioneel. Indien de tijd het toelaat.
Toegang tot alle musea is inbegrepen

Prijzen & Inschrijven:
De prijzen voor deze vierdaagse zijn:
Eénpersoonskamer: € 600 per persoon
Tweepersoonskamer: € 500 per persoon
Inschrijven is mogelijk bij secretaresse Viviane Cauwbergs . Tel. 016 53 41 88 –
gsm 0473 32 07 76 of via Viviane.Cauwbergs@proximus.be . U bent ingeschreven na het
storten van een voorschot van € 200 per persoon op volgende rekening:
KBC – IBAN BE96 7390 1554 9505 – BIC KREDBEBB.
Graag met vermelding van voornaam, achternaam, telefoonnummer en/of mailadres van
elke medereiziger. Inschrijven kan tot en met 1 juni 2019. Dit is meteen de uiterste
datum voor de eindbetaling. Inschrijven is onder voorbehoud, de reis kan enkel doorgaan
indien we minstens 35 medereizigers hebben. Alleen als de reis niet doorgaat zal het
voorschot terugbetaald worden. Een eventuele annuleringsverzekering ( belangrijk indien u
door onvoorziene omstandigheden niet mee kan) , dient u zelf af te sluiten.
Aandacht ! De inschrijvingen worden afgesloten wanneer het aantal van 44 deelnemers is
bereikt. Wacht dus niet te lang om in te schrijven.

NOTEER IN UW AGENDA:

-

Vrijdagavond 28 december 2018 zal het Vredesmuseum in Huize Hageland,
Oudepastoriestraat 22 in Tielt-Winge een laatste keer geopend zijn. U bent
welkom vanaf 19 uur tot 22 uur op deze ‘nocturne’.

-

Zaterdag 27 april 2019 : Algemene feestvergadering:
restaurant Alinea om 12.00 uur. Meer info in de volgende editie.

-

Zondag 11 augustus 2019 : Herdenkingsplechtigheid en bloemenhulde in
Meensel om 10.00 uur gevolgd door de officiële opening van het nieuwe
museum in de voormalige pastorie.

-

Donderdag 22 tot en met 25 augustus 2019 : 22ste herdenkingsreis naar
Noord-Duitsland. Alle informatie daarover, zie bovenstaande informatie.
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Lezing Sis van Eeckhout in Meensel

