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1 augustus 1944: eerste razzia    –    11 augustus 1944: tweede razzia 

18 augustus 1944:     briefje uit gevangenis van Sint-Gillis 

10 september 1944:   laatste bericht uit de trein omgeving Mechelen : … Op weg naar Duitsland… 

Einde mei 1945: terugkeer  Marcel Loddewijkx:… “Het geleeg stond vol vrouwen, weduwen, maar dat wisten ze 

nog niet. Ik durfde het hen niet zeggen dat ze hun man, hun vader of hun zoon nooit meer zouden wederzien… 

10 maanden vol wanhoop, angst in Meensel-Kiezegem.” 

Zoals deze foto kunnen er 28 zijn – geen lach op de gezichten, alleen leegte  bij tientallen “weduwen” en bij de 

honderd “oorlogswezen”. 

Maart 2020:  pandemie – ook angst voor een virus. Misschien het moment om even stil te staan bij de 10 maanden 

van toen: het grote verschil is dat de boosdoeners in ’44 niet onzichtbaar waren, maar mensen.  

Vandaar ook de naam van ons herdenkingsbeeld in Neuengamme: “De wanhoop van Meensel-Kiezegem”.  

Blijf onthouden wat de dichters verwoorden: 

“Als we het vergeten begint het opnieuw”- “De moeders zonder zonen, de vrouwen zonder man, de kinderen zonder 

vader… Vergeet dan wie het kan !!!” – “Ik hoorde een stem die vroeg om nooit te zwijgen..”  –             

“Ongeschreide tranen branden in de ogen..” 
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Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

Het museum is voorlopig enkel geopend op afspraak op zaterdag en zondag (niet op 

feestdagen). Je afspraak reserveren kan via +32 16 36 50 55, reservaties@museum44.be 

of online via www.museum44.be.   Mondmasker verplicht. 
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Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57         

                                        

 website: www.museum44.be 

 
 

BESTUUR vzw N.C.P.G.R Meensel-Kiezegem’44 
 

VITAL CRAENINCKX         FREDDY DUERINCKX 

Voorzitter          Ondervoorzitter 

+32 16 63 46 23         +32 16 62 12 38 

+32 496 50 46 77         +32 479 69 97 88 

VIVIANE CAUWBERGS         JOS LEMMENS 

Secretaris          Penningmeester 

+32 16 53 41 88         +32 16 63 36 11 

+32 473 32 07 76         +32 477 45 67 36 

WERKGROEPEN 
HERDENKINGSCOMITE         HERDENKINGSREIZEN 

Coördinator Vital Craeninckx        Coördinator Oktaaf Duerinckx 

MUSEUM & TENTOONSTELLINGEN       REDACTIE 

Coördinator Marc Cauwbergs        Vital Craeninckx, Oktaaf Duerinckx & Tom Devos 

BESTUURSLEDEN 
Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Caroline COLEBUNDERS, Katrin DUERINCKX, 

Guido HENDRICKX (ere-voorzitter), Ingrid HENDRICKX, Rudi PEETERS, Marcel REYNDERS, Melanie 

SCHOUTERS, Evrard VAN GOIDSENHOVEN, Yvonne VANGILBERGEN & Fernand VANSEVENANT 

REKENINGNUMMERS 
Algemeen, Lidgelden & Donaties – KBC – IBAN BE84 7340 3632 1859 – BIC KREDBEBB 

Herdenkingsreizen: KBC – IBAN BE96 7390 1554 9505  - BIC KREDBEBB 

Website:  https://www.meensel-kiezegem44.be/ 

 

2 –  Meensel-Kiezegem ’44 vzw   

mailto:reservaties@museum44.be
http://www.museum44.be/
http://www.museum44.be/


Meensel-Kiezegem ’44 vzw - 3 

Voorwoord 
 

Binnenkort is het kerstmis en nieuwjaar. Ondanks een hardnekkig 

virus dat ons al bijna een jaar lang in een houdgreep heeft, brengen 

deze feesten momenten  van mijmering en bezinning…. 

De vredeswens van kerstmis wakkert nog maar eens het 

verlangen aan naar een gelukkig en vreedzaam samenleven. 

