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     Aan ons beeld “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem” in het KZ Neuengamme  verzamelde 
de hele groep  medereizigers met het bestuur van het KZ  Neuengamme tijdens deze 23ste 
herdenkingsreis van 25  tot 28 augustus 2022. 

 De volgende reis zal doorgaan van 24 tot 27 augustus 2023. 

 

 



 
 
 

 

 

Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

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 
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Voorwoord 
 

                   

 

                                  

 
 

 

Voor Meensel-Kiezegem neemt de maand augustus als herdenkingsmoment steeds opnieuw 

een belangrijke plaats in. Het verleden, het heden, de toekomst en wij allemaal worden met 

elkaar verbonden. De vraag stelt zich : heeft herdenken nog zin?                                               

Ja, herdenken heeft nog zin als we samen op zoek gaan naar vrede door in stilte te luisteren 

naar hen die wij vandaag de dag herinneren. 
 

Ik citeer uit de homilie van diaken Luc Claeys, voorganger in de herdenkingsviering van                          

7 augustus waarin het belang en de essentie van herdenken vervat zit : 

  “Gedraagt u als mensen ! Daarbij dacht ik meteen aan het boek ‘Is dit een mens’ van de 

Joods-Italiaanse chemicus Primo Levi, waarin de auteur de verschrikkingen optekende die hij 

meemaakte in het vernietigingskamp Auschwitz.  Wat hij in Polen meemaakte moet 

gelijkaardig zijn aan wat onze mensen van Meensel-Kiezegem hebben doorstaan in 

Neuengamme of één van de bijkampen en waaruit de meesten helaas niet teruggekomen zijn 

en het ons dus niet kunnen vertellen. 

Het gevaar op ontmenselijking van de tegenstander is niet geweken. We zien het opnieuw 

opduiken in het huidige conflict tussen Oekraïne en Rusland waarbij elke partij de andere 

verwijten naar de kop slingert.  Ik zie filmpjes op de sociale media met vreugdekreten telkens 

een doelwit van de tegenstander geraakt is. Ik lees over de deportaties van hele stadswijken 

naar andere gebieden en hier in ons midden wonen nu vluchtelingen uit dat mooie land.  

Laten we vandaag bidden dat we de andere, vooral als mens blijven zien, de Rus, de 

Oekraïner, de Duitser, de Belg, de Vlaming. . .” Einde citaat. 

Tenslotte mijn dank, mede namens onze organisatie, voor de talrijke aanwezigheid op de 

herdenkingsplechtigheid en voor de betrokkenheid en het enthousiasme van alle deelnemers 

aan de herdenkingsreis naar Noord-Duitsland.                                                                                  

             

             

              

             

            

 

 

           

 

 

    Homilie door Diaken Luc Claeys  

 
Ruim 2 jaar lang werden onze activiteiten gedwarsboomd door een 

nietsontziend virus. Het was dan ook een grote opluchting om 

terug op een normale manier de herdenking, de herdenkingsreis 

en de Museum44-bezoeken te kunnen organiseren. 

 

De jaarlijkse herdenking en herdenkingsreis bieden een            

uitgelezen kans om niet alleen op een serene manier de          

tragedie die zich in Meensel-Kiezegem in augustus 1944          

afspeelde te herdenken, maar ook om een overtuigende 

vredesgedachte uit te dragen.   

 
 

  Vital Craeninckx, voorzitter 

 

Herbestemming van de Sint-Mattheuskerk in 

Meensel. 

De Sint-Mattheuskerk van Meensel zal binnenkort herbestemd 

worden naar de museumsite.  U bent uitgenodigd voor een 

afscheids-eucharistieviering in deze kerk op zaterdag 22 

oktober om 18.00 uur. 

Na de viering kan nagepraat worden en herinneringen 

opgehaald bij een hapje en een drankje. 
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Herdenkingsplechtigheid in Meensel-Kiezegem op 7 augustus 2022 

Omdat we na twee jaar eindelijk een volwaardige herdenking konden organiseren waren de 

verwachtingen hoog gespannen.  Vermits de Mattheüskerk onvoldoende plaats biedt om een 

grote volkstoeloop op te vangen werd besloten een ruime tent te plaatsen op het grasveld van 

de museumsite.  Met vele helpende handen werd een en ander in gereedheid gebracht.  De 

gemeente Tielt-Winge leverde een 250-tal stoelen en podiumelementen en sponsorde de 

receptie. Voor de drank werd een koelwagen gehuurd.  De parochie Sint-Donatus, met diaken 

Luc Claeys en medewerkers, zorgden voor een piëteitsvolle  gebedsviering, kunstzinnig 

opgeluisterd door een vijftal professionele muzikanten van de harmonie Sint-Jozef.                                              

Omstreeks 10 uur liep de tent vol en zorgden 40 tricolore vaandels voor een kleurrijk decor.    

Naast de homilie van diaken Luc werden de toespraken van burgemeester Rudi Beeken van 

Tielt-Winge en gastspreker advocaat Jos Vander Velpen gesmaakt door de talrijke 

aanwezigen.  Tijdens de verplaatsing naar het erekerkhof werd halt gehouden aan het 

spandoek met de oorlogsweduwen van Meensel-Kiezegem en daar las één van de oudste 

aanwezige oorlogswezen, met name Fons Lemmens, het gedicht “ongeschreide tranen” van 

oorlogswees Oktaaf Duerinckx.            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                

                    

         

 Uit de toespraak van burgemeester Rudi Beeken . . . . 

. . . .  Dames en heren, 

Met het verstrijken van de tijd hebben wij ook van de rechtstreekse betrokkenen die 

terugkeerden of die niet op het eerste transport zaten afscheid moeten nemen; bij mijn weten 

op één persoon na: Jef Craeninckx. Zijn gezondheid laat het niet meer toe om vanuit het 

Gentse naar hier te komen, maar ik ben er zeker van dat hij vandaag in gedachten bij ons is. 

