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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (355) 
 

Een tijdje terug werden we gecontacteerd door Maarten Roellekens, kleinzoon van een van de beklaagden op de foto, 

August Loddewijkx – later wel vrijgesproken !  

 

Van links naar rechts : August Loddewijkx, Jules en Jos Wittemans, Karel Baert 

Op de achterkant is geschreven :  
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Octaaf Duerinckx laat dan volgende foto’s zien van de thuiskomst van de vrijgesprokenen… 

 

Inhalen van de drie in de gemeente: August Loddewijckx, Joost en Jules Wittemans 
Op deze foto ook Jeanne van Oscar (Beddegenoodts) en notaris Vic Mertens 

 
 

 

 

Wie was er nog bij : Agnes Dobbeni, Hilda Duerinckx, de garde Maurice Vuchelen, “Kozze” pa Wittemans, Prosper 

Van Goidsenhoven, Jef Duerinckx , en vele anderen… 
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Jef De Bruyn : “…Het gaat hier niet over het proces Merckx maar dat van de moord op Louis Pittomvils, een jaar na 
de bevrijding. De 4 beklaagden waren waarschijnlijk ten onrechte veroordeeld, maar de echte daders hebben hun 
misbruikt in de hoop dat alles op een sisser ging uitlopen en dat er geen veroordeling zou komen. Zij dachten "het 
verzet is sterk en daar durven ze niet aankomen".  Zie hier ook de reactie ven Maurice Vuchelen in de reportage van 
Maurice De Wilde. …” 
 
Guy Hendrickx : “… Op het 1

ste
 assisenproces worden de 4 schuldig bevonden, ze gaan in beroep. Het 2

de
 assisen 

proces moest in een andere provincie gehouden worden, ttz. Gent. Hier werden ze terug schuldig bevonden en toen 
stonden  er 12 man recht die zegden dat zij het gedaan hebben. Op het 3

de
 proces wordt Fee Coeck schuldig 

bevonden, en wordt veroordeeld tot betalen van 1 fr….” 

 

 

Wat was de aanleiding van dit assisenproces.. een korte samenvatting wat er in de media over wordt bericht… 

 “….Na de bevrijding werd de hoeve van de familie Merckx in brand gestoken. Tijdens het proces tegen de gezinnen 

van Merckx en van Broos laaiden de emoties in beide dorpen weer hoog op. In 1946 kregen de ouders Merckx en 

vader Broos, de drie broers Merckx werden bij verstek ter dood veroordeeld.  

In Augustus 1945 vermoedde een teruggekeerde overlevende van de kampen dat een broer van Gaston Merckx op 

een welbepaalde hoeve verborgen was. De vervolgingsdrang die er toen heerste, mondde in de nacht van 25 op 26 

augustus 1945 uit in een 

overval op de hoeve van de 

25-jarige landbouwersknecht 

Louis Pittomvils. Er waren 

hierbij acht leden van de 

Gewapende Partizanen 

betrokken. Louis Pittomvils 

werkte op de hoeve Broos en 

moest bijgevolg dan wel bij de 

collaboratie clan van Merckx 

en Broos behoren. Louis 

Pittomvils werd naar buiten 

geroepen, daarna werd hij 

doodgeschoten en werd zijn 

hoeve in brand gestoken.  

Louis Pittomvils zou 

vermoedelijk getuigen ten 

gunste van zijn vroegere 

werkgever Broos. Hij zou bovendien ook in het openbaar zijn afkeuring hebben laten blijken over het optreden van het 

verzet in de na-oorlogse repressietijd. Het onderzoek in deze moordzaak werd echter na één jaar stilgelegd omdat de 

onderzoekers op een muur van stilzwijgen stuitten. 

Dan, vier jaar na de feiten, in 1949, werden er vier zogezegde daders aangehouden. Ze werden uiteindelijk in 1952 

veroordeeld… terwijl de echter daders in de zaal zaten en toekeken; ze dachten dat het gerecht de vier niet zouden 

durven veroordelen.  

De dader, wie Pittomvils zou hebben doodgeschoten, gaf zich uiteindelijk toch nog aan, werd gedurende een maand 

vast gehouden, maar werd dan vrijgelaten. Hoewel hij bekende, ging hij voor het Hof van Assisen van Brabant toch 

vrijuit. De zeven anderen medeplichtigen werden zelfs niet vervolgd…..” 

Bron : Google maps 


