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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (460) 
 

De 21-jarige soldaat Joris Broos uit Kiezegem sneuvelde op 14 mei 1940 te Kessel-Lo, … dus al bij aanvang van WO II. 

Wendelynne Michaux contacteerde hierover www.meensel-kiezegem.be :  

“…. Met de Heemkundige Kring Vlierbeek zijn we momenteel volop bezig met een onderzoek naar WOII in Vlierbeek - 

Kessel-Lo. We starten hierover met een uitgebreide reportage op www.abdijvanvlierbeek.be. 

Op 14 mei 1940 is er aan de Brugberg (Blauwput, Diestsesteenweg) een ongeval geweest met een Latil artillerietrekker 

waarbij 7 Belgische jongens zijn omgekomen. Ze liggen allen begraven op het kerkhof van de Abdij van Vlierbeek. Een 

van die jongens was een zekere Joris Broos. Hij was afkomstig van Meensel-Kiezegem, zo blijkt uit zijn militaire fiche.   

We zijn nog op zoek naar een foto van deze soldaat. Het zou welkom zijn, mochten we Joris Broos ook een gezicht 
kunnen geven …” 
 

       

 

 

Zijn militaire fiche vermeldt :  

“…. Levend verbrand in een ongeval aan de spoorwegbrug van Blauwput op de 14de mei 1940. Slechts zijn as is 

teruggevonden in een gemeenschappelijk graf, aangelegd door de Duitse autoriteiten midden op het rangeerplein van de 

treinlocomotieven van de Belgische spoorwegen te Blauwput op 26 juni 1940…” 

 

Een Latil artillerietrekker 
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https://18daagseveldtocht.be/ omschrijft het ongeval als volgt :  

“…. Omstreeks 02u00 rijdt een konvooi van de I/19A de helling af nabij de spoorwegbrug over de Dietsesteenweg in het 
gehucht Blauwput op de grens van Kessel-Lo en Leuven. De spoorwegbrug wordt op dat ogenblik bewaakt door een 
detachement van de A compagnie van het Britse 2nd Royal Ulster Rifles. De brug is ondermijnd en de Diestesteenweg 
wordt gedeeltelijk afgesloten door Friese ruiters en een versperring met landmijnen. 

Een van de eerste voertuigen van de colonne van het 19A, een Latil artillerietrekker met een munitiecaisson en het 
tweede stuk van de 1ste Batterij, rijdt bij het kruisen van een Britse wegversperring over een klaarliggende mijn. Een 
verschrikkelijke ontploffing volgt en het voertuig vat onmiddellijk vuur. In de daarop volgende brand explodeert de 
volledige munitielading in de caisson. W. Gregoire en de Soldaten Aerts, Broos, Brugghemans, Van Hoof, Verbiest en 
Verryt komen om bij dit incident. 

De Dieststesteenweg is onderbroken en de rest van de colonne moet via de Tiensepoort omrijden. De groep zal na een 
tocht via Leuven en Kortenberg het dorp Perk bereiken. Hier wordt halt gehouden tot 15u00 waarna de groep via 
Vilvoorde, Grimbergen en Meisse het dorp Sint-Brixius-Rode bereikt. De groep brengt hier de nacht door….” 

Op de vermelde websites zijn ook foto’s te zien van het uitgebrande vehikel … 
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Lutgarde Timmermans, dochter van de jongste zus van Joris, vertelde nog het volgende :  

“.. wat ons moeder nog vertelde.... in die tijd passeerde Joris met zijn eenheid over de weg Leuven - Diest. Hij vroeg zijn 

overste of hij even zijn ouders mocht bezoeken .. ze passeerden toch kort bij zijn geboortedorp Kiezegem. Hij kreeg 

hiervoor de toestemming, maar moest wel binnen een paar uur terug bij zijn eenheid zijn. Eenmaal thuis vroeg hij aan zijn 

vader om hem te verstoppen want hij had schrik. Zijn vader wou dit niet toen omdat Joris anders beschouwd ging worden 

als deserteur .. en dan zouden ze hem zeker komen zoeken .. zodus keerde Joris terug naar zijn eenheid…. Enkele 

dagen kwam hij om in dit vreselijke accident .. “  Had hij hier een voorgevoel ?  

 

 

Foto Joris Broos (bron : Lutgarde Timmermans) 

http://www.meensel-kiezegem.be/