                                                                                                    

 

                                         

 

Vervolgt op blz. 5 
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   Bijna ieder van U heeft hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks iemand van onze 91 

gijzelaars gekend. Vandaag verzamelen wij hier om te laten zien dat wij hun droevige lot na 

al die jaren nog altijd niet vergeten zijn, betuigen wij ons medeleven aan die talrijke en 

onnodige slachtoffers en aan hun familie, en geven wij hun verhalen door aan zij die hen niet 

kenden met de uitdrukkelijke vraag om deze helden-tegen-wil-en-dank nooit te vergeten. De 

voorbije twee jaar was het omwille van de coronacrisis niet mogelijk om een herdenking zoals 

U die van ons gewoon bent te kunnen houden, maar ook toen hebben wij in beperkte kring en 

met respect voor de vigerende maatregelen een gepaste hulde gebracht. 

   Dit jaar was ik in de gelegenheid om samen met verscheidene collega’s van het comité van 

de Belgische Vriendenkring van oud-gevangenen en rechthebbenden van het 

concentratiekamp van Neuengamme en diens buitenkampen het défilé in Brussel bij te wonen 

ter gelegenheid van onze nationale feestdag. Het viel mij daarbij op dat een resem van 

Vlaamse excellenties bewust schitterden door afwezigheid, terwijl onder meer al de 

Nederlandstalige leden van de federale regering wel deelnamen aan de Vlaamse feestdag tien 

dagen eerder. 

   Sta mij toe om U daarover mijn bezorgdheid uit te drukken. Wie een publieke functie 

aanvaardt, die moet zich daar mijns inziens naar gedragen los van diens persoonlijke 

overtuiging. Het gros van de leden van het college van burgemeester en schepenen van onze 

gemeente heeft zonet de kerkelijke plechtigheid bijgewoond, ondanks het feit dat zij niet 

allen praktiserend zijn en een enkeling zelfs expliciet heeft laten aangeven niet als katholiek 

te willen aanzien worden. En toch namen zij allen deel omdat hun functie als lokale 

gezagsdragers dat vereist. Indien dat op lokaal vlak kan, dan mogen wij ook verwachten dat 

zulks op hoger echelon geschiedt. 

   Wat mij ongerust maakt en meteen ook de band is met deze herdenking, is dat sommige 

regionale beleidsverantwoordelijken uit persoonlijke overtuiging geen enkel respect betonen 

voor de vigerende instellingen en deze uit precies dezelfde hoek komen als deze van de 

aanstokers van de razzia’s van Meensel-Kiezegem. Ook zij waren immers van oordeel dat hun 

waarden en normen beter waren dan die van de democratische rechtsstaat. In deze dagen 

waar extreem rechts en extreem links in de mode is en het midden waar men naar elkaar 

luistert en overlegt electoraal leeg loopt, meende ik er goed aan te doen om U daarop te 

wijzen, al ware het maar om te vermijden dat binnen afzienbare tijd hier een ander moet 

komen vertellen: “Niemand verwachtte zich aan de gebeurtenissen naar aanleiding waarvan 

wij vandaag hier samen komen”. 

   Maar voorzitter, sta mij toe om af te sluiten             

met een positieve noot en zowel U als Uw vereniging             

die onze gemeente telkens weer positief in de verf zet                     

uitdrukkelijk te bedanken voor de andermaal puike organisatie,                                          

de volgehouden inspanningen op deze geslaagde museumsite                   

waaraan we vanaf nieuwjaar de dan voormalige kerk                              

zullen kunnen toevoegen en de reis naar Neuengamme                                    

waaraan ik deelnam die dit jaar samen met de                     

Belgische vriendenkring op poten gezet werd.             

Ook de collega’s van Bekkevoort wens ik te danken           

voor de samenwerking, onze administratie en politie           

voor de logistieke ondersteuning van het gebeuren, de harmonie Sint-Jozef voor de passende 

muzikale noot en in het bijzonder U allen voor Uw aanwezigheid en volgehouden aandacht, 

die ons bestuur graag passend tegemoet komt met een receptie. 

   Leve de Koning, leve België! 

 

   burgemeester Rudi Beeken 
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Toespraak van gastspreker Jos Vander Velpen. 
         (Jos Vander Velpen - 1948 - is advocaat met meer dan dertig jaar ervaring in de 

rechtsdomeinen strafrecht en mensenrechten. Gedurende dertien jaar was hij voorzitter van 

de Liga voor Mensenrechten. Hij publiceerde meerdere boeken, onder meer over extreem 

rechts in Vlaanderen en Europa.) 

               Voor mij is Meensel-Kiezegem geen blinde vlek, want ik ben afkomstig uit 

Ransberg. Het Hageland is mijn geboortestreek. Daarom ging ik met genoegen in op de vraag 

van de heer Craeninckx om de herdenkingsplechtigheid bij te wonen. 
 

    Als tiener had ik geen idee van wat zich hier in augustus 1944 zoal had afgespeeld. Nu staan 

de twee data, 1 en 11 augustus 1944, voor altijd in mijn geheugen gegrift. Meensel-Kiezegem 

kan men alleen vergelijken met het Franse Oradour waar op 10 juni 1944 de inwoners werden 

afgeslacht. Alleen is er één groot verschil: in Meensel-Kiezegem werden de wreedheden 

begaan door het Veiligheidskorps onder leiding van de Vlaamse collaborateur Verbelen. De 

tragedies van Oradour en Meensel-Kiezegem vatten de waanzin van de WO II samen. Vlak na 

de oorlog, in de euforie van de bevrijding en de wederopbouw, was er weinig ruimte voor het 

verhaal van Meensel-Kiezegem. Vandaar dat ik veel respect heb voor al degenen die deze 

herdenking organiseren en ervoor zorgden dat er hier een erekerkhof en een museum kwamen. 
 

    Ook de zwart-witte familiefoto van de 27 eenvoudige, ietwat verlegen kijkende 

oorlogsweduwen en moeders van oorlogsslachtoffers is een pakkend initiatief. De foto 

weerspiegelt hun verdriet en pijn, maar ook hun veerkracht, moed en onverzettelijkheid. De 

foto is met andere woorden het stille bewijs dat het nazisme deze vrouwen er niet onder 

gekregen heeft. Wij kunnen ongelooflijk trots op ze zijn en hoop putten uit hun moedig 

gedrag.  
 