Helaas blijft het meestal bij dit verlangen… 
 

Keren we terug naar december 1944 . . . . . 
 

Vrede op aarde leek toen verder weg dan ooit, alhoewel de Tweede Wereldoorlog over een paar 

maanden voorbij zou zijn. Voor miljoenen Europeanen was december 1944 een tijd van 

ongekende angst, honger en wanhoop. Duitse steden kregen zware aanvallen te verduren; aan 

de frontlinies werd in alle hevigheid gevochten. Tijdens de Kerst van 1944 leggen Amerikaanse 

en Duitse troepen in de Ardennen gezamenlijk hun wapens neer om de oorlog een paar uur te 

vergeten.  In concentratiekampen verloren velen hun leven. Toch zorgde die kerstmis ’44 voor 

dat kleine sprankeltje hoop en troost maar ook voor vertwijfeling, zoals blijkt uit de 

hiernavolgende getuigenis van Raymond Van Pée : een fragment  uit zijn boek “ik was 20 in 

1944, relaas uit Neuengamme en Blumenthal”. Van Pée vernoemt in zijn boek de mannen uit 

Meensel-Kiezegem. Hij moet hen dus ongetwijfeld in het kamp ontmoet hebben.   

“ Kerstmis naderde, het feest van de vrede. De ingenieurs zeiden dat we twee dagen niet 
moesten komen werken, want zij kwamen ook niet. We trachtten wat kerststemming te brengen 
op onze kamer. Met kleurige papiertjes uit de fabriek maakten wij een klein boompje. Zou de 
kampleiding iets organiseren om er toch een feest van te maken? Allerlei geruchten doorkruisten 
het kamp. De meestergast wenste ons een vrolijk kerstfeest, er onmiddellijk aan toevoegend 
dat het voor het grote Duitse Rijk wel een mooi kerstfeest zou zijn, maar niet voor ons, want 
er waren veel huizen en dorpen in België platgeschoten en er waren veel doden gevallen. Het 
von Rundstedt-offensief was gelukt en dat was volgens hem een grote overwinning. Rotzak, val 
dood, dachten wij. En met dit slechte nieuws moesten wij, arme gevangenen, de kerstdagen in. 
Maar onze wil om te overleven werd onderschat. We zouden en moesten terugkeren naar onze 
geliefden, naar de vrouwen en ouders van onze doodgemartelde vrienden, om hen te vertellen 
hoe hun man of zoon zich tot het uiterste had ingespannen om te overleven en dat zijn laatste 
gedachten aan zijn dierbaren waren gewijd. 

Kerstavond brak aan. We verzamelden op de appelplaats en zongen kerstliederen in alle talen. 
De kapo’s en ss’ers waren niet te zien. Ze zaten samen in een kamer en zopen zelfgemaakte 
jenever, die in een klein blok gestookt werd van aardappelen en graan. In de ss-barak was niet 
veel licht te bespeuren. Het kamp van de marinesoldaten lag naast het onze. Daar werd 
gezongen en gefeest en we zagen kaarsen branden. De wachten rond ons kamp en boven in de 
uitkijktorens zouden ook liever mee gefeest hebben, maar moesten we pogen te ontsnappen, 
dan vlogen ze misschien naar het front in Rusland, daar werd altijd mee gedreigd als men zijn 
dienst niet goed deed. Iedereen was met zijn gedachten thuis. Wie van ons zou het geluk mogen 
beleven nog ooit eens een kerstfeest in familiekring te vieren? Met weemoed in het hart kropen 
wij in onze luizenbak. Er werden nog wat kerstmaaltijden samengesteld vanuit bed, tot Theo 
riep dat we mekaar niet langer moesten plagen, maar proberen te slapen. 

 

                        Lees verder pagina 4  
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Op kerstdag kregen we ieder vijf aardappelen met pel en al, met een zemelensaus en kleine 
stukjes van iets dat op vlees trok maar er niet naar smaakte. ’s Avonds bij ons stuk brood kregen 
we marmelade en een stuk worst. Op tweede kerstdag moesten we niet naar de fabriek, maar 
dat was veel beter geweest, want nu werden we de hele dag geplaagd en opgejaagd. We moesten 
de barakken grondig kuisen. Verscheidene groepen gevangenen werden gestraft; ze moesten in 
kikvorshouding heel het plein afspringen. Wie niet vlug genoeg sprong werd met de matrak 
bewerkt. Zo verliepen de feestdagen ‘44.. . . .” 

