WO I in Meensel-Kiezegem
De kerktoren van Kiezegem en de windmolen op de Molenberg.
Het Belgische leger dacht eraan om en verdedigingslijn aan te leggen van de heuvels Kiezegem naar Tielt.
Deze beslissing werd genomen in augustus 1914. Men wou zo het Duitse leger proberen te stoppen. De
Mannenberg is met zijn 91 m één van de hoogste punten in ons Hageland, en zo dus wel van strategisch
belang.
Op deze hoge heuvelrug werd de windmolen aan de Molenweg, eigendom van burgemeester Kenes, op 18
de
augustus 1914 door de Belgische genie neergehaald. De 18 eeuwse kerktoren van Kiezegem werd dan
ook afgeschoten of gedynamiteerd. Dit om te voorkomen dat beide bouwwerken als richtbakens werden
gebruikt door de Duitse kanonniers.
Jef De Bruyn hoorde van zijn vader Petrus het volgende : “…..Verdedigingslijnen en loopgraven werden aan
gelegd tussen de verschillende heuvels : van de Mannenberg en de Molenberg naar de Tommerveld te
Kraasbeek. Ze bonden zelfs een soldaat aan één van de wieken van de windmolen, zodat die , eenmaal
omhoog gedraaid, een goed overzicht van de streek had. De windmolen en de kerktoren werden latyer
opgeblazen om alle herkenningspunten voor de vijand te vernietigen….”
De kerktoren werd in 1927 heropgebouwd met natuursteen maar bleef verder met zijn stomp dak zitten. De
windmolen werd nooit meer herbouwd.

Kiezegem : kerk zonder de toren

en waar de windmolen stond

Op http://www.liberaalarchief.be/iconografie-oorlogsfotos-jeanpecher.html is er verder nog een
opmerkelijke fotoreportage van Jean Pecher te vinden
(zie ook verder op de website: ‘Geschiedenis’ -> ‘WO I’ -> ‘9 - Jean Pecher fotografeerde het opblazen van de
kerktoren van Kiezegem’)
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‘Guldenboek der Vuurkaart’ , 1937 – 1938
Interviews : Alfons Stas, Jean Daenen, Josée De Bruyn, Marcel Van Goidsenhoven, Maria Trompet, Guy Hendrickx, …
www.strijdersbond.be/begraalplaatsen/halen.html
www.flickr.com/photos/erfgoed/
www.panoramio.com/photo
www.vilters-vanhemel.be/limburg_halen.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margriete-Houtem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Zeven_Zillen
www.bel-memorial.org/all_names/mas.php
Kaart van C.J. Popp
www.klm-mra.be Koninklijk museum van het leger en de krijgsgeschiedenis
http://www.flickr.com/about/
http://en.wikipedia.org/wiki/25_cm_schwerer_Minenwerfer
http://www.landships.freeservers.com/schw_minenwerf_25cm.htm
http://erfgoedbank.tielt-winge.be/
http://www.passioncompassion1418.com/Canons/ImagesCanons/Allemagne/Minen/FCsMWnAMeenselKiezegem.html
www.over-leeuwen-en-lintjes.be
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm
Oorlog in Tielt-Winge, 2005, Gemeentebestuur van Tielt-Winge
http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=4792 : de windmolen van Kiezegem
Marc Haegeman, Liberaal Archief, www.liberaalarchief.be
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