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Zomer 1944. Adolf, zoon van de welvarende en collaborerende familie Creemers uit 
Swerthout, wordt neergeschoten door het verzet. Uit wraak voor zijn dood weet zijn familie 
met behulp van zowel Duitsers als Vlamingen twee razzia’s te organiseren, waarbij nagenoeg 
de hele mannelijke bevolking van Swerthout-Wittebeek opgepakt wordt. Slechts acht 
gevangenen zullen na de oorlog levend terugkeren uit de concentratiekampen. 
 
De tragedie van Swerthout-Wittebeek is een historische roman die gebaseerd is op het 
waargebeurde oorlogsdrama van Meensel-Kiezegem. Toen Karolien Joossens hier voor het 
eerst over hoorde, liet het verhaal haar niet meer los. Ze sprak met getuigen en 
nabestaanden, verzamelde informatie, en schreef deze roman in een poging om het 
gebeuren te duiden en te begrijpen. Met dit boek hoopt ze mee de herinnering aan het 
historische drama levend te houden. 
 
Wij nodigen u uit op de boekvoorstelling van De tragedie van Swerthout-Wittebeek: 
 
Dinsdag 20 maart, 19.30u – 22u 
Sint-Mattheuskerk van Meensel 
Binkomstraat 1 
3391 Tielt-Winge 
 
Na het officiële gedeelte kunt u uw exemplaar aanschaffen en laten signeren tijdens de 
receptie. Wie via de crowdfunding een donatie heeft gedaan, kan hier zijn exemplaar 
afhalen. Er zijn ook persexemplaren voorzien voor media en recensenten. 
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Over de auteur 
 
Karolien Joossens (1978) is van vele markten thuis. Nadat ze cum laude is afgestudeerd als 
germaniste, wordt ze eerst lerares Engels en Nederlands voor ze in een boekhandel aan de 
slag gaat. Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk en geeft ze kookworkshops. Tussendoor trekt 
ze als volleerde avonturier in haar eentje door Europa, India en Zuid-Oost-Azië. 
De Tragedie van Swerthout-Wittebeek is haar debuut. 
 
 

 
 
 
 
Deze publicatie is gerealiseerd via crowdfunding. 
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