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Een korte, nijdige winterprik in februari zorgde voor een mooi wit rustiek laagje sneeuw 

op de grafzerken van het erekerkhof in Meensel. 

Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden – Meensel-Kiezegem 1944 vzw 
Erkenningsnummer P005656 – Afgiftekantoor Tielt-Winge 

Verantwoordelijke uitgever : Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168  3390  Tielt-Winge 
 



 
 

 

 

Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

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

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

of online via www.museum44.be. Mondmasker verplicht. 

        

Tom Devos  +32 487 73 70 02                         Marc Cauwbergs  +32 478 92 70 26 

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), Ronny OLEMANS, 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/ 
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Voorwoord 
 

We zijn ondertussen een jaar verder. Nog steeds  

                        Lees verder pagina 4  

 

                                  

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Inmiddels worden we reeds een jaar lang ingepalmd en 

onderdrukt door een onzichtbare vijand die nog steeds corona heet en 

die zich niet zo maar gewonnen geeft. Te meer daar onze 

verdedigingsstrategie gebreken vertoont door inschattingsfouten over 

de levering van vaccins, vaccinatieplanning en tegemoetkomingen 

inzake onze levenswijze.  We hebben desondanks twee veldslagen 

(lees golven) gewonnen met weliswaar vele slachtoffers als zware tol. 

       Mag ik u, beste lezer, uit naam van het ganse bestuur danken voor uw talrijke en positieve 

reactie op de  vraag om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap. We 

verwelkomen enerzijds enkele nieuwe sympathisanten. Zij maakten langs een of andere weg 

kennis met het verhaal van Meensel-Kiezegem. Anderzijds betreuren wij het heengaan van ons 

geliefd bestuurslid Ingrid Hendrickx en onze trouwe leden Maria Cox en Liliane ‘Chelly’ Robbyns. 

 

       En plots kwam een goede maand geleden de geschiedenis  heel dichtbij. In enkele kranten 

op 22 februari werd uitvoerig bericht over de uitlevering door de VS (Tennessee) aan Duitsland 

van één van de laatste nazi’s: zijn naam Friedrich Karl Berger, inmiddels 95 jaar oud. Hij was 

een voormalig kampbewaker in het concentratiekamp van Neuengamme. Op het einde van de 

oorlog was hij actief in subkamp Meppen-Versen (januari - maart 1945) en nadien in het 

hoofdkamp Neuengamme (eind maart - april 1945). Tijdens zijn verblijf in Meppen-Versen 

stierven daar, volgens de lijsten 13 landgenoten, waaronder zeker één man uit Meensel-

Kiezegem: landbouwer Frans Pasteyns, met kampnummer 45535, mijn eigenste grootvader langs 

moeders zijde, die aldaar op 23 februari overleed. Alhoewel ik mijn grootvader nooit gekend 

heb was ik bij het lezen van het artikel even weg van de wereld, of hoe de geschiedenis 

plotseling héél dichtbij kwam.  Mijn grootvader zal deze nazi-booswicht vast en zeker meermaals 

in de ogen gekeken hebben zoals ikzelf heden met niets anders dan minachting en 

verontwaardiging zijn afbeelding op foto’s kan bekijken. (zie ook pagina 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dagelijks bestuur van NCPGR-Nationaal vraagt aandacht voor het volgende: 

De beker is vol : 
De nazigroet in Breendonk en daarna in Charleroi 

Een fanaticus die doodsbedreigingen uit tegen viroloog Van Ranst en de nazigroet brengt. Het 

Vlaams parlement dat twee notoire collaborateurs (August Borms en Staf Declercq) eer betuigt. 

En hakenkruisen op het huis van onze eerste Minister. De beker is vol! 

Moeten we nog lang de arrogantie van een bepaalde soort extreemrechts dulden? 

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België (NCPGR) 

roept alle vaderlandslievende verenigingen op om uiting te geven aan hun diepe 

verontwaardiging voordat het te laat is.    Men, zegge het voort. 