Vandaag. Decennia later. 2020.  Wij hebben het zeker niet slecht in dit land, de coronacrisis 
terzijde. Denk onder andere aan onze sociale zekerheid waarbij iedereen recht heeft op een 
degelijke medische behandeling. We betalen daar belastingen voor maar waar elders vind je 
dergelijk systeem?  Laten we daarom, ondanks de heersende coronatoestanden en onze voorlopig 
ingeperkte vrijheid de eindejaarsfeesten met optimisme tegemoet gaan en, als het  kan, daarbij 
eens even terugdenken aan die kerst van 1944…….in Neuengamme. 

Verder wens ik u allen een vredevolle  kerst en een fijn eindejaar en hoop dat u  in de toekomst 
de vereniging financieel blijft steunen door uw trouw lidmaatschap. Met dank.       

                                  Vital Craeninckx, voorzitter 

          

                                  

Met Allerheiligen werden ook de oorlogsslachtoffers uit 

Meensel-Kiezegem niet vergeten. Met dank aan de gemeente Tielt-Winge. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Monument in Kiezegem          Erekerkhof in Meensel 
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De razzia van Putten in Nederland werd herdacht              

op 2 oktober 
 

Reeds vele jaren onderhouden wij vriendschapsbanden met de gemeente Putten.                              

De “Stichting Oktober 44” van deze gemeente liet in augustus bloemen neerleggen in 

Kiezegem ter gelegenheid van onze herdenking.  Wederzijds zorgden wij voor een bloemstuk 

bij hun herdenking op 2 oktober in het herdenkingshof aan het beeld “De treurende 

weduwe”.  

De razzia : In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschoten leden van het 
Puttense verzet bij de Oldenallerbrug vanuit een hinderlaag  een auto met daarin officieren 
van de Wehrmacht. Nog steeds weet men niet waarom en in wiens opdracht deze 
verzetsdaad werd gepleegd. Bij het vuurgevecht kwamen een Duitse officier en één van de 
verzetsmensen om het leven. Twee inzittenden, korporaals, konden vluchten. Een andere 
officier ontsnapte zwaargewond naar een nabijgelegen boerderij vanwaar hij de Duitsers 
inlichtte.  Een dag later werd op bevel van generaal Friedrich Christiansen een 
vergeldingsactie uitgevoerd. Het dorp werd omsingeld door Duitse troepen. De actie stond 
onder leiding van Fritz Fullriede. De vrouwen en mannen werden van elkaar gescheiden en 
110 woningen werden door Duitse en Nederlandse SS’ers in brand gestoken. Zes mannen en 
een jonge vrouw werden doodgeschoten. De vrouwen werden tot 21.00 uur in de kerk 
vastgehouden, de mannen en jongens werden opgesloten in de dorpsschool en de eierhal op 
het Marktplein achter de kerk. Op 2 oktober werden 659 mannen afgevoerd naar Kamp 
Amersfoort.  Daar werden 58 mannen, om tot hiertoe onbekende redenen , vrijgelaten. Op 
11 oktober werden de overige 601 mensen op transport gezet naar KZ  Neuengamme. Tijdens 
dat transport sprongen 13 mannen van de trein en zo kwamen er uiteindelijk 588 aan in 
Neuengamme-Duitsland. Vandaar werden ze naar diverse buitenkampen gestuurd zoals  
Husum-Schwesing,  Ladelund,  Bergen-Belsen, Meppen-Versen,  Beendorf,  Wöbbelin en  
Malchow.  Na de oorlog keerden slechts 48 mannen terug wat het totaal aantal slachtoffers 
op 552 brengt.    De laatste overlevende teruggekeerde was Jannes Priem die op 22 augustus 
2013 overleed. Hij werd 87 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemenhulde aan “de treurende weduwe”  

 
 

Putten: Bloemenhulde in het herdenkingshof aan het beeld van 

de  “treurende weduwe” op 2 oktober 2020 

Bloemstuk vanwege N.C.P.G.R.-

Meensel-Kiezegem’44 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Husum-Schwesing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ladelund
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Meppen-Versen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beendorf_(concentratiekamp)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6bbelin
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Malchow_(concentratiekamp)&action=edit&redlink=1
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Nooit vergeten… en herinnering aan koster Alfons Stas. 

