
Meensel-Kiezegem ’44 vzw - 1 

 

46e Jaargang – 4e Editie – december 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 
 

        Het silhouet van de Sint Mattheuskerk in Meensel bij valavond. De haan op de torenspits pikt in 

het kleurrijke wolkendek.  Met Allerheiligen werden de oorlogsslachtoffers van Meensel – Kiezegem 

niet vergeten.   Diaken Luc Claeys zegende de graven op het erekerkhof op een druilerige feestdag.                               

Traditioneel zorgde de gemeente Tielt-Winge voor de bloemen.                                                                                         

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

en vooral gezond 2022.   Wij danken u voor de aanwezigheid op al onze activiteiten en hopen u ook 

in het nieuwe jaar talrijk te mogen verwelkomen.  

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

                                 Wij appreciëren uw blijvende steun aan onze organisatie.                                     

 

Foto; Maarten Cannaerts 

Foto: Chris Goethuys 

 

 
Foto: Maarten Cannaerts 

Foto Chris Goethuys 
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Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55, 

reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be. De openingsuren en 

toegang kunnen wijzigen in functie van de Covid-19 maatregelen. Contacteer ons gerust 

voor meer informatie, of kijk op onze website www.museum44.be   

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

Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57    Ronny Olemans     +32 473 35 03 65      

                                        

 website: www.museum44.be 
 

 

BESTUUR 
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/ 

 

 

 Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

Met wat verbeelding kun je bij het horen van de tekst een soldaat voor je zien die vanuit 

oorlogsgebied een brief schrijft aan zijn familie waarin hij zegt thuis te zijn met Kerst met 

de hoop op een gezellig samenzijn met de familie aan de feesttafel en met cadeautjes onder 

de  kerstboom. 

In gedachten waren soldaten en krijgsgevangenen thuis, maar in werkelijkheid leek een 

vredige Kerst bij hun familie verder weg dan ooit.  Voor vele krijgsgevangen militairen en 

burgers in gevangenschap in kampen was de lijdensweg in onvrijheid op deze dagen bijlange 

niet voorbij.   

Bombardementen, voedselschaarste en andere gevolgen van de oorlog bemoeilijkten de 

kerstviering in het dagelijkse leven aan het thuisfront. 
 

De jaarwende: tijd van bezinning, reflectie, misschien weer even geloven, tijd van feesten 

in de kerstsfeer waar alles harmonieus is en waar in de wereld, hopelijk, weer heel even 

vrede heerst. Deze feesten brengen ons 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…   

Een tijd van wachten op het nieuwe jaar, van goede voornemens en hoop op goede dingen, 

hoop op een veilige samenleving waarin zich gaandeweg een sluipend en agressief  virus van 

extremisme en een ziekteverwekkend virus hebben genesteld waartegen we niet direct de 

gepaste remedie vinden. Doch de strijd tegen extremisme zal zich op dezelfde manier 

moeten verspreiden. Het is immers geen strijd voor staatsbelangen en machtsoverwicht die 

met tanks en bommenwerpers kan en zal gewonnen worden.  
 

In naam van het bestuur wens ik u allen, ondanks alle coronaperikelen, een gezond en 

gelukkig 2022. 

Wij hopen ook in 2022 op uw steun te kunnen rekenen.                  Vital Craeninckx, voorzitter                                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In memoriam                     

 
 

     

 

 

Reeds geruime tijd zien we in de straten, in handelszaken en 

warenhuizen de eindejaarssfeer opduiken…  Een tijd voor verhalen 

en mysteries met een diepere betekenis, een tijd met gevoelens 

van geluk, warmte en soms ook gemis. Hierbij denk ik aan de 

kerstdagen tijdens de oorlog. De ouderen onder ons hebben het 

aan den lijve ondervonden en kunnen er over meespreken. 

 

“I’ll be home for Christmas, if only in my dreams” . Dit fragment 

uit de in 1943 uitgebrachte kersthit “home for Christmas” van de 

Amerikaanse zanger Bing Crosby omschrijft in weinig woorden het 

leven gedurende de eindejaarsdagen in oorlogstijd. 