                                      Vital Craeninckx, voorzitter 

 
De thans 95 jarige F.K.Berger  

 
Landbouwer Frans Pasteyns 
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In memoriam 
 

                    Ingrid Hendrickx, bestuurslid van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 

   

   

    

    

 

Zij was sterk geïnspireerd door haar banden met de oorlogsgeschiedenis van Meensel-
Kiezegem. Haar verbondenheid met de vereniging toonde zij door haar minzaam klaarstaan, 
zonder opdringerigheid, om overal te helpen en te steunen. Bij velen kwam ze mysterieus 
over. Dit was  bijna zeker het gevolg van haar verbondenheid met de natuur en het 
buitennatuurlijke. Eén van haar besluiten in een artikel over een geslaagde herdenkingsreis 
typeert haar ten volle. We reden met de bus op de vierde dag richting België en in de verte 
ontwaarde zij een duidelijke regenboog en schreef daarover: “Alles hangt samen en nu die 
prachtige kleuren … dat kan geen toeval zijn”. Dit besluit verwees ons naar de tekst van 
William Shakespeare in Hamlet : “Er is meer tussen hemel en aarde dan Uw geest kan 
bevatten, mijn vriend Horatio”. Iets om nog meer over na te denken nu zij er niet meer is en 
zeker weet dat niets toeval kan zijn. 
        Dank u, Ingrid, voor uw hulp en vooral omdat je er steeds was als we je nodig hadden. 
Wij wensen via deze weg veel sterkte aan de familie en vrienden. 
 
 

    Vos-Cox Maria, weduwe van dhr. Raymond Vos, geboren i 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                

                    

      

        

  
 

 

 

 

Geboren in Lubbeek op 17 juli 1960 en in familiekring overleden 

op    21 december 2020. 

Ingrid was de dochter van onze ere-voorzitter Guido. Voor velen 

komt dit plots hard aan. Immers zij klaagde er nooit over dat zij 

ziek was, maar bleef met een zachte vastberadenheid 

meewerken aan ons project. 

 

Vos-Cox Maria, rechthebbende oorlogsweduwe van dhr. 

Raymond Vos ( † 1977),  geboren in Halle-Booienhoven op 18 juni 

1922 en thuis overleden te Zoutleeuw op 7 oktober 2020.   

Haar echtgenoot Raymond Vos keerde terug uit het kamp 

Neuengamme alwaar hij vele mannen uit Meensel-Kiezegem 

ontmoette. Zo zorgde hij na zijn terugkeer voor veel informatie 

over het leven van de mensen uit Meensel-Kiezegem in het 

concentratiekamp. Hij was in Zoutleeuw voorzitter van de 

plaatselijke rederijkerskamer en is jarenlang bestuurslid geweest 

bij N.C.P.G.R. -Tienen.     Maria doneerde regelmatig een extra 

centje aan de kas van de vereniging. 
 

De Coninck-Robbyns Liliane, (Chelly voor vrienden en 

familie) geboren op 12 maart 1923 in Etterbeek en overleden in 

het A.Z. Diest op 26 oktober 2020. 

Vereerd met het Oorlogskruis, het kruis van Politieke Gevangene 

en de medaille van de weerstand              

Liliane (Chelly) was jarenlang een trouw lid van de vereniging van 

politieke gevangenen en rechthebbenden in Meensel-Kiezegem en 

Tienen. 

Lees het boeiende verhaal van deze verzetsvrouw op pagina 5 
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Liliane (Chelly) Robbyns en haar nicht Ilda Keymolen waren vooral heel Belgisch gezind. 
Ilda was officieel niet ingeschreven in Londerzeel maar in Brussel.  

In het begin van de oorlog beperkten hun daden van verzet zich tot het aftrekken van 
affiches. Jonge mannen werden via affiches namelijk opgeroepen om zich aan te sluiten bij 
de oostfronters en die affiches vernietigden de dames. Al gauw waren ze zelf in de weer met 
drukpersen en inkt om pamfletten te verspreiden. 

Ze waren eerst aangesloten bij het OF (Onafhankelijkheidsfront), een Brusselse groepering 
van Schaarbeek rond een man met de schuilnaam Jef Den Agent, maar aangezien er heel wat 
vraag was naar Vlaamstalige pamfletten sloot Chelly zich vervolgens aan bij het AS, het 
gewapend verzet van Mechelen. Ilda bleef actief bij het OF. 

Haar toekomstige man, Willy De Coninck had nog met de Internationale Brigades in Spanje 
meegestreden tegen Franco en werd uitgeroepen tot leider van hun nieuwe groepering. Hun 
commandant was Pierre Hermans uit Leuven en zijn schuilnaam was René. 