                  Guido Hendrickx, ere-voorzitter 

Via hedendaagse mediakanalen hoorden  we, tot onze eigenste twijfelende  verbazing,  de 

eerste berichten over de martelgang die de ontwikkelingen van de coronavaccins hebben 

betekend voor farmabedrijven met wereldfaam. Een bikkelharde publicitaire strijd over de 

belangrijkste vraagstukken van en over de timing van verdeling, de kostprijsberekening,de 

doeltreffendheid en de bewaartechnieken, distributie en zo meer. Het Europese 

Geneesmiddelenbureau bracht tenslotte enige geruststellende berichtgeving dat “volgend 

jaar reeds zes of zeven verschillende vaccins op de markt zullen zijn”- einde citaat. 

De coronacrisis heeft zonder twijfel een nooit geziene impact gehad op ons persoonlijk en 

sociaal leven het voorbije jaar. De reportage en het beeldmateriaal dat kon gepubliceerd 

worden in onze vorige Nieuwsbrief over de gereglementeerde herdenkingen in St Joris 

Winge, Kiezegem en Meensel waren hiervan een overduidelijk bewijsstuk. Het ging er  vooral 

om de 75ste Herdenking van het oorlogseinde, de gruwelijke razia’s van de augustusdagen 

1944 indachtig.  Vooral het  “ Nooit vergeten” en de continuïteit van deze morele 

verplichting voor de toekomst  blijft een must. 

Dat alles beleefden we, samen met het beperkt aantal aanwezigen, in een zeer speciale 

sfeer.  

Het waren de meest feestelijke herdenkingsmomenten uit de voorbije jaren die ons 

persoonlijk herbeleven hierbij  komen ondersteunen. Opmerkelijk kwam daar de 

ondertussen overleden, figuur van koster Alfons Stas zaliger de gedachtengang versterken. 

Als gewezen dirigent van zijn geliefd Sint Matheuskoor kreeg ik telkenmale ook  de 

gelegenheid, enig zicht te hebben op de aanwezige zingende  mensenmassa die rond de 

respectievelijke monumenten geschaard stonden tijdens de plechtige openluchtmissen. 

Dankbare gevoelens van enthousiaste tevredenheid over het welslagen van de meerstemmige 

uitvoeringen met een beperkte koorbezetting, maakten van koster Alfons Stas telkenmale 

een bescheiden maar gelukkig organist. Inderdaad, koster Alfons bleef steeds die bezadigde, 

weinig zeggende ,maar met een ongekende muzikale interesse en begaafdheid en virtuositeit 

in zijn begeleidingen, plichtsbewust uitvoeringen verzekeren. “Zijn” vaderlandse lied (als 

eerste werk  te horen op onze CD-uitgave) bevestigt nog steeds de meesterlijke bezieling 

van zijn kunstig orgelspel 

Talloze zomeravonden, elk jaar opnieuw, werden drukke repetities vooraf georganiseerd, 

want bij Alfons moest het “af zijn”. Zijn gevoelige snaren en  sterk getrainde muzikale oren 

lieten absoluut niet toe, dat in meerstemmige gezangen, afgegleden werd naar storende 

nevenklanken. Telkenjare opnieuw was  koster Alfons bezorgd doende om  feilloos en intens 

beleefd, de  geplande herdenkingen met gepaste luister te omkaderen. 

Trouwens, je kan stellen dat Alfons Stas zaliger als ’t ware, zijn gans professionele leven als 

dorpskoster een baken van steun heeft betekend, bij het onnoemelijke leed van rouwende 

en gebroken families van de nooit weergekeerde gedeporteerden in ontelbare jaarmissen. 

