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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (253) 
 

Oorlogsherdenking op zondag 3 augustus 1969... 25 jaar na de feiten. 

Oscar Beddegenoots bezorgde ons een opmerkelijke reeks foto’s van deze herdenking van de 

oorlogsslachtoffers in Meensel en Kiezegem. Vital Craeninckx voegt nog enkel foto’s toe en geeft de nodige 

uitleg :  

“…Ik ben gaan grasduinen in de archieven van de herdenkingen. Alle foto’s zijn genomen bij de herdenking op 
zondag 3 augustus 1969, dus een 25 jaar na de gruwelijke gebeurtenis in onze beide dorpen.  
 
Eerst was er een eucharistieviering in open lucht in Kiezegem, voorgegaan door Mgr. van Wayenbergh, 
hulpbisschop en ererector magnificus van de Alma Mater Leuven. De toespraak werd gehouden door Rolin – 
Jacquemyn, erevoorzitter van de regionale Tienen. De burgemeester was Marcel Morren. De erewacht werd 
gehouden door de cadetten van de luchtmacht van Goetsenhoven. Het koor stond olv Frans Lambrechts, het 
orgel uiteraard bediend door onze koster Fons Stas. Het dodenappel werd gelezen door R. Vos, ondervoorzitter 
regionale Tienen, bijgestaan door Louis Timmermans en Frans Trompet, beide teruggekeerd uit Duitsland. 
Vertegenwoordiger van de Koning was Generaal-Majoor Danloy, vleugeladjudant van koning Boudewijn. Eén 
van de misdienaars ben ikzelf (toen 15 jaar oud). 
 
Na de plechtigheid in Kiezegem ging iedereen in stoet naar Meensel  De harmonie van St.Joris Winge-Binkom 
zorgde voor de muzikale begeleiding. 
 
De toespraak in Meensel werd gehouden door dhr. Kluyskens, professor aan de universiteit van Gent en 
Nationaal ondervoorzitter van NCPGR.   
De gedenksteen op het kerkhof in Meensel werd onthuld door toenmalig minister van Justitie, Alfons Vranckx    
(socialistische partij). Deze gedenkplaat bevindt zich nu in de inkomhal van het infocentrum. 
Zowel in Kiezegem als in Meensel stond een tribune en het was ook de enige keer dat er militairen aanwezig 
waren…” 

 
Een reeks dia’s van Jean Daenen vervolledigen dit overzicht. 
 

 

Herdenking te Kiezegem  

 

E.H. Frans Craeninckx voor het monument met de bloemenkransen. 
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Pastoor G. Vranken en Mgr . van Wayenbergh ontvangen Generaal-Majoor Danloy. 

 

     

Algemeen overzicht met vertegenwoordiger koning, Generaal-Majoor Danloy. 
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De weduwen namen plaats voor de tribune. 

 

 

Mgr. Van Waeyenbergh en pastoor Vrancken gaan voor in de misviering. 
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Onthulling gedenksteen aan het monument in Kiezegem 
 
 
 

 

Burgemeester Marcel Morren legt namens de gemeente de bloemkrans neer. 
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Dodenappel door R. Vos, Louis Timmermans en Frans Trompet. 

        

 De toespraak, door Robert Rolin-Jacquemyn , Tiense Suikerraffinaderij & erevoorzitter van de regionale Tienen.  

 

 

Jos Debrier en Jos Lemmens leiden mee alles in goede banen. 
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De erewacht : de cadetten van de luchtmacht van Goetsenhoven. 

 

 

Het koor olv Frans Lambrechts, op het orgel onze koster Fons Stas. 

 

 

Het koor, herken o.a. Guy Hendrickx, Jos Natens, Willy Janssens, Gustaaf Duerinckx, Fons Lemmens , … 
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Op weg naar het erekerkhof in Meensel 

      

De cadetten van de luchtmacht van Goetsenhoven lopen voorop. 

 

 

De stoet werd muzikaal begeleid door de harmonie van St.Joris-Winge/Binkom.  
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Herdenking te Meensel  

 

 Op de eretribune :  Generaal-Majoor Danloy, vleugeladjudant van koning Boudewijn en Mgr. van Wayenbergh, 

hulpbisschop en ererector magnificus van de Alma Mater Leuven 
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E.H. Frans Craeninckx opent de herdenking. 

 

      

Prof. Kluyskens van de Gentse Universiteit spreekt aan het erekerkhof in Meensel 
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De gedenksteen, onthuld door toenmalig minister van Justitie, Alfons Vranckx, onder het goedkeurend oog van  

burgemeester Marcel Morren. 

     

 

 

    

Dodenappel door R. Vos, Louis Timmermans en Frans Trompet. 
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Na de nodige toespraken, volgt de traditionele rondgang op het erekerkhof : burgemeester Marcel Morren volgt 

de minister van Justitie Alfons Vranckx en E.H. Frans Craeninckx. 

 

.. en onder massale belangstelling .. 

   

 


