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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (571) 
 

Lisette Swinnen uit Aarschot stuurde deze tekening door ..  ene van een woonwagen. Deze stak nog in een kookboek 

van haar moeder in Messelbroek. Met de vraag of wij er meer van weten.. omdat er aan de achterkant genoteerd staat: 

’12-8-1944 Meensel-Kiezeghem’.  De naam van de tekenaar is ook niet heel duidelijk.. T. Wennerde ?.. 

 

 

 

Wij antwoordden : “… De enige oude foto waaraan uw tekening me doet denken is te zien op de foto in de bijlage 

(mkt129). Ik vermoed dat de woonwagen op uw tekening – zoals op onze foto -  van rondreizende ambachtslui / kermislui 

zal geweest zijn. En dit zal de tekenaar geïnspireerd hebben tot deze mooie tekening. Voorts is er ook niets afgebeeld 

wat kan wijzen op enige plaatsaanduiding.  

En verwijst de markering ‘Meensel-Kiezegem’ op de achterkant werkelijk naar een plaats waar deze woonwagen hier 

stond ? Dit omdat de datums op de voorkant en achterkant verschillen (12 vs. 21 augustus).. maar dat is misschien al ver 

gezocht…   

Onze foto is van de periode 1935 – 1950, uw tekening valtnook in die periode.  

Ik denk eerder aan kermislui.. in de 2de helft van augustus is er in Meensel en in buurdorp Binkom kermis, vandaar.   

De datums zijn echter wel opmerkelijk, gelet op de geschiedenis van onze beide dorpen. Ik weet niet of je vertrouwd bent 

met het oorlogsgebeuren hier eind WO II ? … Op 1 & 11 augustus 1944 heeft men hier in Meensel en Kiezegem razzia’s 

gehouden, er zijn toen 95 mensen opgepakt waarvan er 4 gedood zijn ter plaatse. 71 zijn er afgevoerd naar de Duitse 

concentratiekampen, slechts 8 keerden weer. Meer info kan je vinden  in ons vredesmuseum  Museum44.  

Nu, op uw tekening zijn 2 data vermeld: 12 augustus - de dag na de 2de razzia -  en 21/8, dit is 10 dagen na de 2de razzia. 

Ik neem aan dat de datum onderaan de tekening de juiste is…” 
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