Chelly was nu een koerierster van de gewapende weerstand. Koerier was een taak die vaak 
door vrouwen werd uitgevoerd. Het verhaal kende jammer genoeg niet altijd een positieve 
afloop. Op 12 maart 1944 werden ten huize Robbyns de ramen ingeslagen. De zwarten waren 
feest aan het vieren om hun burgemeester in te huldigen, herinnert Chelly zich. 

Haar vader werd die nacht opgepakt door de zwarten en eerst naar de gendarmerie 
gebracht. Toen Chelly vernam wat er met haar papa gebeurd was, haastte ze zich naar de 
gendarmerie. Ze werd ook gevangen genomen. Toen werden ze naar de kelder van het huis 
van Pas gevoerd. Daar waren de festiviteiten voor de nieuwe burgemeester Verhasselt volop 
aan de gang. 

“Van de kelder van Pas ging het naar het Ortscommendatur in Asse en daar was het wachten 
tot de Gestapo kwam om ons naar de kelders van de Gestapo te brengen in de Louisalaan.” 

Haar vader werd daar zeer zwaar geslagen in haar bijzijn. Het greep haar heel erg aan want 
het was bovendien haar 21 ste verjaardag. Van de kelders in de Avenue Louise ging het naar 
St Gillis. Nu werd ze van haar papa gescheiden. Ze moest een cel delen met drie anderen 
maar het was er zo donker in de kelder dat ze een claustrofobie aanval kreeg. De kom met 
pap raakte ze niet aan. 

Na verloop van tijd werd ze vrijgelaten. De Duitsers hoopten om haar broer Roger via haar te 
pakken te krijgen. Ze werd vrijgelaten als een soort lokaas voor haar broer. Op aanraden 
van andere verzetsstrijders kon ze gelukkig onderduiken en de Duitsers konden haar noch haar 
broer te pakken krijgen. Haar papa was ondertussen onderweg naar Duitsland met de trein. 
In Leopoldsburg werd de gevangenen-trein tegengehouden door Duitse soldaten en werd hun 
locomotief opgeëist. Er stond een locomotief in panne met militair materieel en dat had 
voorrang. De papa van Chelly zat nu gevangen in Leopoldsburg. Er was weinig bewaking maar 
ook heel weinig eten. 

Op 6 september worden de gevangenen vrijgelaten. De papa van Chelly besluit om meteen te 
vertrekken. Andere gevangenen krijgen een middagmaal in een soort brasserie, maar daar 
sloeg het noodlot toe. 

Vlaamse SS’ers en Duitse soldaten op terugtocht van Antwerpen halen hen uit het gebouw en 
schieten de 22 onschuldige burgers neer. De plaats van de misdaad staat gekend als 
de Treurgracht. De papa van Chelly was er gelukkig aan ontsnapt en was nu te voet naar 
Diest aan het stappen en vandaar ging het verder terug naar Londerzeel. 

                Bron: GHKL : Geschied – en Heemkundige kring Londerzeel vzw 
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Post uit Canada     -       Katrin Duerinckx 

 

Enkele maanden geleden mocht ik een brief uit Canada ontvangen. Meer bepaald van 

Stephanie Neroutsos Rowe. Stephanie is het achternichtje (haar vader was een neef van …) 

van Edward ‘Teddy’ Blenkinsop, de Canadese piloot die in Meensel ondergedoken zat en bij 

de razzia van 11 augustus mee opgepakt en gedeporteerd werd.  

Stephanie en haar man waren in augustus 2019 aanwezig in Meensel voor de jaarlijkse 

Plechtigheid en voor de opening van ons Museum 44. Via Peter Celis, die een boek over 

Blenkinsop schreef, kwam ik in contact met zijn familie uit Canada 

Het was een aangename kennismaking en al snel hadden we een fijne babbel. Nadien gingen 

we samen rond in het museum. Hoogtepunt voor hen was wel de toonkast over Blenkinsop, 

over hun geliefde Teddy.  

Ze hadden nooit kunnen denken dat er in ons museum een apart plaatsje voor hun 

achternonkel gereserveerd was. Toen we voor de toonkast van ‘Teddy’ Blenkinsop stonden, 

waren ze oprecht ontroerd. Het was voor hen heel aangrijpend te zien dat hun ‘Teddy’ in dit 

verre land nog steeds samen met de vele slachtoffers van de razzia’s herdacht wordt; en een 

herdenkingsfoto, en een herdenkingsschuifje, en een grafsteen op het erekerkhof…     

Zij dragen dan ook onze vereniging de NCPGR en het Museum 44 een heel warm hart toe. En 

ze bedanken ieder van ons van harte. 