Op 26 oktober was de auteur van het ‘’Boek der Kampen” Sis van Eeckhout onze gast voor een
uitgebreide lezing in de parochiekerk van Meensel. Duiding bij de opkomst en financiering van
het nazisme, de belangrijkste kampen, de arrestatie en gevangenschap van zijn vader in
Dachau en het ontstaan van het boek der kampen kon de ca 70 aanwezigen boeien. Een mand
met streekproducten, aangeboden uit sympathie, mocht niet ontbreken.
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Blijven zoeken naar de waarheid.
Van 15 tot 18 november waren Tom (Devos) en ik op zoek naar tegenstrijdigheden in de
gegevens van de slachtoffers van Meensel-Kiezegem. Tom had zijn computerbrein ten
dienste gesteld van de AIN, die een grote transformatie voorbereidde. Ik heb mij twee dagen
afgezonderd in de archieven van het KZ Neuengamme. Van 9u30’ tot 19u waren we telkens
in de weer. Na de besprekingen in de vergaderingen met de internationale bestuursleden
van de Vriendenkring van Neuengamme werd het voorstel van Tom Devos aangenomen met
goedkeuring en felicitaties van het ganse AIN-bestuur. Voornaamste punt, wat ons betreft,
is het stemrecht van Putten (Nl) en Meensel-Kiezegem. Enkele jaren geleden was er op het
stadhuis van Hamburg al voorzien in een plakkaat met Meensel-Kiezegem op gedrukt naast
de andere afdelingen, maar dat waren dan de namen van landen zoals België, Polen,
Frankrijk enz.. Toen werd er nog lacherig over gedaan dat er een nieuwe staat ontstaan was.
Enkele jaren later kwam er dan de grootse tentoonstelling in de voorzaal van datzelfde
stadhuis met Murat (Frankrijk), Putten (Nl), Warschau (Polen) en Meensel-Kiezegem. Deze
tentoonstelling hebben we dan ook tijdens onze herdenkingsweek getoond in Meensel (bij
Vanhellemont-fruit). Nu is het zo ver dat ons dorp qua aandeel op internationaal niveau
gelijk gesteld wordt met de Europese Landen ( ook zo voor Putten). Dit is te danken aan de
werking van onze vereniging en de drijfkracht van (vooral stille) medewerkers. Mede
daardoor was de sfeer tussen de deelnemers ideaal en waar eerst wat tegenstand van de
Franse afdeling werd verwacht, waren diezelfde Fransen ook enthousiast over de
uitgewerkte voorstellen van Tom Devos.
Wat de opzoekingen in de archieven betreft is er nog dagen werk om alles te klasseren en
verder te gaan zoeken in die archieven ( en dan zijn er nog de 30.000 gedigitaliseerde foto’s).
Met de medewerking van de archivarissen ter plaatse ( Directeur Reimer Möller en secretaris
Alyn Bessmann) hebben we al stapels dossiers kunnen doorpluizen en kopiëren die voor ons
nieuwe museum en eigen archief zo waarheidsgetrouw mogelijk worden ter inzage gesteld.
Zondagvoormiddag 18 november maakten we dan een ingrijpende plechtigheid mee aan de
zuil. Deze dag staat in Duitsland bekend als de Nationale Rouwdag. Naast enkele toespraken
waren er bloemen uit allerhande verengingen, prominenten, het leger en ook de
Vriendenkring.
Voor ons het meest beklijvend was de
getuigenis van Gabriela Fenyes, de tante
van Swenja Granzow-Rauwald.
In een volgende editie van onze nieuwsbrief
bezorgen we de lezers de vertaling van dit
pakkend relaas.
Om verder te onderzoeken en te plannen is
er nog veel tijd en arbeid nodig. Maar dank
zij de onbaatzuchtige inzet van de
medewerkers zal ook ons museum in 2019
een openbaring en een verheldering zijn van
de verborgen geschiedenis van onze
dorpsgenoten in het KZ. Neuengamme.

Foto: Tom Devos en Oktaaf Duerinckx samen met
de deelnemers aan het congres van de AIN