Alfons heeft ons steeds met zijn consequente houdingen en koorbegeleiding  voorgehouden 

dat empathie en inleving moest geleerd worden. De onbekende situaties van de 

gedeporteerden waren niet te bevatten of te begrijpen en dat had het sociale leven in een 

onwrikbaar isolement gestort. Het zijn deze factoren van sociaal isolement, van ingeperkte 

privacy ,van scheiding zonder afscheid te kunnen nemen enz, als een langdurige impact de 

overblijvende gezinsgenoten in hun sociaal leven hebben beïnvloed en getekend. 
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Immers het was  Alfons die als eerste geconfronteerd werd op 1 augustus 1944 met de eerste 

moordpartij alhier op zijn buurman August Craeninckx. Gust werd immers in een vluchtpoging 

op de kerkweg neergeknald. Een herdenkingskruis is aangebracht. De koster mocht deze 

onmenselijke afrekening ontdekken, toen hij in alle vroegte op de bewuste morgen van de 

eerste razziadag, de klokken plichtsgetrouw ging luiden. Meteen ook de eerste doodsklokken 

over het slapende dorpje Meensel. De onomkeerbare  gruwel was ingezet. 

Onmacht, onbegrip, verwarring en desoriëntatie verlamden de gezinnen waar ’s avonds 

gezinsleden ontbraken. Alfons herinnerde zich dit alles al was ‘t gisteren gebeurd. 

Temeer daar hij nog gedoemd was op aansluitende dagen de begrafenissen van Oscar 

Beddegenoots en August Craeninckx te organiseren. Nooit meegemaakt : de koorzangers die  

de uitvaarten normaal gezien hielpen verzorgen, daagden uit grote vrees voor represailles 

niet op. Vanaf dit moment zal een zwijgende stilte ter zake het dorp blijven tekenen en 

onderdompelen in blijvend verdriet. 

Ook de tweede razzia en de bijhorende  deportaties op 11 augustus 1944 hadden koster Alfons 

zijn sociaal leven tegenover zijn gewezen school – en generatievrienden met verlammende 

effecten overhoop gehaald. Jaren later begreep hij nog altijd niet, aan welke dodendans hij 

was ontsprongen.” Waar heb ik dit verdiend ?” was meermaals zijn verzuchting hiermede  een 

antwoord zoekend op deze pertinente  en onoplosbare vraag. 

Gods wegen zijn en blijven ondoorgrondelijk. Mogelijk had “Ons Heer”, de goddelijke 

Voorzienigheid zeg maar,  uiteindelijk in de  nederige persoonlijkheid van onze  dorpskoster, 

een werkinstrument gevonden voor de toekomst van de toenmalige getroffen 

geloofsgemeenschap:  de verwerking bestendigen naar ons aller uiteindelijke 

eindbestemming. 

Zeer interessant wordt het nog  vandaag zelfs om enige studie te maken van de nog 

beschikbare doodsprentjes met de overlijdensgegevens van de meer dan zestig 

oorlogsslachtoffers en in het achterhoofd trachten te beseffen welke impact  de talrijke 

emotioneel geladen afscheidsceremonies hebben ingehouden kwestie aanpak en afwerking 

van uitvaartmissen en aanverwante  gebedsstonden voor Alfons. Koster Alfons moest 

gedwongen op zoek naar versterking van de koorbezetting . Meerdere toenmalige kerkzangers 

vielen onder de slachtoffers. Een gemengd koor bracht een vernieuwende geest dankzij de 

dames en heren, gewezen weeskinderen. 

                  Vervolg op blz.8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fons Stas met echtgenote 

Margeriet Nijs aan het 

klavier bij hem thuis 

Hartelijke ontmoeting met Monseigneur Leonard       

op de receptie na de herdenkingsplechtigheid op 5 

augustus 2012. 
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Een onwennige houding van buitenstaanders, in schril contrast  tegenover losgeslagen 

emoties en reacties rondom families met verdriet, deed iedereen er het zwijgen toe. De 

werkelijkheid van het definitieve verlies van geliefden, begon ten volle door te dringen  na 

de officiële bekendmakingen van sterfdatum en overlijden in een of ander Duits 

vernietigingskamp. Ondanks dat hierop soms jaren diende gewacht,  betekende het veelal 

een van de meest isolerende  en bedreigde aspecten  van de individuele rouwverwerking.    

’t Was hartverscheurend  geliefden te moeten missen, nog erger werd het na het definitieve 

verlies. 