Uit de brief van Stephanie: 

“My father is Teddy Blenkinsop’s cousin so we knew Teddy’s mother Winsome very well, and 

I know she would be so grateful that he is remembered every year at the ceremony and now 

in the museum”. 

Wij kennen allemaal het verhaal van Blenkinsop, maar om dan persoonlijk zijn familie te 

mogen ontmoeten, maakt dit allemaal weer wat echter en dichterbij. Per slot van rekening is 

deze jonge Canadese piloot toch maar naar een ver land gekomen om te dienen in een lelijke 

oorlog en heeft hij dat zelfs met zijn leven moeten bekopen.  

Tot slot zat er in de brief nog een aangename verrassing. Er was een cheques bijgevoegd als 

steun voor ons museum. Na wat administratieve rompslomp kon de donatie op onze rekening 

overgeschreven worden. Wij willen Stephanie en haar familie dan ook danken voor deze fijne 

attentie.  

Ondertussen houden wij verder contact via mail.  

En ik heb haar beloofd om dit artikel, natuurlijk vergezeld van onze dankbetuiging en onze 

hartelijke groeten, door te sturen naar Canada! 

            

 

 

  

  
 

Edward Blenkinsop De familie van E. 

Blenkinsop samen met het 

bestuur van museum44  

De grafzerk van Edward Blenkinsop 

op het erekerkhof in Meensel 
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NCPGR Meensel-Kiezegem ‘44  

Museum44 neemt deel aan een tentoonstelling in Tienen. Dit 

in samenwerking met de Cultuurraad  en andere verenigingen 

van Tienen en omgeving  
WOII Repressie en bevrijding Van Tienen en omgeving  

Deze zal doorgaan van zaterdag 15 mei tot zondag  23 mei in zaal Manege te Tienen  

Voor het publiek geopend : 

-  in het weekend  van 10u tot 18u 

-  in de week van 16u tot 19u  

-  Voor de scholen  van 8.45u tot 16u  

Deze tentoonstelling was vorig jaar voorzien naar aanleiding van de  viering van het einde 

van WOII  75 jaar geleden, maar door corona kon deze niet doorgaan. 

Hopelijk lukt het dit jaar. Alles zal afhangen van de maatregelen die de overheid nog oplegt 

in mei.   Belangrijke update: !! 

De cultuurraad van Tienen laat weten dat deze 

tentoonstelling NIET doorgaat wegens corona. 

Volg ons op www.NCPGR Meensel-kiezegem44 of  museum44 of op  Facebook.                     

                                                                                 Museum 44 voorzitter Marc Cauwbergs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Donaties bij het lidgeld voor 2021, waarvoor van harte dank 
 

Andries-Moestermans Nicole, Boone Annie, Bostyn André, Cauwbergs Gaston,           

Cauwbergs René, Cauwenberghs Danny, Celis-Stas René en Renée, Coeckaerts Gaby,     

Daenen Marc,      De Brier Jozef, De Mol Marie-Anne, De Schryver Vic,  Duerinckx Freddy, 

Duerinckx Gustaaf, Empsen -Van Winkel Paul,     Lemmens Franciscus, Mertens Philippe, 

Meuris Daniel,   Morren Jules, Olemans Ronny,    Op De Beeck Kris, Pasteyns Jozef,     

Perilleux Claire, Rikelinck Jeannine, Scheepers Irma,  Scheys Kris, Schotsmans Andrea,  

Spitaels-Goossens Rita, Timmermans Christiane,  Timmermans Jozef, Vandegaer Agnes,     

Van Den Driessche Mark, Van Goidsenhoven Evrard, Vangoidsenhoven Jean,                        

Van Goidsenhoven Marcel, Vangramberen Valère,  Van Mierop-Geirnaert Kristof,                

Van Uytvange Françoise,  Vervaet Freddy, Wierinckx Isabelle, Willems Germaine:   2 Euro  

Acht Mei Comité Mechelen, Blommaert Marc, Cauwbergs-Clinckx Nicole,               

Colebunders Caroline, De Brier-Clinckx Ida, Devos Tom,                                          

Hendrickx-Janssens Guy en Romaine,  Hermans Gerda, Holsbeekx Jacqueline,       

Keustermans Patrick,  Piette Luc, Pypen-Schouters Melanie, Tielens Rita, Vandegaer Leon, 

