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Op 8 mei was het exact 75 jaar geleden dat er in Europa een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Die herdenking zou gepaard gaan met grote evenementen, maar de coronacrisis
Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden – Meensel-Kiezegem 1944 vzw
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oorlog die voor hen belangrijk is, gedenken. Tv-makers Arnout Houben en Christophe Deborsu
trokken de campagne.
Ook Museum44 en NCPGR Meensel-Kiezegem’44 eerden alle slachtoffers
van Meensel-Kiezegem met een kaarsje op het erekerkhof.
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Woord van de voorzitter
“We zijn in oorlog, een gezondheidsoorlog. We vechten
niet tegen een leger of tegen een andere natie. Maar de
vijand is daar, onzichtbaar, ongrijpbaar en oprukkend. En
dat vereist onze algemene mobilisatie.” Dit verkondigde
de Franse president E.Macron op 16 maart.
Marc Van Ranst, Steven Van Gucht, Erika Vlieghe: sedert
het uitbreken van de coronacrisis in maart horen en zien
we deze nieuwe BV’s dagelijks op radio of TV met nuttige
informatie om ons veilig doorheen deze noodtoestand te
loodsen. Begrippen als ‘het nieuwe normaal’ , de ‘GEES’,
curves in stijgende en/of dalende lijn, mondmaskers enz…
werden schering en inslag.
De gezondheidscrisis heeft lelijk huisgehouden: de economie kreeg het zwaar te verduren,
onze o zo dierbare vrijheid werd op de proef gesteld door de lock-down en de zogenaamde
social distancing. Inmiddels weten we wel een afstand van anderhalve meter correct in te
schatten. Het verenigingsleven viel stil met serieuze consequenties. Voor onze organisatie
betekent het dat de jaarlijkse herdenking en de herdenkingsreis in augustus dit jaar niet
doorgaan en noodgedwongen met een jaar uitgesteld moeten worden.
Begin mei werd de grote herdenking van de 75ste verjaardag van de bevrijding van
Neuengamme in de KZ Gedenkstätte afgelast en werd er plaatselijk ‘en petit comité’ een
bloemenhulde gehouden. Terzelfder tijd is het in deze coronacrisis verontrustend dat we na
de nationale verkiezingen van 26 mei 2019 nog steeds uitkijken naar een nieuwe federale
regering. Dat wil zeggen dat er tijdens de laatste tien jaar drie jaar lang geen nationale
regering is geweest. Hopelijk schudt het virus politici wakker om eindelijk hun eigen ego even
opzij te willen zetten en gewoon te doen waarvoor ze verkozen zijn en betaald worden:
besturen. Misschien moet de politiek maar eens een voorbeeld nemen aan de mensen in de
zorg, het verplegend personeel en dokters, die ten koste van hun eigen gezondheid, dag in
dag uit, reeds maanden het beste van zichzelf geven om het leven van hun medemensen te
redden. Zij moesten het stellen met een applaus dat ondertussen reeds lang verstomd en
vergeten is.
Tenslotte wens ik, ondanks alles, iedereen een zorgeloze, mooie en vooral gezonde
zomerperiode toe.

Bericht:
Omwille van de opgelegde maatregelen van de Federale Overheid in het kader van de
bestrijding van Covid-19 zoals o.a. het organiseren van druk bezochte evenementen is in
overleg met de burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken,beslist om de geplande
jaarlijkse herdenking in Meensel-Kiezegem, gepland op zondag 9 augustus, uit te stellen
tot augustus 2021.
Informatie over het verplaatsen van de jaarlijkse herdenkingsreis vind je elders (pagina
6) in deze nieuwsbrief.
Omwille van de veiligheid en de daaraan verbonden opgelegde maatregelen zal ook de
algemene feestvergadering voorzien op 12 september niet doorgaan. Wegens de hoge
leeftijd van het merendeel van de deelnemers willen we ieder risico uit de weg gaan.
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In memoriam
Jozef (Jos) Cauwbergs, echtgenoot van mevr. Nicole Clinckx,
geboren te Meensel-Kiezegem op 8 juli 1938 en overleden in Sint Andries
(Brugge) op 15 april 2020. Hij was de zoon van Evrard Cauwbergs, eerste
slachtoffer van Meensel-Kiezegem in Neuengamme.
Jos was jarenlang lid van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44
Wij bieden aan de familie van Jos onze oprechte deelneming aan.