    We moeten tevens trots zijn op al die andere honderden Hagelanders die tijdens de oorlog 

hebben geleden en gestreden voor vrede en vrijheid. De geschiedenis van het verzet in het 

Hageland is ongemeen hard en wreed. Dat is mij bijgebleven toen ik mijn boek over Breendonk 

schreef. Tot mijn niet geringe verbazing stelde ik vast dat meer dan honderd verzetsmensen 

uit het Hageland en de streek rond Leuven in de eindfase van de oorlog naar Breendonk 

werden afgevoerd. Onder hen mijn huisarts dokter Van Molkot uit Kortenaken.  

 

    Deze mensen hebben zich in Breendonk vaak overtroffen. Zij vertegenwoordigden er in 

onmenselijke omstandigheden  onze dierbare menselijke waarden. Zij hebben mee een steen 

in de rivier verlegd en een kostbare bijdrage geleverd in de strijd voor een betere wereld.  

 

    Dankzij de overwinning op het nazisme hebben we na de WO II grote 

mensenrechtenverdragen gekregen zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die de burgers behoeden voor 

onmenselijke behandeling en foltering en die de overheden ertoe aanzetten de grondrechten 

van iedereen te eerbiedigen.  

 

    Doordat wij al meer dan 75 jaar geen oorlog in Europa hebben gekend, beseffen velen niet 

de waarde van deze mensenrechten en van vrijheid en vrede. Sommige mensen vragen zich 

af of het nog zin heeft te herdenken na meer dan 75 jaar. Het antwoord is: meer dan ooit! 

Herdenken is niet alleen terugkijken naar het verleden. Het is ook nadenken over de staat van 

vrede en vrijheid vandaag en morgen.  

 
Vervolgt op blz. 7 
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    Velen dachten na de oorlog dat vrede en democratie eeuwigdurend zouden zijn, dat het 

gezond verstand altijd zou zegevieren en dat fascistische avonturen nooit meer zouden 

voorkomen. Ondertussen weten we beter.  
 

    Voor het eerst woedt opnieuw een wrede oorlog in Europa. Poetin begaat oorlogsmisdaden 

door rechtstreeks ziekenhuizen en scholen te bombarderen. Rusland trok zich ook terug uit 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Elke kritiek op de oorlog wordt zwaar 

bestraft.  
 

    Tegelijkertijd komt ook onze democratie onder druk te staan. Uiterst rechtse partijen 

hebben in Europa de wind in de zeilen. Ze kanaliseren de onvrede van burgers en proeven her 

en der al van de macht.  
 

    Kortom, herdenken is meer dan ooit zinvol.  

 

    Als mensen hebben we de natuurlijke neiging weg te kijken, rustig af te wachten. Na regen 

komt zonneschijn. De plagen van Egypte trekken wel vanzelf voorbij. Dat is een foute 

inschatting. De WO II heeft ons geleerd dat we tijdig in verzet moeten komen tegen de 

aftakeling van de democratie. 
 

    Het verleden kunnen we niet veranderen maar we zijn verantwoordelijk voor de toekomst. 

 

                                                °°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

 
    

 
 

 

 

  

Het dodenappel werd voorgelezen door  Natalie Devos en   

Tom Lemmens, achterkleinkinderen in genoemde volgorde van 

politieke gevangenen Evrard Cauwbergs en Frans Lemmens 

      Na de bloemenhulde aan het erekerkhof 

  
             Advocaat Jos Vander Velpen Fons Lemmens leest het gedicht “ongeschreide tranen” aan 

het spandoek met de weduwen van Meensel-Kiezegem 
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Na twee jaar “covid” voor de 23ste maal herdenkingsreis ! 
(Met dank aan de redactie van “De gazet van Meensel-Kiezegem”) 

- Donderdag 25 augustus 2022 

Naar goede gewoonte vertrokken  we om 6u stipt aan Meensel Statie. We misten de 

reispioniers van het eerste uur René en Paula (Cauwbergs-Ickx) die er voor de eerste keer in 

25 jaar niet bij konden zijn.  

De jarige ondervoorzitter Freddy Duerinckx heette in zijn beknopte klare stijl  iedereen 

welkom en eens over de grens en de chauffeurswissel zetten we de lange reis verder naar de 

prachtige Thuringse streek. De culturele wereldhoofdstad Weimar konden we niet bezoeken, 

de bedoeling was deze maal het voormalige KZ Buchenwald. Het was de eerste keer dat we 

met onze reis een bezoek brachten aan dit kamp. Linda Vander Meeren, wiens grootvader 

Charles hier gefolterd werd, gidste de groep door dit gruwelijke oord. Aan de ingang van de 

‘Jedem Das Seine’-poort, kregen we de nodige inlichtingen. We hoorden het verhaal van de 

zoo, waar de dieren beter behandeld werden dan de gevangenen tot het lot van de Russische 

gevangenen. We bezochten de historische restanten van dit helse terrein, zoals de 

folterkamers en het crematorium. Vanuit de tweede verdieping van het museum kregen we 

een goed overzicht over restanten van deze site. Als slot van dit bezoek legden Mimi en 

Marianne De Mol de bloemen neer. Zo brachten zij, ook namens de hele groep, eer aan hun 

grootvader Georges Mars, die ook in dit kamp verbleef.  De woorden van Elie Wiesel bracht 

menig medereizigers tot inzicht en was een diepgaande, passende afsluiter van dit bezoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdeburg was ons volgende doel. Super-driver Michel Vandereycken bracht ons in één 

vloeiende beweging  tot aan het Hundertwasserhotel in de Groene Citadel, een 

sprookjesachtige, kunstzinnige verblijfplaats voor deze eerste avond.  Aan de faunenbronnen 

op het terras van café Wenzel keerde de rust weer bij de Praagse looksoep, rodekool en 

vanillebrood. De braafste medereizigers trokken deftig naar hun kleurrijke verblijfplaatsen. 

Enkele nachtvlinders, erkende onverlaten, bleven nog napraten op het feeërieke terras. Er 

was inderdaad nog heel wat om over na te praten 

 

 

 

 
 

  

 

      Marianne en Mimi De Mol leggen bloemen                     Entree van kamp Buchenwald 
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- Vrijdag 26 augustus 2022 

Na een uitgebreid ontbijt in het café Alt Magdeburg in het Hundertwasserhotel staan we 

gepakt en gezakt om richting Gardelegen te vertrekken. Hier waren we wel nieuwsgierig want 

het nieuwe complex hadden we nog niet kunnen bewonderen.  Aan de schuur staan we even 

stil bij het lot van de 1016 gevangenen die na een  voor de Nazi’s mislukte dodenmars hier 

werden opgesloten en verbrand. Op het sobere kerkhof was iedereen stil en pijnlijk ontroerd. 