Vangramberen Marc:     7 Euro 

Bex Ludo, De Messemacker-Laporte Charlotte: 12 Euro 

Van der Meeren Linda:  14 Euro 

Bollaerts Freddy, Van Dael Louis:  22 Euro 

Celis Peter, Lauwens Oscar, Verhaeghe Paula, Vuchelen Betty: 32 Euro 

                                      Opgetekend door penningmeester Jos Lemmens 
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Wat met onze 23ste Herdenkingsreis? 
 

Onze reisorganisatoren/gidsen (Tom Devos & Oktaaf Duerinckx) kregen deze vraag regelmatig 

te horen. Het plan was bijna klaar om van 26-29 augustus 2021 te reizen. Toch is de 

onzekerheid nog te hoog en kunnen we niet anders dan afwachten. Momenteel gaan we er van 

uit dat onze reis nog een jaar zal uitgesteld worden, naar 2022. In eerste instantie moeten 

we bericht krijgen uit Duitsland en we weten al lang dat onze oosterburen niet lichtzinnig 

omgaan met dergelijke beslissingen. Afstand houden en mondmaskers zijn aan onze vorm van 

reizen niet besteed en dus moeten we die zekerheid eerst hebben dat we op veilige manier 

onze trips zoals voorheen kunnen aanvangen. Men kan vanuit de geplande bezoekplaatsen nog 

niet garanderen dat er in augustus groepen kunnen ontvangen worden.  Ons project, dat voor 

een groot deel "op poten stond" is nu "on hold". Indien de situatie het zou toelaten kunnen we 

last-minute alsnog iets organiseren.  

Voorlopig verplaatsen we de vierdaagse reis dus naar 25 tot 28 augustus 2022.  

Indien je al een voorschot betaald hebt, ben je ook ingeschreven voor die reis. Lukt dat niet  

dan contacteer je Viviane Cauwbergs (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, indien gewenst ook terug gestort worden.  
 

Indien je het reeds gestorte bedrag laat staan, ben je automatisch ingeschreven voor de 

eerstvolgende reis, of dit nu in 2021 of 2022 is. De bedoeling is niet om met een overvolle bus 

te gaan, maar alles veilig te laten verlopen. Omwille van het unieke karakter van onze reizen, 

gaan we niet met twee bussen tegelijk rijden. Indien de vraag groot genoeg is, kunnen we wel 

sneller een bijkomende reis inplannen. 

Het zal alleszins een speciale viering worden samen met de interessante bezoeken. De 

geplande sprekers aan ons beeld ‘De Wanhoop van Meensel-Kiezegem’, zullen voor zover 

mogelijk hun gelegenheidstoespraak dan houden. Andreas Lappöhn zal hopelijk ook in 2021 

en 2022 onze toegewijde gids zijn.  

 

De planning voor augustus 2022 blijft dus ongeveer dezelfde.  

 Donderdag 25 augustus 2022: Dora-Mittelbau , Buchenwald ,Maagdenburg.  

 Vrijdag 26 augustus 2022: Gardelegen, Ludwigslust en Wöbbelin  

 Zaterdag 27 augustus 2022: Neuengamme-dag met mogelijk bezoek aan Bullenhuser 

Damm.  

 Zondag 28 augustus 2022: 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 

en gedenken we ook onze overleden vriend Raimund Gaebelein.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuw is wel dat we terug via de Emslanden reizen (De 

Moorsoldaten). Meppen-Versen was immers in het nieuws 

door de uitlevering van kampbewaker Friedrich Karl 

Berger. Voor meer inlichtingen neem contact op met de 

bestuursleden, reisleiders of breng een  

bezoek aan ons museum. Alle informatie is te krijgen bij 

Tom Devos via tom@museum44.be of +32 16 36 50 55 

 
Friedrich Karl Berger anno 1959   

(foto US department of justice) 
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Voortaan is Museum44 Meensel-Kiezegem erkend als 
museum voor MuseumPass - PasseMusées.       

De houders van een dergelijke museumpass krijgen gratis toegang tot de twee musea in 
Tielt-Winge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Cauwbergs, directeur van Museum44   

toont de museumpass 

 

 

Sinds 5 februari 2021 is Museum44 erkend als museum voor MuseumPass – PasseMusées. Vanaf nu 
krijgen de houders van een museumpass gratis toegang tot de permanente expositie in 
Museum44. 

