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, Joost en Jules 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.
Guy Hendrickx : “…Chauffeur van dienst is vader Constant Wittemans, fier als een gieter met zijn zonen Joost en
Jules. Hij reed toen al met een cabriolet-auto, open dak, een onvoorstelbare weelde uit die tijd…”

Wie was er nog bij : Agnes Dobbeni, Hilda Duerinckx, de garde Maurice Vuchelen, “Kozze” pa Wittemans, Prosper
Van Goidsenhoven, Jef Duerinckx , en vele anderen…
Guy Hendrickx : “…Foto van de massa: de avond-editie van de triomftocht van de aangehoudenen van de zaak
Meensel Kiezegem zoals deze omstandigheden in juridische kringen genoemd werd. De toehoorders luisteren op dat
fotografisch moment naar de toespraak waartoe mijn vaderzaliger Frans Hendrickx werd verzocht aan het monument
te Kiezegem. Hij kon dit niet weigeren aangezien hij in die periode reeds met zijn schooljeugd jaarlijks de
augustusplechtigheden als herdenkingsmomenten wilde aanbrengen. Het zal dan ook 1954 worden wanneer de
eerste officiële plechtigheid zal gehouden worden, 10 jaar na de feiten. Vooral omdat nog niet van iedereen der
oorlogsslachtoffers bekend was, welke uiteindelijke sterfdatum en plaats van overlijden bekend was, werd er zolang
gewacht voor de start van jaarlijks herdenkingen.
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Het organiserend comité bestond toen uit August Loddewijckx, Frans Hendrickx, en de nieuwbakken burgemeester
Prosper Janssens. Het stichtingsidee was gegroeid in het brein van August Loddewijckx tijdens zijn langdurige
opsluiting wegens de assisen-veroordelingen en de heisa rond de beroemde “schijnprocessen” die heel onze
gemeenschap hebben beroerd.
Vooral getroffen families kwamen destijds tot het besef dat de “viering van de vrijlatingen” hadden plaatsgevonden als
’t ware op of toch aan de graven van enkele buren-slachtoffers-gijzelaars van de Zuiveringsactie van de heren van de
Veiligheidsdiensten: Verbeelen en Tony Vandijck…”
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. …”
ste

de

Guy Hendrickx : “… Op het 1 assisenproces worden de 4 schuldig bevonden, ze gaan in beroep. Het 2 assisen
proces moest in een andere provincie gehouden worden, ttz. Gent. Hier werden ze terug schuldig bevonden en toen
de
stonden er 12 man recht die zegden dat zij het gedaan hebben. Op het 3 proces wordt Fee Coeck schuldig
bevonden, en wordt veroordeeld tot betalen van 1 fr….”
René Dekeyzer : “In 1952 was er een schijnproces voor vier "zwijgers", ze werden gestraft. Maar ook in 1952 geven
er acht anderen zich aan, de feiten waren verjaard. Er volgt in 1953 een vrijspraak, maar de vier blijven gestraft. Bij
het Beroepshof in Gent in 1954 stelt men dat vrijspraak geen herziening wettigt.. dus de facto gaat iedereen vrijuit
(those were the days…) ..
Ik heb verder eens in mijn documentatie gespeurd naar meer info. Mijn synthese is gebaseerd op twee teksten :
enerzijds een verslag van Frans Broos, de tweede zoon van Felix Broos, uit de tachtigerjaren en anderzijds het boek
"Zij waren onschuldig " van Jos Cels over gerechtelijke dwalingen. Over dit boek en Meensel-Kiezegem, verscheen
trouwens op 24 juli 2018 een artikel in de Morgen. Beide bronnen verhalen een ongeveer gelijklopende story...
Vandaar, volgens René nog, mijn volgende synthese:
"Om allerlei redenen heeft het tot juni 1952 geduurd vooraleer er een Assisenproces kwam. Eerst ging een zekere
Karel Baert tot bekentenis over voor de moord op Louis Pittomvils (neergeschoten tijdens de nacht van 25 op 26
augustus 1945) en wiens woning ook in brand gestoken werd. Hij bekende dit gedaan te hebben met de broers
Wittemans en Loddewijckx. Tijdens het proces stelt hij echter dat die bekentenis hem afgedwongen werd na slagen
door de BOB; ook bij de Raadkamer voordien zou dit aangehaald zijn.
Echter, tot grote verrassing van velen werden ze schuldig bevonden. Baert kreeg slechts zeven jaar cel (hij had
bekend); de drie anderen tien jaar dwangarbeid. Tijdens de voorlezing van het verdict in de Leuvense Assisenzaal
gebeurt iets unieks… acht aanwezigen roepen: "Wij deden het, zij waren er niet bij !" Wellicht was dit een
afgesproken scenario voor de hypothese van schuldigverklaring …
Op 16 juni 1952 geeft dan ook Felix Coeckelberghs zich aan als effectieve dader; zeven anderen melden zich ook
aan als deelnemers.
De zeven worden om reden van verjaring buiten de zaak gesteld. Op 14 maart 1953 spreekt het Hof van Assisen van
Brabant Felix Coeckelberghs na zes zittingen vrij !! Triomfantelijk wordt hij naar zijn woning te Glabbeek gevoerd en
er onthaald.
Wat echter met de vier veroordeelden (dus ten onrechte volgens de afgelegde vrijwillige bekentenis van Felix
Coekelberghs) ? Ze moeten immers een schadevergoeding aan de weduwe Emma Timmermans betalen, zaten toch
enkele maanden (niet meer, ondanks hun toenmalige veroordeling) in voorhechtenis en hebben "de moord" op hun
strafblad staan.
De "overheid" zat verveeld met de zaak. Het Hof van Cassatie besliste in juli 1954 dat het Hof van Beroep van Gent
zou onderzoeken of de vrijspraak van Coeckelberghs een nieuw feit was dat een herziening van het arrest van juni
1952 kon wettigen ?
Eindelijk viel het doek op 2 december 1954. Het arrest was nefast voor de "weerstanders ": er werd door de
raadsheren van het Hof verwezen naar het gekonkel achter de schermen en de valse verklaringen. Het Hof zou
zelfs de mening toegaan zijn dat, behalve Coeckelberghs en de zeven, er nog meerdere deelnemers aan de overval
op de woning van Louis Pittomvils, zijn vrouw en zoon waren.
Ik besluit dus dat al die dingen maar enigszins te begrijpen zijn binnen de context van die oorlogsperiode en dat dus
de nodige clementie moet kunnen vertoond worden, hoe erg ook het onverdiende lot van ons slachtoffer toch is."...”
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Over dit assisenproces, de zogenoemde ‘zaak Pittomvils’, is er ook enige info te vinden op het internet.. een korte
samenvatting:
“….Na de bevrijding werd de hoeve van de familie Merckx (nvdr : deze hoeve werd niet in brand gestoken; dit is een
dwaling van deze journalist) 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.