Het nieuw geopende museum op deze site werd voorgesteld door Andreas Froese, die de 

zinloosheid van het hele gebeuren, maar ook de straffeloosheid van de daders beklemtoonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van daaruit naar het “kleine Versaille” in Ludwigslust. In de tuin van het oude wachthuis 

genoten we van echte Oost-Duitse kost: kartoffelen met ballekes en een saus van kappertjes.  

Voorbij de fonteinen brengen we aan het gedenkteken een mooi eerbetoon aan één van onze 

dorpsgenoten, Evrard Van Goidsenhoven. Naamgenoot/kleinzoon Evrard legde de bloemen 

neer en de Brabançonne door het Sint-Mattheuskoor riep herinneringen op aan “Foenke” (Fons 

Vuchelen +) en ere-voorzitter Guido Hendrickx. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

    Evrard Van Goidsenhoven legt bloemen in Ludwigslust 

 

Gedenksteen voor Evrard Van Goidsenhoven in 

Wöbbelin ( aan het Belgisch vlaggetje) 

 

                      Kerkhof Gardelegen 

 

Gardelegen: de overgebleven muur van de schuur is 

vandaag een indrukwekkend herdenkingsmonument 

voor de slachtoffers 
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Aan het speciale monument aan het voormalige kamp van Wöbbelin lijkt de aarde wel 

opengereten Na de rondgang doorheen het bos bij de voormalige kampplaatsen kwam lokale 

gids Connie ons vervoegen. Van haar vernamen we dat deze site voor enkele interessante 

veranderingen staat, met nieuwe doorgangspaden, nieuw aan te leggen parken en het 

plaatsen van informatiepanelen als duiding. Later in het museum aan de kerk kon Connie, 

samen met collega Anja (opvolgster van Ramona die vorig jaar met pensioen ging) haar 

uiteenzetting afwerken.   

 Tot slot brachten we nog een Europees getinte hulde bij het kunstwerk van de zwevende 

hoofden (zie afbeelding), dat perfect in lijn stond met de doelstelling om alle gevallen 

gevangenen terug een naam en een gezicht te geven. Een waarde die we met onze vereniging 

delen en waarvoor wij ook deze twee dames van harte willen danken voor hun inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na al deze impressies was het tijd voor wat verkoeling,  zette onze chauffeur zijn kompas 

richting  Hamburg  en kwamen we aan bij het Pierdrei hotel.  

Gehaast begaven de reizigers zich naar “den Italiaan” om de hoek en konden gelukkig de 

wachttijd vullen met een drankje. Vloeistof was er genoeg en op tijd. De spaghetti kwam 

echter te voet van Milaan. Om het verlet goed te maken heeft bazin Annelie ons een lekkere 

Gelato gegeven. Bezoek aan de havensite van Sankt Pauli werd dan maar uitgesteld en op 

dakterras van Pierdrei, met een mooi panoramisch zicht , werd nog lang gepalaverd. Dat de 

cocktailbar op het dak van het hotel om 22u blijkbaar sloot, kon de Hagelandse “invaders” 

niet deren. 

 

- Zaterdag 27 augustus 2022 

Neuengammedag: Dit is de voornaamste tijd voor onze vereniging. Onze trouwe 

gids/vriend  Andreas stond deze maal niet aan de Jean Dolidierweg te wachten ( verhinderd 

wegens een  oogoperatie). In het Haus Des Gedenkes was het dan aan Tom voor zijn eerste 

solo gidsdebuut in het kamp. Na een eerste algemeen overzicht bij de plattegrond en het 

zoeken in de namenlijst aan de muur ging het dan richting de voormalige SS-tuinen. 

Onderweg kwam goede vriend prof. Dr. Garbe, Detlef voor de vrienden, ons verblijden met 

zijn aanwezigheid. Bij de reuzeschouw bracht Magda Duerinckx een passend gedicht van Ina 

Stabergh “de Gevallen Gevangene” aan het gelijknamige beeld van Françoise Salmon.  

Aan het beeld ‘De Wanhoop van Meensel-Kiezegem’ openden we de plechtigheid 

traditiegetrouw door het hijsen van de historische tricolore door de aanwezige oorlogswezen. 

Daarna een passend woord door ondervoorzitter Freddy Duerinckx (zie verder de tekst blz 13-

14). We maakten van de gelegenheid ook gebruik om prof. Dr. Garbe (pas gepensioneerd) te 

bedanken voor de jarenlange trouwe samenwerking.  

 

Monument: 

De zwevende hoofden 
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Wij zegden het niet met bloemen maar met de uitstekende Hagelandse streekproducten. Ook 

wensten we zijn opvolger dr. Oliver von Wrochem proficiat met zijn aanstelling en wensen 

hem veel succes met zijn belangrijke taak. Dan een ingrijpend pakkend gedicht van de onlangs 

overleden dichter en vriend van Ina Stabergh, Remco Campert, wiens vader Jan vermoord 

werd in dit kamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan verder naar het ‘Plattenhaus’ waar Frau Sandra ons meer toelichting gaf over het ‘Ort 

der Verbundenheit’, de nieuwe levende herdenkingsplek die werd ontwikkeld door de Amicale 

Internationale Neuengamme en Hamburgse studenten van de kunstschool. 

In de Klinkerwerke kregen de reizigers dan weer een uiteenzetting over de werking van het 

kamp, haar bijkampen en de steenfabriek. In de imposante zijbeuk van het gebouw kregen 

we een vaag gevoel van hoe de werkomstandigheden en het leven in het kamp moest geweest 

zijn. Langs de kamphaven naar het huis van de tweede Kampcommandant Max Pauly en dan 

zat de voormiddag gidsing erop. 

Tijd voor het middagmaal in het archief en voormalige stenen gevangenisgebouw. Het smaakte 

en zorgde voor een noodzakelijke tijdwinst. Natuurlijk misten we de hartelijkheid van  “Am 

Deich”. 