 

 

Simonne Andries, weduwe van Louis Denruyter, lid 

van NCPGR,  geboren in Tienen op 18 oktober 1924 en 

overleden in Tienen op 23 november 2021. 

Wij bieden aan de familie van Simonne onze oprechte 

deelneming aan. 
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Op 3 september werd verzetsstrijder Hilaire Gemoets 

herdacht in Assent en Webbekom bij Diest. 
 

 

 

       

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op het kruispunt van de Webbekomstraat /Papenbroekstraat in Webbekom bij Diest, 

de plaats waar Hilaire Gemoets op 3 september 1944 werd doodgeschoten, werden 

aan het plaatselijk monument te zijner gedachtenis bloemen neergelegd :                          

foto links: door de zus en nicht van Hilaire, Dora Gemoets en Linda van der Meeren  

foto rechts; door de voorzitter van NCPGR-Meensel-Kiezegem, Vital Craeninckx 

 

 

 

Evrard Van Goidsenhoven met ons vaandel 

aan de gedenksteen ter ere van H. Gemoets 
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Na 2 jaar wachten kon op zaterdag 30 oktober de algemene 

feestvergadering weer doorgaan.  
 

Wegens het stopzetten van de activiteiten door de uitbaters van restaurant Alinea in 

Meensel-Kiezegem bleven we met de feestvergadering in restaurant “de Leeuwerik” toch 

in eigen gemeente.                      

Het aangeboden menu viel erg in de smaak van de veertig deelnemers. 

Enkele sfeerbeelden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van 

N.C.P.G.R. werd aan bestuurslid Melanie 

Schouters het diploma en de medaille van 

erkentelijkheid van de NCPGR overhandigd 

door voorzitter Vital Craeninckx. Melanie is 

sedert decennia actief in de vereniging. Zij is 

de weduwe van politieke gevangene Jos Pypen 

die na zijn arrestatie op 11 augustus 1944 

nadien terugkeerde uit de gevangenis van 

Leuven. 
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Op reis met N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44 in 2022 
 

In 2022 plannen we met onze vereniging enkele nieuwe herdenkingsreizen, in de hoop dat 

Covid het toelaat. In totaal plannen we drie reizen. De eerste reis plannen we in 

samenwerking met de Vriendenkring van Neuengamme in mei 2022. Daarnaast hebben we 

ook een reis voorzien naar Normandië in juli 2022. En uiteraard hopen we dat onze 

jarenlange traditie kan verdergezet worden met onze augustusreis naar Neuengamme. 

Hieronder vind je voor alle drie de reizen meer informatie. 

● Reis naar Duitsland van 30 april tot en met 4 mei 2022 
Deze reis organiseren we in samenwerking met de Belgische Vriendenkring van Neuengamme 

en zal plaats vinden van zaterdag 30 april 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022. Tijdens 

deze reis ligt de nadruk vooral op de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden rond de evacuatie 

en bevrijding van de concentratiekampen. Normaal gezien zou deze reis plaatsgevonden 

hebben in 2020 ter gelegenheid van de 75e verjaring van de bevrijding en evacuatie van de 

kampen rond Neuengamme. Omwille van Covid-19 werden deze plechtigheden en bijgevolg 

deze reis reeds voor de tweede maal uitgesteld. In 2022 ondernemen we dus een nieuwe 

poging, in overleg met de lokale autoriteiten. Ben je een ervaren rot in het vak, en wil je 

graag de herdenkingsplechtigheden van dichtbij meemaken, dan is deze reis iets voor jou.  

Hier volgt een kort overzicht van de plaatsen die we zullen bezoeken. We vertrekken op 

woensdag 30 april 2022 met opstapplaatsen in Gent, Brussel en Bekkevoort. We bezoeken 

die dag Schandelah en Scheppau. De tweede dag staat een bezoek aan Bergen-Belsen en 

Neuengamme op het plan. Maandag volgen de bezoeken aan Bullenhuser Damm, Dessauer 

Ufer en Blohm & Voss. 3 mei volgen we het officiële programma in Neustadt bij de Cap 

Arcona en Neuengamme. Woensdag komen we op weg naar huis langs Bunker Valentin en 

Blumenthal in Bremen. Het gedetailleerde programma kan je terugvinden op 

www.neuengamme.be, inschrijven en prijzen kan men bekomen bij Kristof Van Mierop via 

info@neuengamme.be. 