Leopold Andries,

echtgenoot van Nicole Moestermans, geboren te
Bunsbeek op 11 mei 1936 en thuis in Hoeleden overleden op 23 april 2020
na een langdurige ziekte.
Leopold was een trouw lid van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44
Onze oprechte deelneming aan de familie van Leopold

Raimund Gaebelein,

geboren op 10 oktober 1947 en overleden
op 28 juni 2020. Voorzitter van de vereniging van slachtoffers van het
naziregime en van de bond van antifascisten van Bremen. Uitgever van de
“Bremer Antifascist” en lid van de Districtadviesraad Gröpelingen. Hij
schreef in 1999 “Mantel des Schweigens” en deed interviews met
voormalige Belgische gevangenen voor de film van Katinka Schröder “ De
lege graven van Meensel-Kiezegem” en vertaalde in het Duits de gedichten
van Ina Stabergh “Neuengamme-ik kwam terug”. Hij verzorgde een korte
versie in het Duits van onze film “Meensel-Kiezegem’44” en schreef een
indrukwekkende brochure “Begegnung ohne Rückkehr” over het drama van
Meensel-Kiezegem met voorwoord van Chris Desaever-Cleuren en nawoord
van Detlef Garbe, directeur van de KZ Gedenkstätte Neuengamme. In
naam van alle lezers,vrienden en bekenden, zal het bestuur de achtbare
familie Gaebelein condoleren en onze oprechte deelneming overmaken in
deze uiterst pijnlijke levensomstandigheden
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Huwelijk van onze medewerkers Tom Devos en Caroline
Colebunders
Op zaterdag 30 mei 2020 stapten onze medewerkers Tom Devos
en Caroline Colebunders in het huwelijksbootje.
Het bestuur van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44 wenst hen van
harte proficiat en alle geluk toe.

P.S. Schoon madam . Over de vent . . . no comment.
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De officiële internationale herdenking van de 75ste verjaardag van
de bevrijding van gevangenen uit het concentratiekamp
Neuengamme, gepland begin mei, kon vanwege de
coronaviruspandemie helaas niet plaatsvinden. Er werd, in beperkte
kring, een bloemenhulde gehouden aan de zuil in de Gedenkstätte
KZ Neuengamme. Hier volgen enkele beelden:
Bron: KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Bloemenhulde op 3 mei aan de zuil door v.l.n.r.: voorzitter van het parlement van de stad
Hamburg, Carola Veit , eerste burgemeester Peter Tschentscher en Uta Kühl,
schatbewaarder van de A.I.N. – (Amicale Internationale de Neuengamme). Op de
achtergrond zien we de voorzitter van de Stichting van Hamburgse Memorialen, professor
Detlef Garbe, Kultuursenator van Hamburg Carsten Brosda en Oliver von Wrochem,
Directeur van de KZ Gedenkstätte Neuengamme.

Omdat we er zelf niet
konden bijzijn liet
onze vereniging
N.C.P.G.R.MeenselKiezegem’44 bloemen
neerleggen aan de zuil
in de Gedenkstätte KZ
Neuengamme