In de namiddag volgde dan het vrije bezoek. Experten waagden zich naar de SS-tentoonstelling 

onder begeleiding van Oktaaf, de nieuwelingen werden ingelicht  met een uiteenzetting door 

gids Freddy in de hoofdtentoonstelling. Traditioneel volgde aan het crematorium een intens 

afscheidsmoment. Het dodenappèl werd beklijvend voorgedragen door achterkleinkinderen 

Moyra Hoflack (Ferdinand Duerinckx & August Craeninckx) en Tom Lemmens (Frans Lemmens), 

waarna de familie Cauwbergs, zoals bij elk bezoek, een bloemstuk  neerlegde. Met de 

Brabançonne en de Last Post besloten we dit bezoek. Voor we chauffeur Michel vervoegden 

gingen we eerst nog op de betonnen plaat staan bij de beestenwagon in de  ingedrukte 

voetsporen om een klein idee te krijgen hoe de gevangenen zich voelden  tijdens de 

dagenlange transporten. Toch weer een belangrijk moment van reflectie en besef voor we 

afscheid namen van deze intense plek. 

Tijd voor wat ontspanning dan. Met de klanken van Freddy Quin en Sweet Caroline ontdekten 

we het mooie Hamburg eerst vanuit de bus met voortreffelijke commentaar van 

Hamburgspecialiste Caroline Colebunders en dan verder te voet tot aan de Landungsbrücken, 

waar we de innerlijke mens versterkten in de Blockbrau. Nachtraven gingen nog op verkenning 

langs de Reeperbaan en in de Veermaster zullen ze weer geweten hebben dat die van Meensel-

Kiezegem present waren. 

 

 

Prof. Dr. Detlef Garbe kennelijk blij met 

de Hagelandse streekproducten 

 

Bloemlegging aan het crematorium door de 

familie Cauwbergs 
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- Zondag 28 augustus ’22 

Na een trip naar de vroege Hamborger Fishmarkt  (waar één van ons zijn zesde voordeur 

kreeg  en ook toevallig Bart Cornelissen heet) waren de vroege vogels met kleine oogjes terug 

present voor het voortreffelijke ontbijt in Pierdrie  om aan te sterken voor de laatste dag van 

deze herdenkingsreis. 

Richting  Bremen met eerst het overzicht van de haven en de skyline van Hamburg vanop de 

Kohlbrandersbrücke, arriveerden we in Farge. Daar stonden  onze vrienden van de 

Antifascistenvereniging ons al op te wachten. In twee groepen gingen de neofieten mee met 

Ulli en Tom en de zgz anciens vervoegden Moni en Oktaaf. De indrukwekkende 

nutteloze  bunker gaf voor allen de zinloosheid van een oorlog treffend weer. Aan het 

monument  ‘Vernichtigung durch Arbeit’ legde Yvonne en Richard de bloemen neer (vader 

Frans van Gilbergen had de gruwel van dit oord aan de lijve ondervonden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Blumenthalse Bahrsplate vertelde lokale auteur en Blumenthal-expert Karsten ons over 

de geschiedenis van het kamp (tekst verschijnt nog ). Ondervoorzitter Freddy brengt een 

gepaste hommage aan de ons ontvallen vriend Raymund Gaebelein, met woorden van ere-

voorzitter Guido Hendrickx (tekst blz 14-15 in deze uitgave). Josée De Bruyn bracht tot 

slot  hulde met bloemen op de plek waar haar vader Marcel zo geleden heeft en gestorven is. 

De veerpont zette ons daarna de Weser over, richting Esterwegen. 

 

Laatste stop van de reis was het Esterwegenmuseum, dat het verhaal brengt over de 

Emslandkampen. Tijdens het vrije bezoek kuierden we over de vlakte langs de roestkleurige 

corten-stalen wanden, peinzend over deze reis. Wat ons betreft een zeer geslaagde editie ook 

dank zij de fantastische deelnemers.  

Dat we ons al voorbereiden op de 24ste reis is geen geheim. We zullen laten weten wanneer 

de inschrijvingen kunnen beginnen. Er zijn toch al een twintigtal gegadigden die  hebben 

toegezegd.  

Later meer hierover. 

 

 

 

 

Familie Vangilbergen legt bloemen aan het monument bij 

de bunker in Farge 

 

Josée De Bruyn (L) ingetogen bij het monument op 

de ‘Bahrsplate’ 
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Toespraak door Freddy Duerinckx aan het beeld “De wanhoop 

van Meensel-Kiezegem” tijdens de herdenkingsreis. 
 

Beste medereizigers,  
 
Welkom hier in Neuengamme op onze kleine Belgische – Meensel-Kiezegemse enclave 
bij ons beeld, de Wanhoop van Meensel Kiezegem. 
 
Ook verwelkomen wij hier Detlef Garbe, gewezen directeur van de Gedenkstätte 
Neuengamme en huidig directeur Oliver von Wrochem.  
 
Bij ons eerste contact met Detlef Garbe in 1996 voor de opnames van het docudrama 
over Meensel Kiezegem 44 bood hij onmiddellijk zijn medewerking aan.  Meensel-
Kiezegem was toen nog vrij onbekend in Neuengamme.  
 
In 1998 plaatsten we dit beeld hier en komen we ieder jaar op herdenkingsreis.   
    
Op de Museum 44 site in Meensel plaatsten we dit jaar een levensgrote foto met 
bijhorend info-paneel van oorlogsweduwen en/of moeders.  
 
De pijn, het leed, de wanhoop, maar ook de hoop, de sterkte van deze vrouwen is hier 
symbolisch in dit bronzen beeld verwerkt.  
 
Dit weekend loopt Ieper, vredesstad, vol met Neo-Nazis, fascisten met zwart-gele 
collaboratie leeuwenvlaggen voor hun IJzerwake- en Frontnachtfestival om jongeren 
aan te trekken voor hun radicaal-flamingantisme waar bendes zoals Schild en Vrienden 
en ook, Bloed, Bodem, Eer en Trouw zich thuis voelen.  
 