MuseumPass 

Met een MuseumPass bezoek je een jaar lang meer dan 190 musea in België. Vanaf vandaag 
maakt ook Museum44 daar deel van uit. Samen met het Huis van het Belgisch/Frans verzet 
beschikt de gemeente Tielt-Winge voortaan over twee deelnemende musea. 

Klein museum, groots van aanpak 

Hoewel Museum44 niet het grootste museum uit de reeks is, mochten we toch onze plek 
veroveren dankzij lovende kritieken van de vele bezoekers. Zo proberen we dankzij een 
persoonlijke aanpak in combinatie met digitale technologieën een professionele 
museumbeleving aan te bieden. 

Een stap richting erkend museum 

Zo zetten we met Museum44 een volgende stap in de goede richting naar erkend museum. 
Daarnaast blijft ook de werking verbreden in het kader van herinneringseducatie en de 
samenwerking met de verschillende onderwijskoepels. 

“Onze troeven zijn een persoonlijke aanpak en doorgedreven digitale beleving. Met de 
MuseumPass hopen we voortaan ook nog een breder publiek te bereiken”, zegt Tom Devos, 
bestuurder van Museum44. 

 

 

                 Zie ook pagina 11 
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Derde zondag-heimwee! 
 

 

 

De derde zondagen van de maand waren telkens hoogtepunten in ons verenigingsleven, 

althans voor de Coronaperiode (denk maar aan de reünie van de Neuengamme-reizigers). Rond 

Huize Hageland was er een sfeer die de kiem legde voor een hechte vriendenkring. In boeiende 

gesprekken tussen Tom Devos en Oktaaf Duerinckx, die deze bijeenkomsten duidelijk misten, 

kwam er een voorstel. “Du choc des idées jaillit le lumière” zei de Franse filosoof Nicolas 

Boileau in de zeventiende eeuw al. En dat was ook in de éénentwintigste eeuw bij hen zo. Zo 

kwamen ze tot het besluit een werkgroep op te richten waar degelijke adviseurs zouden aan 

mee werken.  

 

Het idee is om opnieuw één zondag per maand activiteiten te organiseren die het midden 

houden tussen gezelligheid en informatie. Dat de museumsite rond de Sint-Mattheuskerk in 

Meensel een ideale plaats is om allerlei evenementen te houden is reeds bewezen.  

 

De werkgroep, stelt een jaarprogramma op omtrent onderwerpen die met Meensel-

Kiezegem’44 te maken hebben. De regie zou in handen komen van Oktaaf Duerinckx, de 

presentatie en interviews kunnen niet beter gebeuren dan door Tom Devos. Voor de algemene 

programmatie en samenstelling heeft Fred Jonckers toegezegd. Hij is wel de geschikte man 

om ons te adviseren. Hij was gedurende drie jaar voorzitter van de Diestse Cultuurraad en de 

stuwende kracht achter “Literatuur op zondag” in het Diestse begijnhof en het gemeentehuis 

van Bekkevoort. Voor het literaire Programma (voordracht, poëzie, boekvoorstellingen, … ) 

was dichteres Ina Stabergh onmiddellijk bereid mee te werken en voor de beeldende afdeling 

(schilderijen, foto’s, tentoonstellingen) konden we niemand beter wensen dan Linda Vander 

Meeren, die in dergelijke zaken experte is.  

 

Kortelings (zodra de Covid-19 maatregelen het toelaten) zal deze groep de eerste voorstellen 

in realiteit omzetten. Voor de komende jaren presenteren ze dan telkens een jaarprogramma. 

Om van onze sympathisanten een hechte groep te maken zijn dergelijke initiatieven 

aanbevolen. Iedereen kan natuurlijk voorstellen doen die passen in dit kader. Zo kwam er al 

een voorstel om die dagen de Sint-Mattheusdagen te benoemen. Niet alleen is hij de patroon 

van de parochiekerk van Meensel, hij was ook evangelist en wilde, net als wij, een goede 

boodschap overbrengen. Daarenboven is het ook de naam van ons gelegenheidskoor. In de 

hoop dat we kortelings weer samen zitten tussen Museum’44 en de kerk met eventueel pot 

en pint, zoals vroeger in Huize Hageland en kunnen genieten van muziek, voorstellingen enz. 

telt de NCPGR-Meeensel-Kiezegem’44 op u allen. 
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Toeval of niet? 
 