Ook aan het beeld “de wanhoop van
Meensel-Kiezegem” werden roosjes
neergelegd door Christine
Eckel. (Young Committee A.I.N.)
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23e Herdenkingsreis door Corona uitgesteld van 2020 naar
2021 (26-29 augustus 2021).
In het kader van de huidige Covid-19 situatie zullen we onze geplande herdenkingsreis
uitstellen naar volgend jaar. Enerzijds is de onzekerheid te hoog dat we de reis alsnog
moeten annuleren. Anderzijds is het niet mogelijk om de social-distancing regels te
respecteren in een volle bus. Vanuit Duitsland en Nederland kregen wij ook de boodschap
van de geplande bezoekplaatsen dat men niet kan garanderen dat er op dat moment
toelating is om groepen te ontvangen.
De vierdaagse reis zal dus verplaatst worden naar 26 tot 29 augustus 2021. Als je al
een voorschot betaald hebt, ben je ook ingeschreven voor volgend jaar. Komt dat niet
goed uit, dan kan je contact opnemen met Viviane Cauwbergs op
viviane.cauwbergs@proximus.be of +32 473 32 07 76. Zij zal dan jouw voorschot
terugstorten. Indien je ondertussen het saldo met het volledige bedrag voor de reis
hebt gestort, zal dit bedrag ook terug op jouw rekening komen.
Dit jaar was als speciale reis gepland, 75 jaar na de bevrijding van de kampen. Volgend
jaar zullen we toch trachten in die geest een speciale viering te voorzien, samen met de
interessante bezoeken. De geplande sprekers aan ons beeld “De Wanhoop van MeenselKiezegem”, zullen worden gevraagd hun gelegenheidstoespraak dan te houden. Andreas
Lappöhn zal hopelijk ook in 2021 onze toegewijde gids zijn.
De plaatsen die eventueel vrij komen kunnen door nieuwe kandidaten ingenomen worden.
Wie nog ideeën heeft van interessante sites kan die altijd melden, we onderzoeken dan of
het doenbaar is en te combineren met de bestaande planning. (De te bezoeken plaatsen in
2021 zijn al bevestigd, twee ervan moeten nog verder worden uitgewerkt.)
Mogelijks voorzien we volgend jaar ook weer een reis naar Normandië, voor zover er
interesse is, de omstandigheden het toelaten, en we onze Herdenkingsreis geen
concurrentie aandoen. Dus dat is nog even afwachten. Voor inlichtingen kan je steeds
terecht bij onze reisgidsen.
De planning voor augustus 2021 blijft dus ongeveer dezelfde. Mogelijks worden nog enkele
details gewijzigd in de loop van de tijd, dan brengen we jou op de hoogte.
Donderdag 26 augustus 2021
Vertrek om 6u stipt aan de parking op de Statiestraat in Meensel-Kiezegem
Dora-Mittelbau (is nog niet aangevraagd omwille van eventueel bezoek aan Wolfenbüttel.
Dat zou mogelijk een nieuwe plaats zijn)
Buchenwald blijft behouden.
Maagdenburg: overnachten in het kleurrijke Arthotel wordt terug aangevraagd.
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Vrijdag 27 augustus 2021
Gardelegen: Bezoek blijft behouden. Hier waren we al driemaal, alhoewel niet meer als de
eersten nadat het dit jaar officieel openging. Het werd ook niet door de president van
Duitsland ingehuldigd in april 2020 omwille van de mogelijkheid van virusbesmetting.
Ludwigslust en Wöbbelin blijven ook behouden.
Diner in het Hamburgse – Brauhaus Joh. Albrecht is ook weer door Caroline geregeld voor
2021, qua hotel zijn we in volle overleg met nieuwe mogelijkheden.
Zaterdag 28 augustus 2021
Neuengamme – Bezoek aan Gedenkhal & Herdenking aan ons beeld ‘De Wanhoop van
Meensel-Kiezegem’. Bezoek aan Steenfabriek & Haven
Daar we de lunch in KZ Gedenkstätte Neuengamme zelf gebruiken kunnen we na het
afsluiten bij het Crematorium nog een bezoek brengen aan Bullenhuser Damm.
Blockbrau aan de Elbe blijft de geprefereerde plaats voor de start van een
avondprogramma ( o.a. bezoek aan Sankt-Pauli en de Reeperbaan.)
Zondag 29 augustus 2021
Voor de vroege vogels: Bezoek Alte Fishmarkt (5u)
Bremen-de Bunker van Farge wordt in de voormiddag bezocht.
Planning is de Weser over te varen in Blumenthal. Op de Bahrsplatte brengen we eerst
hulde aan onze dorpsgenoten die daar het leven lieten.
Vught en Eben-Emael op onze terugreis waren nog niet vastgelegd. Later meer hierover.
Voor meer inlichtingen neem contact op met de bestuursleden, reisleiders of breng een
bezoek aan ons museum. Alle informatie bij Tom Devos via info@museum44.be
of +32 16 36 50 55.