 

● Reis naar Normandië van donderdag 7 juli tot zondag 10 juli 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de Normandiëreis krijgt verder vorm. Tijdens deze vierdaagse reis ontdek je de meest 

interessante plekjes rond D-Day 1944 onder begeleiding van onze trouwe gidsen. Op volgende 

pagina vind je een overzicht van het programma: 

                       Vervolg op pagina 7  
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Reisschema Normandië 
 

Donderdag 7 juli 2022 

Vertrek aan Museum44 om 6u, vergeet jouw lunchpakketje niet. Parkeren kan aan Frituur ’t 

Pleintje. Eerste stop is La Coupole, waar we het museum rond de V-bommen bezoeken. Dan 

verder over de Port de Normandie naar Arromanches en Port-En-Bessin. ’s Avonds 

overnachten we in het Mercure Hotel Omaha Beach. 

 

Vrijdag 8 juli 2022 

Eerst op het menu is een bezoek aan het American War Cemetery van Omaha Beach. Daarna 

via Colleville naar Pointe du Hoc, Saint-Marie Du Mont en Utah Beach naar de Batterie de 

Crisbecq. Ook het museum van Saint-mêre-Eglise en het kerkhof van La Cambe nemen we 

mee. Afsluiten doen we met een Calvados en dan naar het hotel in Ouistreham. 

 

Zaterdag 9 juli 2022 

Op zaterdag nemen we ruim voldoende de tijd om een bezoek te brengen aan het grote 

oorlogsmuseum in Caen. In de namiddag brengen we een bezoek aan Bayeux, daar kan je 

kiezen tussen de Tapisserie of het museum rond D-Day. 

 

Zondag 10 juli 2022 

De laatste dag starten we met het museum rond de Pegasus Bridge. Via de Batterie de 

Merville, Deauville en Trouville komen we in Honfleur voor een luchtige afsluiter. Daarna 

sporen we weer richting Meensel. 

Deelname en inschrijvingen 

Deze reis kan doorgaan mits voldoende interesse, met een minimum van 35 deelnemers. 

We overnachten in viersterrrenhotels en rijden met een luxe-autocar van Violettacars. 

Aangepaste films, bibliotheek aan boord, gidsen en toegangen tot musea inclusief. Ontbijt, 

lunch en avondmaal inbegrepen, exclusief de dranken. De prijs bedraagt 600 EUR per 

persoon voor een tweepersoonskamer en 650 EUR per persoon voor een eenpersoonskamer. 

Deze prijs is exclusief annulatieverzekering en niet terugvorderbaar. Ga er ook van uit dat 

een geldig Covid Safe Ticket op basis van vaccinatie vereist is. 

 Inschrijven voor deze reis kan bij Viviane Cauwbergs via viviane.cauwbergs@meensel-

kiezegem44.be    of telefonisch via    +32 473 32 07 76. Je bent pas ingeschreven na 

volstorting van het voorschot van 200 EUR per persoon op volgend rekeningnummer:          

BE96 7390 1554 9505 met vermelding van de naam van de deelnemers. Het volledige 

bedrag dient te worden voldaan voor 1 mei 2022. 

 

 

 
 

mailto:viviane.cauwbergs@meensel-kiezegem44.be
mailto:viviane.cauwbergs@meensel-kiezegem44.be
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● Reis naar Neuengamme van donderdag 25 augustus tot en met              

zondag 28 augustus 2022. 
 

