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WO I in  Meensel-Kiezegem 
 

 
De beide zussen Andries van Kiezegem, gedood in WO I 
 

De gedenkplaat op de muur van de kerk van Kiezegem vermeldt  weinig info over de beide zussen die werden 
gedood. 

 
 

 
 
                       
                     

          
Het monument te Meensel geeft minder info hieromtrent :  

 
 
 
 
 
 
 

 
Meer info is ook  te lezen in ‘Oorlog in Tielt-Winge’, 2005, uit gegeven door het gemeentebestuur van Tielt-
Winge.  En ook in het recentere boek ‘Flarden van en Grooten Oorlog in het hart van het Hageland’, ook een 
uitgave door onze gemeente. 
 
 
 
 

CELINA ANDRIES 
Geboren te KIESEGHEM 22 Oct 1891 

En haar Zuster 
THERESIA ANDRIES 

Geboren te KIESEGHEM 22 Aug 1895 
Beide door de Duitschers  

Vermoord te St Joris Winghe  
Den 19 Aug 1914 
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Jef De Bruyn verhaalt : “…. Op aanraden van de Belgische soldaten, verbleef de familie Andries tijdelijk bij 
familie op de Bensberg te Winge.  Elke dag gingen de beide zussen , de 22 jarige Celine en de 19 jarige 
Theresia, samen met hun neef Louis De Ronde langs kleine paadjes naar de boerderij om de koeien te melken. 
Zo ook op die 19

de
 augustus. De Duitse soldaten hadden zich gevestigd in het kasteel van R. de Winghe, hier 

hadden ze een goede uitkijkpost over de hele omgeving. Toen de zussen passeerden achter het kasteelgoed, 
werden ze onder vuur genomen. Ene zus was op slag dood, de andere zus kon nog vluchten maar viel toch 
dodelijk gewond neer. Hun neef kon ontkomen, maar bleef uren verborgen in het bos. De beide zussen werden 
er ter plaatse begraven. Later, na het strijdgewoel, werden ze herbegraven op het kerkhof in Kiezegem…..’  
 
 
Nadat de letters van beide monumenten in september 2014 werden bijgeschilderd, werd het duidelijk dat één 
van de zussen In Meensel B.Andries heette, en in Kiezegem C. Andries. 
 
Jef De Bruyn gaf volgende verklaring : “… Op het doodsprentje staat Barbara Maria Celina : in Meensel is de 
eerste naam Barbara bedoeld en in Kiezegem de derde naam die, zoals dikwijls het geval is, de dagelijks 
gebruikte naam is. De jongere zus staat vermeld als Maria Theresia…” 
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