De acties van NCPGR-MK-44 en Museum44 zoals jaarlijkse herdenkingen, activiteiten in 
en om het museum, publicaties, schoolbezoeken, de jaarlijkse herdenkingsreis leiden 
hopelijk tot het vormen van een kritische geest, vooral bij de jongeren zodat ze inzien 
waartoe haat, onverdraagzaamheid, racisme, fascisme, nazisme kunnen leiden.  
 
Traditioneel herdenken we hier ook de overledenen van onze vereniging sedert de 
laatste reis van augustus 2019.  
 
- Jeanine George uit Heverlee 
- Felix en Jos Cauwbergs, broers van Rene en zonen van Evrard C. 
- Irma Pasteyns, moeder van voorzitter Vital Craeninckx, Meensel-Kiezegem 
- Leopold Andries uit Hoeleden 
- José Natens, dochter van Leon Natens 
- Maria Vos-Cox uit Zoutleew, echtgenote van Raymond Vos.     
  Raymond overleefde Neuengamme en was daar samen met de  
  mensen van Meensel Kiezegem.  
- Liliane De Coninck-Robbyns uit Diest 
- Ingrid Hendrickx, dochter van erevoorzitter Guido H. 
- Bart Vereecke, echtgenoot van Linda Van der Meeren, uit Meldert bij Aalst 
- Simonne Andries uit Tienen 
- Achiel De Vroey, zoon van Evrard De Vroey 
- Lea Goethuys, dochter van Godefridis Goethuys 
- Simonne Laevers uit Molenbeek Wersbeek 
- Raimund Gaebelein uit Bremen 
               lees verder blz. 14 
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Bij deze gelegenheid hangen we hier telkens onze Belgische driekleur om onze 

slachtoffers te eren.  Zou het dan ook niet passend zijn dat in de gemeente Tielt-

Winge, waar ons martelaarsdorp Meensel-Kiezegem een deelgemeente van is, 

PERMANENT, de oorlogsmonumenten van 1914-1918 en 1940-1945, de 

begraafplaatsen met oorlogsslachtoffers en de sites die de oorlogsgebeurtenissen in 

beeld brengen, te bevlaggen met de Belgische driekleur ?!  

 

Tot slot houden wij eraan Detlef Garbe en zijn medewerkers te danken voor meer 

dan 25 jaren samenwerking met onze vereniging en bieden graag deze mand met 

Hagelandse streekproducten aan.  

     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Hommage aan Raimund Gaebelein  op de Blumenthalse Bahrsplate                
          door Freddy Duerinckx 

Beste  medereizigers,  

Beste Mony, Ulrich, Josy, Regine,  omwille van gezondheidsredenen kan Marion niet aanwezig 

zijn, brengen jullie haar onze beste groeten over en wens haar veel sterkte en een spoedig 

herstel. 

Voor drie jaar was onze laatste herdenkingsreis naar Neuengamme en Bremen om onze 

dorpsgenoten die hier stierven te eren. 

Vandaag willen wij ook speciaal Raimund Gaebelein herdenken , eren en bedanken voor alles 

wat hij voor Meensel-Kiezegem betekend heeft. 

                         Vervolgt op blz. 15 
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Om wat Raimund  voor Meensel-Kiezegem gedaan heeft kon ik niemand beter raadplegen dan 

Guido Hendrickx, zijn vriend en tevens onze erevoorzitter. Guido schreef het volgende: 

“Vandaag willen de herdenkingsreizigers uit Meensel-Kiezegem een gepaste hommage 

brengen aan hun overleden vriend Raimund Gaebelein, als een uitzonderlijke onmisbare 

persoonlijkheid. Raimund overleed op 28 juni 2020 , 73 jaar oud. Zijn onbeperkte drang tot 

sporenonderzoek, wij noemden het mierenwerk, naar informatie over onze overleden 

dorpsgenoten in en om Bremen en zijn kennis over meer dan 200 arbeidskampen in de 

Hansestad Bremen met zijn uitgebreide havenwerken leverden ons belangrijke informatie 

over onze slachtoffers. Gröpelingen, Schutzenhof, A.G. Wezer, Bunker  Hornisse, U-boot 

bunker Valentin in Farge klinken ons bekend in de oren dank zij Raimund. 

Op het 70 hectare grote  Osterholzer Friedhof vond hij de namen en sterfdatum  van 6 

gedeporteerden die in de werkplaatsen van Schützenhof werkten en 9 anderen werkten in de 

havenfabrieken bij Blumental, allen gedeporteerden uit Meensl-Kiezegem . Mede op zijn 

aandringen maakte A.G.WEZER een herdenkingspaneel in Schützenhof  voor de slachtoffers 

uit ons dorp. Ook op deze site in Blumental waar we ons nu bevinden zijn vele namen van 

onze slachtoffers terug te vinden,  dank  aan Raimund zijn mierenwerk. 

De eerste ontmoeting met Raimund was in Schützenhof bij onze vijfde herdenkingsreis in 

2002. Hij vroeg ons , bescheiden als hij was, of hij ons kon en mocht helpen bij grondig 

opzoekingswerk naar het lot van onze dorpsgenoten. Dit was de start van onze unieke 

samenwerking. We ontmoetten vooraanstaande personaliteiten uit Bremen. Familieleden 

konden de graven van hun dierbaren bezoeken en telkens werden we begroet als “ die Liebe 

Gästen aus Belgien”. Dank zij de kennis van Raimund kregen onze reizen een nieuwe elan. 

Tot hier het eerbetoon van Guido, waar wij ons volmondig bij aansluiten. 

Raimund verbaasde mij telkens weer met zijn kennis over de razzia’s in Meensel-Kiezegem , 

de aanleiding ertoe, de lijdensweg van de gedeporteerden. 

Volgend gedicht van Ralph Waldo Emerson, een Amerikaans invloedrijk denker, bezorgde 

Raimund aan Guido Hendrickx en typeert zijn persoonlijkheid: 

Het mooiste in de vriendschap,    Is niet de uitgestoken hand,  Is niet de vriendelijke 

glimlach,   Is niet het gemoedelijke contact,     

Maar wel,   Het warme menselijke gevoel,  en tevens te weten iemand te hebben die in jou 

gelooft en je vertrouwen schenkt. 