Onze reis naar Neuengamme stond al gepland in augustus 2020 en was snel volgeboekt, maar 

Covid-19 heeft er een stokje voor gestoken. We hopen dan ook, met twee jaar vertraging 

deze herdenkingsreis in augustus 2022 te kunnen laten doorgaan. In principe is deze reis al 

volgeboekt, daar de originele deelnemers die hun voorschot hebben betaald voorrang krijgen 

op de inschrijving. De komende periode zullen alle oorspronkelijke deelnemers 

gecontacteerd worden om hun deelname te bevestigen. Ga er ook van uit dat volgens de 

huidige maatregelen in België en Duitsland een geldig Covid Safe Ticket op basis van 

vaccinatie vereist is. Omwille van de sterk gestegen hotel- en brandstofprijzen is ook de 

oorspronkelijke prijs van deze reis toegenomen. De prijs per deelnemer voor een 

tweepersoonskamer bedraagt 600 EUR, voor een eenpersoonskamer bedraagt dit 650 EUR. 

Indien je niet langer wenst deel te nemen kan je contact opnemen met ons om jouw originele 

voorschot terug te bekomen. Indien je nog niet eerder ingeschreven was en toch wil 

deelnemen kan je contact opnemen met ons om op de wachtlijst te komen.  

 

Donderdag 25 augustus 2022 

Vertrek aan Museum44 om 6u, vergeet jouw lunchpakketje niet. Parkeren kan aan Frituur ’t 

Pleintje. Eerste stop is Buchenwald, waarna we verder rijden naar Schandelah. Overnachten 

doen we in het Hundertwasser Arthotel in Maagdenburg. 

Vrijdag 26 augustus 2022 

Op vrijdag brengen we een bezoek aan het nieuwe museum in Gardelegen. Daarna nemen 

we de lunch in Ludwigslust en brengen we een bezoek aan Wöbbelin. ’s Avonds het diner en 

overnachten in het Pierdrei hotel in Hamburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 augustus 2022 

Deze dag is onze traditionele Neuengamme-dag. ’s Ochtends een bezoek aan de 

herdenkingshal, gevolgd door een plechtigheid aan ons beeld ‘De Wanhoop van Meensel-

Kiezegem’. Daarna een rondleiding in de Klinkerwerke, de haven en het huis van de 

kampcommandant. ’s Middags genieten we de lunch in het studiecentrum, waarna de 

namiddag voorzien is voor een vrij bezoek aan de expo’s in het kamp. Afsluiten doen we aan 

het voormalige crematorium en de beestenwagon. ’s Avonds volgt een luchtiger programma 

in Hamburg centrum of de Reeperbahn, met diner in de Blockbrau. 

               Vervolg pagina 9 

 

Het nieuwe museum in 

Gardelegen 
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Zondag 28 augustus 2022 

De vroege vogels ontdekken de vroegmarkt op de Alte Fishmarkt. Van daaruit sporen we naar 

de Valentin Bunker in Bremen en brengen we hulde aan onze verloren vriend Raimund 

Gaebelein. Afsluiten doen we in Blumenthal waarna we de Weser rivier oversteken en 

huiswaarts keren. 

Deelname en Inschrijving 

Deze reis naar Duitsland kan doorgaan mits voldoende interesse, met een minimum van 35 

deelnemers. We overnachten in viersterrrenhotels en rijden met een luxe-autocar van 

Violettacars. Aangepaste films, bibliotheek aan boord, gidsen en toegangen tot musea 

inclusief. Ontbijt, lunch en avondmaal inbegrepen, exclusief de dranken. De prijs bedraagt 

600 EUR per persoon voor een tweepersoonskamer en 650 EUR per persoon voor een 

eenpersoonskamer. Deze prijs is exclusief annulatieverzekering en niet terugvorderbaar.    

Ga er ook van uit dat een geldig Covid Safe Ticket op basis van vaccinatie vereist is. 

Inschrijven voor deze reis kan bij Viviane Cauwbergs via viviane.cauwbergs@meensel-

kiezegem44.be of telefonisch via +32 473 32 07 76. Je bent pas ingeschreven na volstorting 

van het voorschot van 200 EUR per persoon op rekeningnummer BE96 7390 1554 9505 met 

vermelding van de naam van de deelnemers. Het volledige bedrag dient te worden voldaan 

voor 15 juni 2022. 