Bron : Google maps

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…..”
Op deze info van het internet geeft Guy Hendrickx nog volgende reactie :
“…Ik lees: Na de bevrijding werd de hoeve Merckx inbrand gestoken. Schaamteloze leugens!! Er is wél brand gesticht
en praktisch de hele inboedel is vernield in de destijds nieuwe woning van de familie Broos. De prachtige villa staat er
nog altijd te pronken op de hellende zijkant van de toenmalige Wingestraat, vandaag genoemd de Glabbeekse
steenweg. De laatste bewoner mij bekend was Armand Gielen gehuwd met Maria … uit de streek van Kersbeek.
Deze nieuwbouw uit de jaren 1930 was opvallend met luxe ingericht. Zijn daar bv de “ logica” ofte de ronding in de
voorgevel van het gebouw die uitzonderlijke uitzichten bood aan de wijdse omgeving richting St Joris Winge en het
panoramische Binkom (zuidelijke richting).
De landerijen van de familie Merckx, vooral hun rijkdom aan koeien en runderen op uitgestrekte weiden lagen zo maar
te ape-gape voor de villabewoners. Broos was aldaar de eerste stalker over het domein van zijn concurentlandbouwer familie Merckx.
Een doorn in het oog als je het mij vraagt. Vandaar ook hun koele betrokkenheid. De boerderij Merckx is praktisch
ongeschonden uit de oorlog gekomen. Zodoende zelfs dat bij de oprichting van het vermaarde en drukbezochte
Limburgse pretpark Bokrijk met de vermaarde oud-gebouwen tentoonstelling en vroegere leefcultuur, een aanzoek
werd gericht om bij sloping de hoeve Merckx in haar totaliteit aldaar in Bokrijk ter bewaring opnieuw op te richten. De
Belgische Staat had wegens de veroordeling van de familie Merckx beslag laten leggen op goederen en
eigendommen. Mogelijk dé oorzaak dat deze optie vanuit Limburg niet heeft plaats gevonden…
Ikzelf vernoemde en schreef het aantal verdachten, in totaal 12 ( twaalf). En toch is er een handige Hein die
fantastisch genoeg durft te besluiten dat er maar “zeven” verdachten opgeroepen werden samen met Fee
Coeckelberghs uit Glabbeek. Zo geraakt men aan acht leden van de Gewapende Partizanen als zijnde de daders.
En toch zal de aandachtige lezer te weten komen op het bijna-einde in de synthese tekst wat volgt: …. Eindelijk viel
het doek op 23 december 1945 etc etc .. behalve Coeckelberghs en de zeven,er nog MEERDERE DEELNEMERS
aan de overval op de woning van Pittomvils…”
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