Danke Raimund im Namen der Opfer aus Meensel-Kiezegem.” 
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Linda Van der Meeren dankte op de terugweg van de reis 
 

Lieve mensen op de bus op terugweg van Duitsland,  

Hier even de factrice !  

Ik dacht daarstraks bij de laatste hommages  
die we brachten aan jullie vaders, grootvaders verder na  

over het woord hommage. 

Overwegend brengt men een hommage wanneer onze dierbaren  

vertrokken zijn naar dat grote mysterie dat ooit op ‘n dag voor ons ook geen mysterie meer 
zal zijn.  

Maar het mag ook es gezegd worden waar de mensen levend bij staan.  

Het volgende wat ik ga vertellen is ook een ‘soort  van hommage’ ,  

de vraag zal nu zijn voor wie deze hommage bedoeld is ?  

Wel,  

4 dagen geleden waren we samen  

‘Op weg naar Duitsland..’ 

De tekst op het briefje van de vader van Freddy,  Octaaf, en hun broers en zussen, gegooid 
vanuit de treinwagon,  speelde voortdurend in mijn gedachten .. 

Wel, ik kreeg vandaag op onze laatste dag van deze herdenkingsreis, ook zo ‘n ‘uniek genre 
briefje’ binnen.  

Zoals jullie ondertussen weten kreeg ook mijn betere helft een mooi plekje hierboven. 

Hij heeft vaak achter de schermen meegedacht en meegewerkt voor Meensel -Kiezegem en 
voor het museum.  

En het lijkt dat Bart vandaag opnieuw achter de schermen een beetje bezig was! 

Er is blijkbaar niet alleen een geheime redactie aan deze kant op aarde,  er is ook een 
onzichtbare redactie aan de andere kant van het grote mysterie… 

Ik lees  u voor wat ik daarnet binnenkreeg :  

“Daar zijn ze weer .. 

Onze liefste kinderen, klein - en  achterkleinkinderen, onze achternichtjes en -neefjes, onze 
goede vrienden, onze beste reisleiders. 

Ze zijn  opnieuw , ja weer opnieuw  

op de terugweg van .. Duitsland.  

Want ze kwamen ons weer eens bezoeken,  

geen onbekende bestemming 

maar de zoveelste keer op rij op hun weg naar Duitsland. 

Ook al kostte het moeite om 4 dagen uit te trekken,  

maar die inspanning leverden ze alweer,  alweer voor de zoveelste keer !  

Lees verder blz. 17 



Meensel-Kiezegem ’44 vzw - 17 
 

           

Al die jaren dat ze naar onze laatste plek kwamen,   

al die jaren  

dat ze mee duwden aan de bouw van herinnering, 

 al die jaren veranderde ons kamp van toen in 

 een prachtige eeuwigheid. 

De koude klei en beton loste op in grenzeloze tuinen van vrede. 

De prikkeldraden versmolten tot verbindingen van vriendschappen op aarde én nog steeds 
voelen we  

de liefde door de sluier heen.  

En die hel waar wij toen door moesten gaan ,  

bracht ons rechtstreeks naar het paradijs. 

Wij zijn dan ook zo fier en zo dankbaar op hun allen,  

zij daar in die bus op de terugweg uit Duitsland 

want de verbindingen die ze gelegd hebben  

 werd een netwerk ‘om nooit meer te vergeten’. 

 Weten ze eigenlijk wel dat de tuin van vrede waar zij zoveel energie en werk in steken,  

zal bloeien door de hoop die wij hebben geplant  

in de klei  

in de groeve  

in de sabotages 

in de honger en in de pijn.  

Bij deze,  

zeer speciale en van zéér velen hier  

op de geheime, onzichtbare  

en vooral immens grote redactie,  

zeer dankbare groeten.  

We will meet again!  “ 

///// 

Ja jullie hebben het dus door,  

dit live -hommageke  gaat over jullie  hier in de bus   

En daarbij is ook die fijne buschauffeur die al 4 dagen het gevoel geeft te surfen  - niet 
alleen  over het water  – maar ook op en over de bruggen van onze geschiedenis.  

O ja ik vergeet hier nog een PS  

 ‘ er staat hier : naar ‘t schijnt is dienen anderen Bart jarig ,  
drinkt er eentje voor ons mee allemaal  he ! ‘  
 

 

 

 
Reisgids Oktaaf en Linda in een ‘gezellig onderonsje’. 
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Toespraak ter gelegenheid van de herdenking van Hilaire Gemoets 

op zaterdag 3 september 2022  door de nicht van Hilaire,  Linda Van der Meeren 

 

Beste mensen,  

Hier staan wij weer met ons allen, op een zaterdag waar ieder van u zeker wel iets leuks te 

doen had ...  

Ik wil u eerlijk vertellen dat de vorige jaren,  

toen de datum van 3 september telkens dichterbij kwam,  

 ik me soms de vraag stelde hoe lang deze huldiging nog zou kunnen blijven doorgaan ? 

Buitenstaanders, die al helemaal niet betrokken zijn bij onze verhalen  

gaven vaak reacties die me aan het twijfelen brachten,  ze zegden dan: 

‘oorlogsherdenking waarom nog ? het leven gaat door, wat zit jij nog met die oorlog bezig 

of , voor één man zoveel te doen dat is straf ?  of ‘oorlog is er nog steeds, ‘ het maakt toch 

geen verschil uit.. dat ge daar nog uw kostbare tijd insteekt:;..’  

Maar het is blijven roeren in mijn geest.  

want ondanks dat er hier elk jaar inderdaad, bekende getuigen,  

 kameraden, familieleden  jammer genoeg niet meer bijzijn,  overleden zijn , ..     

telkens opnieuw komen er nieuwe gezichten aan, nieuwe getuigen..  en dat is vandaag weer 

opnieuw het geval !  

en ook al probeer  ik u  telkens een ander stukje te vertellen over Hilaire, piloot Blenkinsop,  

zijn bemanning en Meensel-Kiezegem 

 -omdat de meesten van jullie het verhaal ondertussen kennen-  

 er is àltijd één absolute constante, en dat is een diep-gemeend dankwoord vanwege de 

ganse familie om dit verhaal verder te zetten.   

Want het is straf! dat Burgemeesters schepenen van de gemeenten van en rond Assent en 

Webbekom ,  niet opgeven met herdenken!   