 

ooooooooooooooooooooooo 

 

Museum44 lid van Belgium, Battlefield of Europe 
Op 8 november 2021 was Museum44 aanwezig op de lancering van het nieuwe online platform 

en project Belgium, Battlefield of Europe. Onder impuls van initiatiefnemer War Heritage 

Institute ‘WHI’ lanceerde federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) het project 

in het Koninklijk Legermuseum. Vanuit Museum44 was bestuurder Tom Devos aanwezig om 

als partner deel uit te maken van dit project. Daarmee bundelt het platform meer dan 70 

actieve musea rond oorlog en veldslagen op Belgisch grondgebied. Met de lancering van dit 

platform trachten we een grondslag te bieden van verdere samenwerking tussen de Belgische 

oorlogsmusea. Zo zal er ingezet worden op kennisdeling en gezamenlijke marketing. Alle 

informatie kan je vinden op www.belgiumbattlefield.be.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Federaal minister Ludivine 

Dedonder (PS) houdt haar 

toespraak 
        

mailto:viviane.cauwbergs@meensel-kiezegem44.be
mailto:viviane.cauwbergs@meensel-kiezegem44.be
http://www.belgiumbattlefield.be/
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Jaarlijks Congres Amicale Internationale Neuengamme (AIN) 
Van 10 tot 14 november vonden de jaarlijkse congressen plaats in Neuengamme. NCPGR 

Meensel-Kiezegem werd vertegenwoordigd door Freddy Duerinckx en Tom Devos. Het eerste 

deel van het congres betrof het Forum Future of Remembrance. Daar mocht ondervoorzitter 

Freddy onze vereniging en haar bruisende werking voorstellen aan de aanwezigen. Ook was 

NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 present tijdens de Algemene Vergadering van de Stichting van 

Hamburgse musea rond Tweede Wereldoorlog. Tijdens het weekend vond dan het jaarlijkse 

congres plaats van de internationale vriendenkring van Neuengamme (AIN). Daar vervoegde 

Tom Devos het gezelschap en werd er in detail gesproken over de vele internationale 

initiatieven van de vriendenkring. Onder hen vertegenwoordigers uit België, Nederland, 

Frankrijk, Duitsland, Spanje, Denemarken en Polen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geslaagde evenementen in de Cultuurkerk van Meensel 
In het kader van de herbestemming van de Sint-Mattheuskerk van Meensel vonden er verschillende 

proefevenementen plaats in de afgelopen periode. Een eerste geslaagd evenement was de 

boekvoorstelling ‘De SS-Arts en de Kinderen van Bullenhuser Damm’ dat vertaald werd uit het Duits 

door ons bestuurslid Oktaaf Duerinckx. Tijdens een panelgesprek in de kerk werd het verhaal van het 

boek toegelicht, alsook de connectie van deze plek met Meensel-Kiezegem. Aansluitend werd er een 

avondopening van het Museum voorzien met een kleine receptie. 

In november volgde dan een tweede evenement, met alweer een interessante boekvoorstelling, 

ditmaal het boek ‘Van de oerknal tot heden’ van huisdichteres Ina Stabergh. In het boek ontdek je 

interessante passages over de geschiedenis over de hele tijdslijn in de vorm van prachtige poëzie. 

Beide boeken kan je verkrijgen in de museumshop van Museum44 of online op www.meensel-

kiezegem44.be.  

 

  

Ina Stabergh en haar 

kleindochter Silke bij 

het boek “Van de 

oerknal tot heden”. Oktaaf Duerinckx en Tom Devos presenteren 

het boek  “De SS-Arts en de kinderen van  

Bullenhuser Damm” 

http://www.meensel-kiezegem44.be/
http://www.meensel-kiezegem44.be/
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Museum44 - bezoek van de Sint-Jorisschool uit Sint Joris 

Winge op 10 november 
 

Daar het niet voor de hand liggend is om lagere schoolkinderen te confronteren met de 

gruwel van de oorlog vroegen we aan de begeleidende titularis van het zesde leerjaar hoe 

dit verwerkt werd bij de 11-12 jarigen van haar klas. Daaruit bleek dat een goede 

voorbereiding met concrete groepsopdrachten het bezoek aan museum 44 en het erekerkhof 

het ideale vertrekpunt is om de jongeren te sensibiliseren. Het was tevens een waarschuwing 

dat deze zaken niet mochten vergeten worden. Dat de meisjes en jongens van deze school 

dit begrepen hebben blijkt wel uit de reacties van een drietal van hen. 
 