Verslag: Oktaaf Duerinckx
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Nieuws over het nieuwe museum Meensel-Kiezegem44
In aanloop naar de grote werken van de aannemers werd er eind maart van dit jaar gestart
met voorbereidende werken door een groepje enthousiaste vrijwilligers. De verschillende
kamers werden leeggemaakt en opgeruimd, deuren werden uitgebroken en de kunstschatten
van de kerkfabriek werden in veiligheid gebracht.
Als eerste werden de twee zolders aangepakt: plafonds verhogen en isoleren, extra
verlichting aanbrengen, schilderen en kalken. Tegen eind augustus en na verschillende
zaterdagen van werken, kon de aannemer algemene bouwwerken (Lieven Aertgeerts) van
start gaan. Al snel werd de pastorij een echte bouwwerf. Stellingen werden geplaatst, muren
werden afgebroken, andere muren bijgebouwd, deuropeningen vergroot en de liftkoker
gemetst.
De opbouw van het nieuwe museum krijgt zo stilaan vorm.
In de grootste kamer werd een hele wand opgetrokken met de nodige uitsparingen om enkele
mooie vitrines aan ons museum te kunnen toevoegen.
De hal, de wc’s en de technische ruimte werden heringericht. De vroegere slaapkamers
werden omgevormd tot één grote vergaderruimte die mogelijks kan opgedeeld worden tot
twee kleinere vergaderruimtes, de fruitzaal en Eddy Merckxzaal.
Jacobs, de aannemer verwarming en sanitair, zorgde dat de mazoutketel vervangen werd
door een milieuvriendelijke gasketel. Heel wat leidingen, waterleidingen en afvoerleidingen,
werden aangelegd. De oude mazouttank werd uitgegraven en afgevoerd.
Ondertussen kregen onze twee aannemers het gezelschap van ELC, de aannemer
elektriciteit. De oude elektriciteitskast werd ontmanteld en de aanzet tot een nieuwe
grotere en veiligere elektriciteitskast werd in de technische ruimte voorzien.
Langs alle muren zijn nieuwe elektriciteitsdraden getrokken, zijn stopcontacten ingebouwd
en kun je de opbouw van het museum zelf al wat ontdekken.
Nu is het nog wachten op de installateur van de lift.
Het laten samenwerken van de verschillende aannemers en de juiste afstemming van de
verschillende werken op elkaar is een echt huzarenwerk.
Deze taak en de dagelijkse controle van de werf wordt met veel ijver uitgevoerd door Marc.
Maar ondertussen zit ook Tom niet stil. Met bezieling wordt er achter de schermen van de
bouwwerf druk nagedacht en gewerkt aan het inhoudelijke gedeelte van het museum.
De zaterdagwerken werden terug opgestart want ook de vrijwilligers hebben nog een hele
boel werk voor de boeg. Zo moet nu de afwerking volop voorbereid worden. En er valt nog
heel wat te schuren, te verven, op te ruimen en zeker ook op te kuisen.
Vanaf nu zullen dus de grovere werken van de aannemers meer en meer overgaan in fijnere
werken en hopelijk snel in een mooie afwerking.
Wij stropen onze mouwen al weer op om er met veel inzet en plezier verder in te vliegen.
( zie foto onder).

Verslag: Katrin Duerinckx
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Enkele actuele beelden van de werken

Katrin, Marc en Tom, het team achter
de realisatie van het museum

Stille herdenking in Putten ( NL ) op 2 oktober
Op 2 oktober namen bestuursleden Viviane, Freddy en Vital deel aan de ‘Stille Herdenking’
en bloemenhulde aan het beeld van ‘’De treurende weduwe” op het ‘herdenkingshof’ in
Putten ( NL). Burgemeester Rudi Beeken en schepenen Fons Lemmens, Yvette Duerinckx,
Agnes Vandegaer en Germaine Willems vertegenwoordigden de gemeente Tielt-Winge.
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Hernieuwing Lidgeld 2019
Wij hopen dat u ook in het komende jaar onze vereniging blijft steunen

vzw N.C.P.G.R.Meensel-Kiezegem’44
Het lidgeld voor 2019 bedraagt (minstens) 16 euro ( 15 euro + 1euro
administratie)
Inbegrepen in deze ledenvoordelen:
Een persoonlijke lidkaart wordt u thuis toegestuurd
Driemaandelijks tijdschrift in gedrukte vorm thuis bezorgd
Gratis toegang tot onze evenementen
10 % korting op onze publicaties: boeken, films…
Indien u nazaat bent van een oorlogsslachtoffer van Meensel-Kiezegem sluit u
automatisch aan bij N.C.P.G.R. Nationaal en ontvangt u tevens het periodieke
tijdschrift “Kracht”
Een overschrijvingsformulier kan u vinden incluis deze editie
Mededeling : lidgeld 2019, uw naam en adres
Rekeningnummer: BE84 7340 3632 1859
Wie contant betaalt of reeds betaald heeft hoeft hier uiteraard geen rekening mee
te houden
Van harte dank voor uw uiting van sympathie

Op 19 september namen we deel aan de herdenking in Fort Breendonk. Op de foto
drie kernbestuursleden, Evrard Van Goidsenhoven met ons vaandel en Sonia De Buys
met de vlag van NSB-Bekkevoort.
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