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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (389) 
 

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (N.C.P.G.R.) werd opgericht op 28 september 
1946 in Brussel. Het is een vaderlandslievende vereniging die zich inzet voor de rechten van politiek gevangenen en 
rechthebbenden, gewezen verzetslui en oud-strijders. De N.C.P.G.R. is onderverdeeld in verschillende  gewesten. 

Het gewest Tienen was er één van, Meensel-Kiezegem was een afdeling van dit gewest Tienen met als voorzitter Frans 
Craeninckx. Na het overlijden van Frans Craeninckx in november 2007 werd zijn neef Vital Craeninckx voorzitter in 
Meensel-Kiezegem. In 2008 wordt het gewest Tienen opgenomen in het gewest Meensel-Kiezegem -Tienen.  

Op 23 november 2015 ontstond N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ’44 vzw door de samenvoeging van de Stichting 
Meensel-Kiezegem ’44 en de N.C.P.G.R. Gewest Meensel-Kiezegem – Tienen.  

Deze vereniging is wel enkele vlaggen rijk … 

Hun eerste vlag dateert van ergens in 1947. Ze werd vervaardigd door het ‘Algemeen Koophuis’, Leuven, zoals op de 
vlag vermeld is. De vlag is 140 cm hoog en 130 cm breed. Het textiel vertoont enkel scheuren links boven- en onderaan, 
er zijn ook enkel zwarte vegen te zien.  
 
 

 
 
 
Deze vlag was dan ook aanwezig tijdens de verschillende jaarlijkse plechtigheden.. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

https://www.meensel-kiezegem44.be/
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Of hier waar een groot deel van de weduwen op groepsfoto te zien is, aan de zuidergevel van de kerk van Meensel.  
 
 

 

Volgens Jean & Josée Daenen – De Bruyn & Guy Hendrickx zien we hier:  

Van links naar rechts : Martha Fransen (Mart van Schoenmakers) – Victorine Lissens – Maria Janssens (Maria van Pèrre) 

– Jeanne Goethuys – Irma Natens – Celine Janssens – Emma Derese – Maria Jacobs – Delphine Van Humbeek – 

Margeritte Pasteyns - ?? 2 verdoken gezichten op de achtergrond – Victorine Vanhellemont  – Bertha Jonckers - 

Jeanneke Boesmans - Mathilde Schotsmans (?) – Pauline Bollen (Plien van Oscar) - ? achter Plien  - ? – Evelien Willems 

(Lien van de metser) – daar achter Mathilde Christiaens – Angeline Michiels met de witte hoed  en daarvoor Juliette 

Janssens -  Louisa Merckx - Cordolie Vander Velpen -  Mathilde Vande Poel (? Guy H :  zij draagt geen ereteken, 

Mathilde vande Poel had bij mijn weten ook geen slachtoffer. Zij lijkt mij eerder de vrouw van de oudste Frans Wouters)  

Of tijdens een herdenking van WO I aan het desbetreffende monument met toenmalig burgemeester Marcel Morren. Dit 
monument stond toen nog tegen over de kerk, naast het wit huis van de familie Kenes. 
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Een tweede vlag dateert van 1974. De maker is onbekend, ze meet 110 cm op 110 cm. De zijden stof vertoont enkele 

scheuren aan de rechterkant.  

 

 

 

Deze vlag was een gift van Rolin Jacquemijn, toenmalig directeur van het Suikerfabriek van Tienen; hij was toen ook 

volksvertegenwoordiger.  Mgr V. Heylen wijdde ze in, onder het goedkeurend ook van onze pastoor G. Geerdens. 

Vlaggendrager Jos Pypen stond er fier bij. 
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De derde en huidige vlag van de vereniging werd in 2008 in gebruik genomen. Ze werd aangekocht bij Herva te Olen. 

Ze meet 111 cm hoog op 112 cm breed.  

 

 

Deze vlag werd gewijd door pastoor Paul d’Havé tijdens de oorlogsherdenking op 10 augustus 2008.  

 

 

Hierbij tijdens enkel recentere oorlogsherdenkingen .  
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Of tijdens een buitenlandse missie, 3 mei 2015, op het water van de Lübeckerbocht.…. Uit de nieuwsbrief van De 

Stichting , 55
ste

 editie, mei 2015 :  

“… In Neustadt in Holstein arriveren we als eersten aan de kade, en na een fijne ontmoeting met onze dorpsgenoten Vital 

en Jos, gaan we samen aan boord van het pilootschip van de herdenkingsvloot. Terwijl de landrotten (watjes, nvdr, weten 

ze dan niet dat ze een echte fregatkapitein en een excellente zeiler aan boord hebben?) afdropen naar het Cap Arcona 

museum in het stadscentrum, trekken de zeerobben het zeegat uit, om vervolgens met nog 7 andere schepen te varen 

naar de plaats waar dag op dag 70 jaar geleden, nog meer dan 7.000 gevangenen uit de concentratiekampen het leven 

lieten in de bombardementen door de geallieerden van de Cap Arcona, de Thielbeck en de Athen. Terwijl de mooie vlag 

van NCPGR Meensel-Kiezegem – Tienen, stevig door hun voorzitter Vital Craeninckx vastgehouden, wapperde boven de 

Oostzee, loeiden de scheepssirenes op de in cirkels varende boten. De sterke wind nam de rozen mee van boord in 

zee… “ 

 

 

Hierbij nog enkele sfeerbeelden … 
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Voor de volledigheid moet ook gezegd worden dat de vlag van de voormalige afdeling NCPGR Tienen ook door de 

vereniging in bewaring wordt gehouden.   

Deze vlag is gemaakt van 'dubbel stof', en zo dus verschillende opschriften aan beide kanten. Aan de ‘achterkant’ is 

vermeld : CNPPA : Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droit. 

De vlag meet 115 cm op 114 cm, ze is nog in goede staat.  

 

 