De lerares Annick Bronckaerts liet het volgende weten: 
 

“De kinderen waren zeer enthousiast en ontroerd na het bezoek aan museum44. We hebben 

er vrijdag na ons bezoek nog veel over gepraat en verteld in de klas. Ook de komende weken 

werken we nog uitgebreid over de Tweede Wereldoorlog. 

Ze hebben ook allemaal een verslag geschreven. Ik heb er enkele uitgekozen en wat foto's 

toegevoegd. "1944 in Meensel-Kiezegem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nell Ronsmans schreef: 

 

Wij zijn de leerlingen van het 6e leerjaar van de Sint-Jorisschool. Wij zijn 

naar een museum geweest, museum 44. Het museum gaat over de Tweede Wereldoorlog.  

Wij zijn daar geweest op woensdag 10 november 2021. 

Het museum ligt in Meensel-Kiezegem. Wij zijn hier geweest om bij te leren over de oorlog, 

maar vooral om niet te vergeten dat er oorlog geweest is. Zo is er ook een zin die gids Oktaaf 

zei: ‘’Als je de oorlog vergeet, komt hij terug.’’ 

Er was een kamer in het museum die veel kinderen verbaasd deed staan, er hing een grote 

kaart van Europa waar allemaal concentratiekampen op stonden. Het waren er echt mega 

veel! 

Het concentratiekamp waar de meeste mensen van Meensel-Kiezegem naar toe gingen 

was Neuengamme. Dat was een concentratiekamp in Noord-Duitsland. Daar gingen heel veel 

mensen van dit kleine dorpje naar toe. 
 

Onze gids, Oktaaf, heeft zelf de oorlog meegemaakt. Dat maakte de uitleg erg boeiend. 

Dit voelde je toen hij aan het vertellen was. Dit maakte het nog extra interessant.  

 

De filmmontage in kamer twee 

werd aandachtig gevolgd 
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In het museum was er ook een kamer die de kamer voorstelde waar de gevangenen van de 

concentratiekampen moesten verblijven. Deze kamer was heel erg donker en akelig, 

waarschijnlijk als je hier lang moest blijven ook heel koud en vies. De bedden waren gemaakt 

uit houten planken met daarop een jute deken. 

De gevangenen van die vreselijke kampen moesten een soort van pyjama dragen met witte 

en blauwe strepen.  

Het allerlaatste wat we bezocht hebben, was het erekerkhof achter het museum. Hier 

stonden allemaal kleine grafsteentjes, die stonden er voor de mensen uit Meensel-Kiezegem 

die gestorven waren. Hier zag je soms rijen met allemaal mensen met dezelfde achternaam. 

Allemaal dezelfde familie dus. Stel dat je dus de enige zus bent, en al je broers en papa 

moeten mee gaan, dan blijf je dus helemaal alleen achter met je mama. Sommige mensen 

raakten dus heel veel familie kwijt tijdens de oorlog. 

Tussen die stenen was er ook één van een meisje van maar 8 jaar.  

Zij is gestorven door een stom ongeluk. Vreselijk! 

We hebben dit museum allemaal serieus, medelevend, geïnteresseerd, verbaasd en leerrijk 

beleefd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Félice Leyssens verwoordde het zo: 

 

De akelige barakken uit het KZ 

maakten grote indruk op de 

leerlingen 

 

Ook op het erekerkhof werden veel pertinente vragen gesteld door de 11-12 jarigen 
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Félice Leyssens verwoordde het zo: 

 

De leerlingen van het zesde leerjaar van de Sint-Jorisschool zijn naar het museum in 

Meensel- Kiezegem geweest, Museum 44.   