Onvoorwaardelijke Duitse overgave op de Luneburgerheide
Op 3 mei 1945 werd op de Luneburgerheide, niet zo ver van het kamp Bergen Belsen de
overgave van de Duitsers bekrachtigd. Staatshoofd admiraal Dönitz (volgde Hitler op na
diens zelfmoord) was zelf niet aanwezig. Op de foto (onderaan de tekst pag.8) merk je
voor de geallieerden Veldmaarschalk Bernard Montgomery - als commandant van de 21e
Legergroep. Voor Duitsland waren er Admiraal Hans-Georg von Friedeburg - als Duitse
Commander-in-Chief van de Kriegsmarine, Eberhard Kinzel - als chef-staf van het
noordwesten Duitse leger, Gerhard Wagner - als hoofd van de operationele afdeling van de
Kriegsmarine en Kolonel Fritz Poleck - Oberkommando der Wehrmacht en Majoor Hans
Jochen Friedel - stafofficier.

Vervolg pag.8
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Wat hield de overeenkomst o.a. in?
Het Duitse Commando stemt in met de overgave van alle Duitse strijdkrachten in
Nederland, in het noordwesten van Duitsland, waaronder de Friese eilanden en Helgoland
en alle andere eilanden. Dit is ook om alle marineschepen in de gebieden hun wapens te
doen neerleggen en de onvoorwaardelijke overgave te aanvaarden.
Alle vijandelijkheden te land, ter zee of in de lucht door de Duitse troepen in de
bovengenoemde gebieden te stoppen vanaf 0800 uur op zaterdag 5 mei 1945.
Het Duitse commando zal dit uitvoeren zonder argumenten of commentaar.
Ongehoorzaamheid aan de orders, of het niet naleven van hen, zal worden beschouwd als
een schending van deze voorwaarden van overgave en zal worden behandeld door de
geallieerden in overeenstemming met de algemeen aanvaarde wetten en gebruiken van de
oorlog.

Bij onze jaarlijkse herdenkingsreizen (spijtig dit jaar onderbroken) stopten we telkens op
deze historische plaats om ook het speciale kerkhof van Becklingen te bezoeken. Tussen
Hamburg en Bergen-Belsen, ergens langs de kant van de weg op een heuvel werd
geschiedenis geschreven. Op de Oorlogsbegraafplaats Becklingen zijn de bevrijders die
sneuvelden in deze streek hier samengebracht. Er rusten 2 374 gevallenen, 97 bleven
onbekend. Ook zijn er 27 graven met een andere nationaliteit dan de Engelse.
De nationaliteiten van de gesneuvelden kan men ook herkennen aan de vorm van de witte
grafstenen. Het zijn 2 086 Britten, 140 Canadezen, 79 Australiërs, 38 Nieuw Zeelanders,
2 Zuid Afrikanen, 1 Griek, 19 Polen, 5 Russen, 2 Joegoslaven en 9 onbekenden. Er is ook
een groepering van graven voor slachtoffers die een andere godsdienst beleden.
In 2022 rijden we weer eens langs daar. We willen, nu we geen reis hebben, toch enkele
plaatsen wat nader toelichten in onze Nieuwsbrieven.
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Meensel-Kiezegem - Vinkt – Bande - Putten.
In de Gedachtenisruimte in Putten (Nederland) van “ Stichting Oktober 44” hangt een
plaat met Europese plaatsen die getroffen werden door Duitse vergeldingsmaatregelen na
een aanslag door het verzet. Voor België werden Bande en Vinkt vermeld. Op vraag van
N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem 44 is daar Meensel-Kiezegem aan toegevoegd.
Omdat de gebeurtenissen in Bande en Vinkt bij ons minder gekend zijn volgt hier enige
info hierover.
VINKT, is een deelgemeente van Deinze (Oost-Vlaanderen). Op 24 mei 1940 bereikt het
Duitse leger het Schipdonkkanaal in Meigem en ’s anderendaags wordt Meigem
ingenomen. Zestien burgers komen om het leven en een Duitse obus maakt nog 38
slachtoffers in een groep van 150 gijzelaars. Op 26 mei komen nog 27 gijzelaars die
samengedreven waren in de kerk van Meigem om het leven, waarschijnlijk door ontploffing
van een Belgische granaat.
Het naburige Vinkt is dan nog in handen van de Ardense Jagers. Op maandag 27 mei valt
Vinkt in handen van de Duitse soldaten die beweerden dat ze beschoten werden door
lokale burgers. Bij een razzia als vergelding hiervoor werden op verschillende plaatsen in
het dorp 38 mannen geëxecuteerd. Zelfs op 28 mei , de dag dat het Belgische leger
capituleerde worden nog 9 mensen vermoord. Op enkele dagen kwamen in Meigem en
Vinkt 140 mensen om het leven.
Als aandenken aan de burgerlijke slachtoffers en de
gesneuvelde Ardense Jagers werd in 1968 nabij de Sint-Bartholomeuskerk in Vinkt een
oorlogsmemoriaal opgericht op de plaats waar de slachtoffers oorspronkelijk in een
massagraf begraven werden. Ze werden wel individueel herbegraven op het ereperk. Op
de nabije kerkhofmuur staan de namen van de slachtoffers en is er ook vermelding van
andere martelaarsgemeenten zoals Bande, Lidice, Oradour en anderen, van MeenselKiezegem geen vermelding. Het hoofdmotief van dit memoriaal is hetzelfde als in Oradour
sur-Glane : “ Waartoe een mens in staat is”. In 2013 werd in een vleugel van het woon-en
zorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt een vrij toegankelijke reflectieruimte ingericht met
informatie over de gebeurtenissen van mei 1940 en historisch verantwoorde informatie
vanuit verschillende perspectieven.
- 10 jaar geleden (2010) namen wij deel aan een colloquium in het kasteel van Ooidonk
waar we ook onze tentoonstelling opbouwden. We werden hierop attent gemaakt door
Raimond Gaebelein die er het woord voerde namens de Duitse anti-fascisten. Hij maakte
de Europese inrichters attent op de gebeurtenissen van Meensel-Kiezegem. Men had er nog
nooit van gehoord.
We werden er begroet door de Europese president Herman Van Rompuy.
Vervolg pag. 10

