
1 

 

34
ste

 Officiële herdenking ter nagedachtenis van de 

onthoofden van München en alle slachtoffers uit 

Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en 

– gevangenissen. 72 Jaar bevrijding van de kampen. 

Moen, 15 aug. 2017  
 
Dames en heren ieder in zijn titel, functie, graad en hoedanigheid;  

heet ik u in naam van N.S.B, afdeling Moen /Zwevegem Centrum 

en de gewestelijke afdeling van de Nationale Confederatie van 

Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België van harte 

welkom op deze 34
ste

officiële herdenkingsplechtigheid ter 

nagedachtenis van “De onthoofden van München en alle 

slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen 

en –gevangenissen”. Tevens herdenken we vandaag de 72 
ste 

verjaardag van de bevrijding van de  kampen.  

 

Au nom de FNC, section Moen / Zwevegem Centre et de la section 

régionale de la Conféderation Nationale des Prisoniers Politiques 

et Ayants droit de Belgique, je souhaite la bienvenu à tous nos 

amis francophones à cette trente quatrième commémoration 

officielle à la mémoire «  des décapités de Munich et toutes les 

victimes des camps de concentration et prisons nazis de Grand 

Zwevegem. Aujourd’hui nous commémorons aussi la 72
ème 

anniversaire de la libération des camps 

 

Ieder jaar op 15 augustus komen wij hier samen om  de 

slachtoffers te herdenken van de vervloekte nazikampen en -

gevangenissen. Op 15 augustus 1944 werden 15 van de 16 jonge 

verzetslieden uit Zuid-West-Vlaanderen zonder enige vorm van 

verdediging door het naziregime ter dood veroordeeld. Enkele 

maanden later werden ze in Munchen onthoofd, waaronder 9 van 

Groot-Zwevegem. Hoe luguber het ook moge klinken, het uur en 

de minuut van hun terechtstelling was genoteerd. Enkele dagen 

geleden heb ik vernomen dat nog 40 belgen werden onthoofd in 

münchen. 
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Men kan zich de vraag stellen of deze herdenking, zolang na de 

feiten, nog wel zin heeft. 

 

 Het is onze plicht om  blijvend onze dankbaarheid te betuigen 

t.o.v. deze mensen die de moed en de durf hadden om zich te 

verzetten tegen een regime dat gestoeld was op haat, verklikking, 

racisme, terreur, vergelding, uitmoording en extreem 

nationalisme. Een regime waar geen plaats was voor anders-

denkenden, communisten, homosexuelen, gehandicapten en 

zigeuners….en die toch gevolgd werd door miljoenen aanhangers. 

Onze mensen hebben onbeschrijfelijke mishandelingen en lijden  

doorstaan en het meestal moeten bekopen met hun dood. Allen die 

zich hebben verzet tegen deze moordende machine hebben 

uiteindelijk een belangrijke bijdrage geleverd tot het 

verwezenlijken van  de vrede en de democratie waar wij vandaag 

in onze westerse wereld nog altijd van genieten.  

 

Op een dag als vandaag moeten wij ons ook bezinnen over het 

heden en de toekomst van onze samenleving met in het 

achterhoofd de gebeurtenissen van WO II. Het gevaar bestaat dat 

er door het wegvallen van de directe getuigen, alle herinneringen 

aan deze monsterlijke gebeurtenissen verdampen. Na WO I dacht 

men dat een dergelijke oorlog niet meer mogelijk was. Maar in het 

interbellum ( periode tussen beide wereldoorlogen ) heeft zich  een 

regime ontwikkeld dat nog erger was dan voorheen. In dit 

verband kan ik u de tentoonstelling aanbevelen die de Commissie 

NSB Groot Zwevegem volgend jaar  in Zwevegem organiseert  en 

die zal handelen over het interbellum.  

 

De kracht van het vergeten, is een van de gevaarlijkste tendenzen 

van onze tijd, zelfs wanneer we dagelijks geconfronteerd worden 

met mensonterende zaken. Denken we maar aan de slachtpartijen 

door IS in verschillende landen, de verschrikkelijke oorlog in 

Syrië, de schrijnende omstandigheden waarin vluchtelingen zich 

bevinden….Niettegenstaande we er dagelijks mee geconfronteerd 

worden via de media, vervaagt onze betrokkenheid en  mede-

voelen nogal vlug. Laat ons niet lijdzaam toekijken langs de zijlijn 
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en ons verzetten tegen rasistische, autoritaire regimes en 

zienswijzen. 

 

Wij beseffen te weinig hoe vredig en gelukkig we ons mogen 

achten in ons landje. We mogen echter  niet op onze lauweren 

rusten. We moeten blijven werken aan de vrede ; zoeken naar 

manieren die ons meer samenbrengen i.p.v. van manieren om ons 

verder van elkaar af te duwen. Dit zowel op politiek en sociaal 

vlak. 

 

Dank u voor uw aandacht. 

 

 
Dinsdag 15 augustus 2017 

Frans Goossens, voorzitter NSB afdeling Moen/Zwevegem Centrum 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