   Op woensdag 10 november 2021 bezochten we het museum, vooral om het niet te 

vergeten… want je weet wat ze zeggen als je het vergeet dan gebeurt het opnieuw. In de 

les hebben we er veel over geleerd maar ik heb ook veel nieuwe dingen bijgeleerd in het 

museum zoals de twee neven die samen in de klas zaten en één van de neven noemde Gaston 

Merckx. Op een dag wou Gaston en zijn vrienden naar de kermis in Attenrode gaan maar er 

waren ook drie geheimzinnige fietsers die naar de kermis gingen. Op een zeker moment 

kwamen ze elkaar tegen, Gaston haalde zijn wapen boven en schoot maar zijn wapen deed 

het niet en hij rende weg. Eén van de fietsers haalde zijn wapen ook boven en schoot, dat 

was wel raak. Gaston was dood en zo ontstond de oorlog ook voor Meensel-Kiezegem. De 

moeder van Gaston eiste namelijk 100 slachtoffers als wraak voor de dood van haar zoon. Er 

zouden 2 razzia’s komen met ernstige gevolgen voor dit dorp… 

We hebben ook veel over de spooktrein bijgeleerd, de concentratiekampen en het leven 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Toen ik dit allemaal hoorde, kwamen er wel enkele gevoelens naar boven: verdriet, angst, 

medelijden en verbazing. 

Je moet echt naar dit leerrijk museum gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bram Theys beleefde het bezoek zo: 

 

De leerlingen van het 6 de leerjaar van de Sint-Jorisschool zijn naar het  

museum 44 geweest op woensdag 10 november 2021 in Meensel-Kiezegem. 

 

De gids Oktaaf heeft uitleg gegeven over de oorlog in Meensel-Kiezegem.  

In het museum waren er verschillende kamers met veel uitleg over de concentratiekampen, 

de razzia’s, de barakken, de slachtoffers, de herdenkingen. 

Onze gids vertelde over Neuengamme, het concentratiekamp waar de meeste mensen van 

Meensel-Kiezegem naartoe gebracht werden. 

 

                     

 
  Vervolg op pagina 14 

 

De kaart met de 

concentratiekampen en de 

zoektocht naar de verschillende 

plaatsen greep de scholieren fel 

aan. 

In groepjes werd ernstig gewerkt 

aan de vragenlijsten. 
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                 Enkele leerlingen in de kamer met de foto’s van de slachtoffers 

 

Er waren twee partijen: de witten en de zwarten. WIT is het verzet (dus tegen de Nazi ‘s) 

en de ZWARTEN zijn de collaborateurs (dus voor de Nazi ‘s). De leider van de Nazi‘s was 

Hitler. 

Er werd veel verteld over 1944, dat was het jaar dat het in Meensel-Kiezegem het hardst 

was. De eerste razzia was op 1 augustus 1944 en de tweede op 11 augustus 1944. 

 

De meeste mensen zijn omgekomen in de concentratiekampen. 

We bezochten ook het erekerkhof met alle slachtoffers die in Neuengamme omkwamen of 

in Meensel-Kiezegem werden neergeschoten. 

De jongste die daar lag was maar 8 jaar. Zij stierf per ongeluk door een kogel. 
 

Het was heel interessant! 
 

       ººººººººººººº ººººººººººººº  ººººººººººººº  ººººººººººººº ººººººººººººº ººººººººººººº  ººººººººººººº  ººººººººººººº     

Netwerk cultuur Tienen realiseert film over hoe Tienen en 

het Hageland de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt 
met medewerking van NCPGR en Museum44 Meensel-Kiezegem.   
          Katrin Duerinckx 
 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de 75e verjaardag van de bevrijding (mei 2020) werd door Netwerk Cultuur van 

Tienen een grote happening op poten gezet waar ook het Museum 44 zou aan deelnemen. Het 

evenement “W.O. II, Bezetting en bevrijding van Tienen en het Hageland” zou bestaan uit een grote 

tentoonstelling, interviews, filmvoorstellingen, voordrachten, … en zou zo de herinnering aan de 

verschrikking van W.O.II levendig houden. Want dit mag niet vergeten worden. Het was ook de 

bedoeling om hiermee de jeugd te bereiken, wat zeker ook ging lukken aangezien vele scholen en 

klassen zich al hadden ingeschreven om deel te nemen aan dit evenement. 