Memoriaal in Vinkt

Begroeting door Herman Van Rompuy .
Op de foto herkennen we wijlen Alfons
Vuchelen en Marc Cauwbergs
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BANDE, is een deelgemeente van Nassogne in de provincie Luxemburg langs de N4 tussen
Marche en Bastogne.
Begin september 1944 doorkruisten terugtrekkende Duitse troepen Bande langs de
hoofdweg. De bevrijding was nabij en het verzet vernietigde nog een Duits munitiedepot
en doodde 3 Duitse soldaten. Als wraak steken de Duitsers 35 huizen in brand , gelegen
langs de hoofdweg. Eén inwoner wilde vluchten en werd doodgeschoten. De
terugtrekkende Duitse soldaten riepen nog: “Wij komen terug”.
Bij het Von Rundstedtoffensief in december 1944 werd Bande bezet en op 24 december
arresteerden SD’ers ( de veiligheidsdienst van de SS) alle mannen van 17 jaar en ouder
zogezegd voor een routinecontrole. ’s Avonds werden 33 gevangenen, tussen 17 en 32 jaar
oud, naar één van de uitgebrande huizen, het Café de la Poste, gebracht en met een
nekschot vermoord.
Eén man, Léon Praille, kon zijn bewaker verschalken en kon vluchten onder een
kogelregen. De anderen werden in een openliggende kelder gegooid. Op kerstdag
executeerde de SD nog twee broers uit het naburige Roy en gooide ze bij de 32 anderen in
de kelder. Op 27 december vermoordde de SD of Gestapo nog twee broers uit Hodister,
hun lichamen werden twee maanden later in een bos gevonden.
Aanwezige soldaten en officieren van de Werhmacht bekenden aan de inwoners van
Bande dat zelfs zij bang waren van de SS’ers en SD’ers van het moordcommando dat deels
samengesteld was uit mannen die met een Frans accent praatten en beweerden dat ze van
Himmler de opdracht hadden gekregen 30 mensen te vermoorden voor de aanslag op de
drie Duitsers en 2 voor de aanslag op een Belgische collaborateur.
Bij het oprukken van de geallieerden op 11 januari 1945 met o.a. een groep Belgische SAS
para’s ontdekten ze tot hun afgrijzen 34 bevroren lichamen onder een laag sneeuw in de
kelder van Cafe de la Poste. Een week later verzorgden parachutisten het transport en een
erewacht bij de begrafenis van de slachtoffers.