Integendeel, ze geven de laatste jaren nog veel meer het voorbeeld door hun knappe 

samenwerking en hun belangrijk werk voor de toekomst van onze kinderen. 

Dank u daarvoor beste burgemeester en schepenen, 

En,   al zovele jaren start het hele organiseren en in stand houden van deze dag bij 

die pààr mensen die de moed al helemaal niet opgeven, die er samen als gezin telkens 

opnieuw zoveel van zichzelf en hun tijd insteken en ons helpen om blijven te herinneren. 

Dank u  daarvoor in het bijzonder Marijke, Danny en kinderen.   

En natuurlijk Beste vaandrigs ..  

dank u om vandaag de zoveelste keer zo talrijk aanwezig te zijn om  

deze man uit de zovele anderen van het verzet  

met prachtige vlaggen en zoveel waardigheid in stilte te eren.  

En, beste Vrienden en sympathisanten, ook jullie horen er weer bij en dat maakt het 

herdenken voor deze keer in 2022 weer eens opnieuw compleet.  

….. zonder jullie allen zou dit niet in stand gebleven zijn.  

 Lees verder blz. 19 
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Als de Brabançonne straks weer speelt of het lied der partizanen u kippenvel geeft,  

hoe moet het toen  gevoeld hebben voor onze eerste getuigen zelf, voor de overlevenden na 

de oorlog,  voor de oorlogswezen zonder vader,  

welke siddering beklijfde HUN ? toen de vlaggen gehesen werden en –  

een stilte die rees tot in de hemel.  

78 jaar geleden .. toen vaderlandsliefde zo duidelijk en zo vanzelfsprekend was,   

voor die vaderlandsliefde kwam het op het einde van de oorlog, tot een zoveelste executie, 
en één daarvan gebeurde  hierboven in het veld  

Wat hoger dan de gedenksteen.   

Hilaire had ervoor gezorgd dat zijn broeders konden vluchten en zelf achterbleef,  nog 

gewond van een laatste sabotage actie.   

Hij wist waarschijnlijk heel goed wat er ging gebeuren zodra hij zijn eigen graf aan het 

graven was en pas in zijn graf stierf,   

maar hij was voorbereid in de ondergrondse voor deze situatie  

want zijn hart bonsde al van jongs af aan voor zijn land, voor België, en vooral tegen 

onrecht. 

Buitenstaanders zegden dan dat hij geen kant meer uit kon en de dood het logische gevolg 

was, en dat we allemaal dood gaan.  

Maar wij doen meer, wij willen een voorbeeld nemen aan zijn dapperheid  

want als de missie van één man toén,  samen met zijn vrienden van toen,  

nog steeds dat verschil heeft gemaakt  door ons hier  

jaar na jaar, en zelfs een mensenleven later  

nog steeds samen te brengen,   

dan moet het vandaag minstens kunnen ,  

dat wij ook dapper mogen zijn en met z’n allen blijven vertellen wat er is gebeurd.  

Want als we het niet verder vertellen dan gebeurt het opnieuw.. en zelfs  

als we het verder vertellen gebeurt het ook opnieuw.  

wees gerust, ik heb geen twijfels meer, integendeel. 
 

Dank aan jullie allen van de hele familie Gemoets op deze zaterdagnamiddag.  

 

Onze vereniging was talrijk 

vertegenwoordigd op de herdenking 

van Hilaire Gemoets, hier aan diens 

gedenksteen in Webbekom bij Diest. 
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Uitnodiging algemene feestvergadering 

                       Zaterdag 29 oktober 2022 

                NCPGR Meensel-Kiezegem’44 vzw 

De bestuursleden van vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44 nodigen u uit op de 

jaarlijkse algemene feestvergadering op zaterdag 29 oktober 2022 om 12.00 uur                                    

in restaurant  “ De Leeuwerik “  Horenweg  9   3390 Tielt-Winge.                                                                              

Deze vergadering biedt de gelegenheid tot een gezellig samenzijn voor al onze leden en 

sympathisanten. 

MENU: 

-Aperitief met bubbels en/of fruitsap - hapjes 

-Trio van vismousse 

-Tomatenroomsoep met balletjes 

-Varkensgebraad, champignonroomsaus, seizoensgroenten  en kroketten 

-IJs met fruitsla 

-Koffie 

-Wijnen en frisdranken 

De deelnamekosten bedragen ‘all-in’  58 € per persoon. Dit bedrag kan betaald worden 

door overschrijving op rekeningnummer  BE84 7340 3632 1859 en  Bic KREDBEBB                          

van de vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44, Neckerspoelstraat 6, 3391 Meensel-Kiezegem         

met vermelding “29 oktober 2022” 

Cash betaling ter plaatse is eveneens mogelijk mits tijdige voorafgaande telefonische 

bevestiging van uw aanwezigheid bij penningmeester Jos Lemmens : tel. 016 63 36 11                             

Alle inschrijvingen dienen te gebeuren uiterlijk tegen maandag 24 oktober 2022. 

Met de wens u op de feestvergadering te mogen verwelkomen, groeten wij u vriendelijk en 

met achting. 

 

 Wegwijzer naar de “leeuwerik”: 

Vanaf gouden kruispunt richting Diest, voorbij stelplaats ‘de lijn’ en kruispunt met lichten 

O.L.V.Tielt – Meensel.  Vanaf hier nog een 2-tal km tot aan de Horenweg. Aan motocenter Mertens 

en tankstation Maes linksaf : Horenweg. Het restaurant bevindt zich na een 500-tal meter in de 

Horenweg aan de rechterkant 

 

Lezing over de Canadese piloot Teddy Blenkinsop door Peter Celis                    

in PC ’T Solveld in Wever op 11 november 2022 om 10.30 uur. 
Het verhaal gaat over de Canadese piloot Teddy Blenkinsop die in 1944 neerstortte nabij Diest. De 

Canadese piloot overleefde de crash en werd opgevangen door het verzet in Meensel-Kiezegem. 

Tijdens de razzia van 11 augustus ‘44 in Meensel-Kiezegem werd hij door de gestapo opgepakt en 

gedeporteerd naar Duitsland. Hij overleed op 23 januari 1945 in Bergen-Belsen. 
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