                                ver 
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Maar met het stilleggen van het sociale en culturele leven door Covid, werden ook al deze mooie 

plannen en initiatieven in Tienen noodzakelijkerwijs opgeborgen. 

Om al deze fijne initiatieven toch niet laten verloren te gaan en om, ondanks alles, deze herdenking 

toch verder te zetten, werd door netwerk Cultuur Tienen en CC De Kruisboog het idee van een video 

naar voor geschoven. In plaats van een live happening te Tienen zouden alle deelnemers en 

verenigingen nu een stukje van de video “W.O. II, Bezetting en bevrijding van Tienen en het 

Hageland” mogen invullen. 

En zogezegd, zo gedaan.  

Op 20 oktober van dit jaar werd deze video dan officieel voorgesteld in de theaterzaal van De 

Kruisboog in Tienen. Het resultaat van al het werk kon getoond worden aan het grote publiek. Samen 

met Evrard Van Goidsenhoven, lid van NCPGR en lid van de Cultuurraad Tienen, en Marc Cauwbergs, 

lid van NCPGR en voorzitter Museum 44, werd deze presentatie bijgewoond. En onze vereniging werd 

ten zeerste bedankt voor de constructieve medewerking maar ook voor het blijven geloven in het 

initiatief.  

Het is uiteindelijk een zeer interessante video geworden met veel info, interviews, foto’s, gedichten, 

getuigenissen, … rond hetzelfde thema. Museum 44 leverde 2 interviews opgenomen in het museum 

zelf. Freddy Duerinckx, ondervoorzitter van NCPGR, gaf aan de hand van een mini rondleiding al heel 

wat interessante weetjes over de gebeurtenissen in Meensel-Kiezegem tijdens W.O. II en heel wat 

info over wat er allemaal in het museum te ontdekken valt. Deze bijdrage aan de video wil een 

teaser zijn voor een echt bezoek aan het museum. En deze video is zeker het bekijken waard.             

Je kan hem terugvinden op onze website. Als men het pad WOII, Interviews, midden WOII of eind 

WOII volgt, kom je aan de filmpjes met Freddy. 

Tot slot schreef ook de erestandsdichter van Tienen (Gui Nijs) het gedicht “Dorp zonder verleden” 

over de gebeurtenissen in Meensel-Kiezegem. Dit gedicht werd ook mee opgenomen in het onderdeel 

gedichten van de video, waar hij het gedicht zelf voorleest. 

Graag dan ook een hartelijke dank aan Freddy voor de interessante toelichting, aan Evrard voor het 

goedkeurend toezicht en aan Marc voor de opvolging en praktische ondersteuning. Deze 

samenwerking van NCPGR en Museum44 zorgt dat ook de gebeurtenissen van Meensel-Kiezegem een 

terecht en mooi onderdeel uitmaken van de video “W.O. II, Bezetting en bevrijding van Tienen en 

het Hageland”. 

De moeite waard om eens te bekijken!              

 

 

 
Freddy Duerinckx geeft in Museum44 uitleg bij de 

kaart met de verschillende concentratiekampen 
De medewerkersploeg bij de voorstelling van de film.                 

Vierde van links voorzitter van Museum44 Marc Cauwbergs 
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                  Vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ‘44 
 

Wij hopen dat u ook in het komende jaar onze vereniging blijft steunen 

 

Het lidgeld voor 2022 bedraagt (minstens) 18 euro 

(17 euro + 1 euro administratie) 

“Een extraatje wordt erg gewaardeerd” 

 

Inbegrepen in deze ledenvoordelen : 

Een persoonlijke lidkaart wordt u thuis toegestuurd 

Periodieke nieuwsbrief 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 2022, uw naam en adres 

 

Rekeningnummer: BE84 7340 3632 1859 

 

       Graag betaling uiterlijk tegen 15 februari 2022 

 

Wie contant betaalt of reeds betaald heeft hoeft hier uiteraard  

geen rekening mee te houden 
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