Moeilijk werd het communiceren met gebroken stemmen en betraande ogen en toch de 

uitstekende moeder te blijven. Gebroken gezinshoofd worden, zoals je eenmaal de 

liefdevolle partner was geweest. De enige hartstochtige verzuchting die onze hersenen  

blijven koesteren: nooit vergeten. 

º º º º º º 

Alfons Stas, echtgenoot van Margriet Nijs, geboren in Meensel-Kiezegem op 29 oktober 
1920 en overleden op 12 oktober 2019. Hij werd net geen 99 jaar. 
 
Buurvrouw Lydia Trompet interviewde Alfons in juni 2017: 
 
Op de vraag hoeveel pastoors hij bijgestaan heeft op al die jaren, zei hij : zeven en noemde 
ze allen bij naam  Van Keerbergen, Sloots, Robert, Geerdens, Vrancken en Van Aerschot en 
één jaar D’Havé. Nu zolang ik het nog kan, ook diaken Luc.  Ik ben nu nog alleen organist, 
de job van koster heb ik op mijn 90ste opgegeven omdat het niet zo vlot meer ging. 
 
Over het verschil tussen de misvieringen vroeger en nu antwoordde hij: de taal, vroeger was 
alles in het Latijn en nu vooral in het Nederlands. Vroeger werd er alleen in de meimaand 
een Nederlandstalig Marialiedje gezongen. 
 
Natuurlijk valt ook het aantal kerkgangers op : vroeger zaten de kerken overvol ook al waren 
er twee missen op zondag. Iedereen ging naar de mis – jong en oud, nu zie je zelden nog 
kinderen of jongeren in de kerk. 
Volle kerken zijn wel aangenamer voor de organist maar in Meensel beschikken we over een 
goed zangkoor en ook de aanwezigen bidden en zingen goed mee waardoor de mis toch 
aangenaam klinkt… 
 

                                                               o o o o o o o o o o o o 

 

In Memoriam 

                   José Natens 

  
Geboren te Meensel-Kiezegem op 22 februari 1930  

en overleden in WZC Sint-Dominicus te Lubbeek  
op 21 november 2020. 
 
José was oorlogswees en lid van NCPGR Meensel-Kiezegem’44. 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 
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Dirk Vansina schenkt archief van zijn vader aan Museum 44 
 

 

Na de razzia’s van 1 en 11 augustus 1944: 

4 mannen werden ter plaatse vermoord en 63 overlijden in Duitse kampen. 

Weduwen van Meensel-Kiezegem komen samen aan de Sint Mattheuskerk in Meensel. 

 

   40 jaar later . . . .     

4 juli 1984: Koning Boudewijn begroet de oorlogsweduwen op het erekerkhof van Meensel 
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Dirk Vansina schenkt archief van zijn vader aan Museum’44 
 

Toen we de voorzitter van de provincieraad Alfred Vansina polsten in 1998 om eventueel te 

steunen om het beeld “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem” te realiseren, was hij 

onmiddellijk bereid het peterschap te aanvaarden. Samen met Chris Desaever-Cleuren,  

toenmalig burgemeester van Tielt-Winge, maakten zij de reis mee naar het KZ Neuengamme. 

Eind augustus 1998 plaatsten we het bronzen beeld van kunstenares May Claerhout in  de 

vroegere tuin van de Gestapo waar de as van het crematorium als meststof werd 

uitgestrooid. Dit beeld staat ter herdenking van vooral de weduwen en moeders van de 

slachtoffers. Het werd eerst plechtig ingehuldigd in de Maere te Sint-Joris-Winge in 

aanwezigheid van een afgevaardigde van koning Albert II. Dat werd onze eerste 

herdenkingsreis naar Neuengamme. Het kunstwerk werd officieel geplaatst in aanwezigheid 

van o.a. de Belgische ambassadeur in Duitsland, baron Struye de Swielande en de Hamburgse 

minister van Cultuur en Media Christina Weiss en (ere)-voorzitter Guido Hendrickx.                

Bij bijna elke plechtigheid kwam de ex-burgemeester van Leuven zijn respect betuigen. 