In de vroege jaren 80 werden de beelden op het stadhuis 

van Leuven terug gekapt door twee kunstenaars 

steenkappers. Ook de sokkels  werden vernieuwd. 

Baarle-Hertogenaar Aloïs van Gool  nam een groot deel 

voor zijn rekening. Op de markt voor het stadhuis werd 

er in openlucht gewerkt en om de dorst te lessen zakte 

men regelmatig af naar de Raadskelders bij Guido en 

Elise. 

Daar was het dan ook dat Oktaaf Duerinckx de  kunstenaar 

ontmoette en besloot een artikel aan hem te wijten.  

Het werd de 39ste “Stella met …”. (Er zijn zo bij de 300 

interviews verschenen in een commercieel weekblad.) 

Aloïs had wel al enkele kennissen uitgebeeld in steen en 

wilde uit dank ook de schrijver van de populaire reeks 

“Een stella met ..” vereeuwigen . 

 

 

 

Toen de artiest besloot welke figuur  het best paste bij een journalist koos hij voor een evangelist. 

Dat zijn ook schrijvers, zei hij, en brengen ook de blijde boodschap.  

Verrassend was wel dat hij koos voor Sint-Mattheus. Sindsdien staat op één van de torens op de 

hoek van de Naamse straat de patroon van Meensel, waar Meenselaar Oktaaf Duerinckx model 

voor stond.  Toeval of niet ?? 

 

Beeld van Sint Mattheus op het stadhuis 

van Leuven 

(In het boek van componist-muziekleraar  Gilbert Huybens en fotograaf Eric Dewaersegger ,            

 “ Who's Who? De beelden op de gevels van het Leuvense Stadhuis”, bij Amazon of ook in de 

Leuvense “Tweebronnen bibliotheek” kan men al de 236 beelden en sokkels vinden.) 

 

 

Bezoek Museum44 ‘in het spoor van Reizen Waes’ 
Ga deze zomer zelf op trot, in het spoor van Reizen Waes! Boek via Keolis-Travel nu je weekendje 

in het Hageland. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 zondag 

In de voormiddag gaan we de sportieve tour op. Je kan kiezen tussen een initiatie veldrijden of 

mountainbike alsook een kanotocht vanuit Diest tot in Zichem. In de namiddag rijden we richting 

Leuven waar we een kort stadsbezoek hebben met als afsluiter een fantastische BBQ workshop door 

de BBQ brothers op hun dakterras in Leuven. 

 

 

 

Dag 1 zaterdag 

Vandaag leren we aquarellen op het domein van de 

abdij van Averbode. Nadien krijgen we een proevertje 

van het abdijbier en de abdijkaas. In de namiddag doen 

we een unieke tour met de VESPA doorheen het 

Hageland. Met een bezoek aan een wijnboerderij, het 

kasteel Van Horst, de Vlooybergtoren en een bezoek 

aan Museum 44 in Meensel-Kiezegem. 
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Herdenkings- en museumsite in Meensel met op de voorgrond het erekerkhof, de burgerlijke begraafplaats, de 

Sint-Mattheuskerk en achteraan het museum44. 

 
 

 


	BESTUUR vzw N.C.P.G.R Meensel-Kiezegem’44
	WERKGROEPEN
	BESTUURSLEDEN
	REKENINGNUMMERS
	Voorwoord
	In memoriam
	Vos-Cox Maria, weduwe van dhr. Raymond Vos, geboren i
	De Coninck-Robbyns Liliane, (Chelly voor vrienden en familie) geboren op 12 maart 1923 in Etterbeek en overleden in het A.Z. Diest op 26 oktober 2020.
	Post uit Canada     -       Katrin Duerinckx
	NCPGR Meensel-Kiezegem ‘44
	Museum44 neemt deel aan een tentoonstelling in Tienen. Dit in samenwerking met de Cultuurraad  en andere verenigingen van Tienen en omgeving
	Donaties bij het lidgeld voor 2021, waarvoor van harte dank
	Wat met onze 23ste Herdenkingsreis?
	Derde zondag-heimwee!
	Toeval of niet?
	Bezoek Museum44 ‘in het spoor van Reizen Waes’