Memoriaal in Bande
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Plaats van de terreur in Bande: café de la poste

PUTTEN. Op 1 oktober 1944 houdt de Duitse weermacht een razzia in Putten en Nijkerk
als vergelding voor een aanslag door het verzet waarbij één Duitse officier werd gedood
en één zwaar gewond. Op 2 oktober steken Nederlandse SS’ers en Duitse troepen 110
huizen in brand . 602 mannen uit Putten worden op transport gezet naar Neuengamme
waarvan er 49 terugkeren na de bevrijding.

Gedachtenisruimte in Putten
De gedachtenisruimte in Putten - Nederland

Ook Meensel-Kiezegem wordt vermeld
in Putten

MEENSEL-KIEZEGEM. Razzia’s op 1 en 11 augustus 1944 na een aanslag door het verzet op
collaborateur Gaston Merckx worden uitgevoerd en geleid door Vlaamse SS’ers. Vier
personen worden ter plaatse vermoord, 91 worden opgepakt, 71 worden naar Neuengamme
gedeporteerd, 8 keren terug uit de concentratiekampen, 7 worden uit de gevangenis van
Leuven bevrijd en 13 ontsnappen uit de spooktrein. Museum44 in Meensel-Kiezegem
verschaft hierover uitgebreid informatie .
De razzia’s en moorden in deze vier locaties zijn telkens de vergelding voor de aanslag op
collaborateurs of Duitse militairen door het verzet.
In Vinkt worden slachtoffers ter plaatse vermoord door de Duitse weermacht .
In Bande worden de slachtoffers ter plaatse vermoord door Duitse SS’ers en/of SD’ers.
In Putten is de razzia geleid door de Duitse weermacht als vergelding voor de moord op
een Duitse officier en worden de mensen in Duitse concentratiekampen vermoord.
In Meensel-Kiezegem worden de razzia’s uitgevoerd door Vlaamse SS’ers op dwingende
aanvraag van een collaborerende Vlaamse familie en worden de mensen ter plaatse of in
Duitse concentratiekampen vermoord.
Meer dan ooit maken we de bedenking : ” Waartoe een mens in staat is” en is er nood aan
initiatieven zoals ”Museum44” in Meensel-Kiezegem om de mensen en vooral de jongeren
te motiveren om na te denken en een kritische geest te ontwikkelen.
Developing critical minds.
Freddy Duerinckx
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Memoriaal
in Bande
Het museum44
in Meensel-Kiezegem kan
terug
bezocht
Het memoriaal in Vinkt
worden na sluiting door de coronacrisis
Gedachtenisruimte in Putten

Voorlopig kan je enkel bezoeken mits reservatie
op voorhand.
Reserveren kan online of telefonisch:
reservaties@museum44.be of 016 36 50 55

Je kan makkelijk online je tijdsslot reserveren via www.museum44.be. Betalen
kan online of ter plaatse via bancontact.
Groepen tot 10 personen binnen dezelfde bubbel zijn mogelijk, op voorwaarde dat
iedereen een mondmasker draagt.
Geleide rondleidingen met gids zijn voorlopig mogelijk in het weekend.

Tarieven:
-

Standaardtarief = 7,5 euro
Voordeeltarief (65+, gehandicapten, lerarenkaart, groepen vanaf 15
personen, …)
= 4 euro
Jongeren (- 18j) / scholen = 1 euro
Gids = 30 euro

De openingsuren zijn ongewijzigd:
woensdag/donderdag/vrijdag van 13u tot 17u
zaterdag/zondag van 10u tot 17u.
Je moet wel zelf een mondmasker meebrengen. Voor de andere
voorzorgsmaatregelen wordt ter plaatse gezorgd.
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