Toen hij in 2018 stierf op 91-jarige leeftijd zou zijn archief, dat voor een deel bestond uit 

items over WO II en Meensel-Kiezegem, wel gegeerd zijn door vele verzamelaars. Zijn zoon, 

schepen van Leuven Dirk Vansina, liet enkele weken geleden weten dat het de wens was van 

de familie dat deze zaken ten rechte kwamen in Meensel-Kiezegem. Deze  boeken en 

geschriften zullen dan ook ter beschikking gesteld worden van onderzoekers en bezoekers 

van het museum. Wanneer er een catalogus verschijnt van de werken die ter inzage kunnen 

gebruikt worden noteren we er ook bij wie de schenkers zijn. Nu kunnen we al meegeven 

dat er interessante werken bijkomen  over Dora, Terezin, verslagen van ooggetuigen (o.a. 

René Vught over D-Day in Leuven), register van het Heverleese War Cemetery enz… 

Vanuit NCPGR MK44 willen we zo onze dank betuigen aan de familie Vansina en in het 

bijzonder aan Dirk, die ook medepeter is van Museum’44, en ons dit jaar wilde vergezellen 

op onze 23ste herdenkingsreis. (deze reis is uitgesteld tot volgend jaar).  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

Aan het beeld “De wanhoop van Meensel-Kiezegem”       

meter Chris Desaever en peter Alfred Vansina 



Meensel-Kiezegem ’44 vzw - 11 

Sportjournalist Maarten Vangramberen was te gast in 

“Winteruur”, een programma van Wim Helsen op canvas 
 

Op 23 november 2020 omstreeks 23.30 uur las sportjournalist Maarten Vangramberen de 

tekst die schoolmeester Fernand Duerinckx schreef op de papieren wikkel van een 

conservenblik en uit de deportatietrein naar Neuengamme gooide. Het briefje werd op 10 

september ‘44 gevonden langs de spoorlijn in de buurt van Mechelen. Het werd verzonden 

naar zijn thuisadres in Meensel. Men kan het bekijken in Museum44. 

 

“Beste Vrienden, 

Op weg naar Duitschland. Onbekende bestemming. Allen gezond. 

Hopen spoedig weer te zijn. Bid voor goede en snelle thuisreis. 

Fernand.” 

             “ Aan Mevr. Duerinckx-Janssens 

             Wersbeekstraat 2 Meensel-Kiezegem” 

 

 

 

Maarten Vangramberen is de achterkleinzoon van Louis De Cock º1894 die eveneens 

gedeporteerd werd naar Duitsland en in Neuengamme overleed op 20 april 1945. Louis was 

gehuwd met Maria Coeckelberghs en zij hadden samen 3 dochters: Margaretha,  Angèle  en 

Julienne. Angèle huwde met Jozef Vangramberen uit Binkom en zij vestigden zich in haar 

ouderlijk huis in de Binkomstraat. Zij kregen 5 zonen;  Georges º1950, de vader van Maarten,  

Louis º 1953 (†), Marc º1955, Valère º1959 en Patrick º1965.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Wim Helsen en de onafscheidelijke golden retriever Swami Bami                                             

op de sofa in ‘winteruur’. 

 

 Louis De Cock 

 
    Fernand Duerinckx 



12 – Meensel-Kiezegem ’44 vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ‘44 
 

Het lidgeld voor 2021 bedraagt (minstens) 18 euro 

(17 euro + 1 euro administratie) 

 

Inbegrepen in deze ledenvoordelen : 

Een persoonlijke lidkaart wordt u thuis toegestuurd 

Periodiek 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 2021, uw naam en adres 

 

Rekeningnummer: BE84 7340 3632 1859 

 

Graag betaling uiterlijk tegen 1 maart 2021 

 

Wie contant betaalt of reeds betaald heeft hoeft hier uiteraard 

geen rekening mee te houden 
 

 

Hernieuwing lidgeld 2021 
 

 

 

Vanwege het voltallige bestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 wensen wij u 

een succesvol en gezond 2021 en hopen dat u ook in het nieuwe jaar onze 

vereniging blijft steunen. 

 

Traditiegetrouw gaat deze december-editie samen met de vernieuwing van het 

lidgeld. 

Wij appreciëren  uw blijvende steun aan onze organisatie. 
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