
Het enigma rond Max Wenner 

 
Op de stedelijke begraafplaats van Genk-centrum ligt in de eerste rij rechts, achter het erepark 

van de oudstrijders, een klein perk H met enkele historisch waardevolle grafstenen. 

 

Eén daarvan is het oude grafmonument van de 

Britse aristocraat Victor Max Wenner, die op 

maandag 4 januari 1937, onder verdachte 

omstandigheden overleed te Genk.  

De toenmalige persberichten stonden bol van 

allerlei speculaties, die wij hierna nog even 

willen belichten. Stadsarchivaris Lucien 

Bogers schreef in 2002 in Heidebloemke al 

over dit raadselachtige ongeval
1
. Dit artikel 

wordt opgedragen aan Lucien, die ons op 

donderdag 22 maart 2012 ontviel.  

 
1. Grafsteen van Max Victor Wenner in Genk  

        (foto : A. Marut, 2011) 

 

Het verhaal van Max Wenner stond vanaf 

zaterdag 9 januari 1937 in volle belangstelling 

in alle kranten. Het Belang van Limburg, dat 

ook een onderzoeksjournalist ter plaatse 

stuurde, schreef dat het lijk van het slachtoffer 

was teruggevonden in de bossen van Terboekt 

in Genk. Wij trachten een reconstructie te 

geven van de feiten, zoals wij die uit diverse krantenverslagen konden vernemen. 

 

Victor Max Wenner 

Victor Max Wenner werd op 15 april 1887 in Manchester 

geboren. Zijn vader Alfred Wenner (1841-1907), was een 

Zwitser en zijn moeder Malvine Egloff (1855-1911), was van 

Oostenrijkse origine. Zijn vader was een welstellende 

textielhandelaar in Manchester. 

2. Huwelijksfoto van Alfred en Malvine Wenner-Egloff (SASG) 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Max 

Wenner luitenant-piloot bij de Royal 

Airforce, waar hij dienst deed aan het 

IJzerfront. In 1922 trouwde hij met Martha 

Alice (Dollie) Spinner
2
. 

Dollie Spinner 
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 BOGERS, L., Het mysterie rond het graf van Max Victor Wenner, Heidebloemke jg. 61 nr. 2/2002. 
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 Staatsarchief Sankt-Gallen http://scope.staatsarchiv.sg.ch/Detail.aspx?ID=114331  

Martha Alice Wenner-Spinner (°1878 +27.7.1936). 
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Samen gingen zij op hun landgoed Batchcott Hall in de West Midlands wonen
3
.  

Max Wenner was zelf een succesvol industrieel geworden en noemde zich Lord van Stretton-

on-the-Dale en Rattlinghope.  

Hij bezat in Wales ook nog een 

landgoed dat Garthmeilio Hall 

heette
4
. Bovendien was hij een 

van drie medeëigenaars van het 

huidige natuurgebied The Long 

Mynd. Max Wenner was een 

fervent natuurliefhebber en 

befaamd ornitholoog
5
, maar ook 

een gepassioneerde sportvisser.  

Als amateurcineast realiseerde 

hij tevens enkele opmerkelijke 

natuurfilms
6
.  

3. Garthmeilio Hall in Llangum Corwen (Wales) 

Na het overlijden van zijn echtgenote in juli 1936
7
, maakte hij 

kennis met de Duitse Olga Büchsenschütz uit Essen
8
, met wie hij 

zich op 30 december 1936 ook verloofde. Vijf dagen later 

overkwam hem een vreemd voorval, een incident dat hem het leven 

zou kosten. En het gebeurde in het luchtruim boven Genk.  

Zijn dood bleef tot op vandaag een volslagen raadsel
9
. 

Sabenavlucht van 4 januari 1937 

Op maandag 4 januari 1937 stapte Max Wenner aan boord van een 

driemotorig lijnvliegtuig van Sabena voor een vlucht van Keulen 

naar Haren (Brussel)
10

, met een Savoia-Marchetti S 73
11

.  
 

                                                                                              Max Victor Wenner 

                                                 
3
 Batchcott Hall ligt nabij de Engelse stad Shrewsbury in het graafschap Shropshire, op de grens met Wales. 

4
 Het victoriaanse landhuis Garthmeilio Hall lag ten zuiden van Llangum, Corwen, Wales. 

5
 Max Victor Wenner was sinds 1912 lid van de British Ornithologists Union, toen hij nog in Sutton, Cheshire 

county woonde. 

In het tijdschrift Caradoc and Severn Valley Field Club nr. 46 van mei 1937 verschenen de vele observaties die  

Wenner deed in het natuurgebied Longmynd. 
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 http://www.batchcotehall.co.uk/history.html  

7
 In The London Gazette van 30.10.1936 stond een officieel bericht vermeld betreffende de nalatenschap van 

Martha Alice Wenner-Spinner (+27.7.1936),  

Website :  http://www.london-gazette.co.uk/issues/34336/pages/6992/page.pdf  
8
 In The Argus, een Australische krant uit Melbourne, werd op 12.1.1937 een artikel gepubliceerd over de erfenis 

die Fraulein Buckenschultz uit de wijk Kupferdreh in de stad Essen, te wachten stond. Volgens deze journalist 

zou Olga Bücksenschütz de secretaresse geweest zijn van de Zweedse consul-generaal in Düren. 
9
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Sommige Britse kranten gewaagden destijds dat Max Wenner mogelijk uit het vliegtuig gevallen was door een 

defect ontsnappingsluik in de bodem van het vliegtuig. 
10

 Haren was een militair vliegveld op het grondgebied van Evere (Brussel). 
11

 Het in Italië geconstrueerde driemotorig lijnvliegtuig Savoia-Marchetti S 73 P 30003, met call-sign OO-AGP, 

was sinds 30 januari 1936 in dienst genomen bij Sabena. 

http://www.batchcotehall.co.uk/history.html
http://www.london-gazette.co.uk/issues/34336/pages/6992/page.pdf
http://sergeandtweed.blogspot.com/search/label/John%20A%20Windle


Bij de landing in Brussel werd Max Wenner door de piloot Albert Lassois
12

 als vermiste 

passagier opgegeven. De overige negen passagiers werden hierover uitgebreid ondervraagd. 

De internationale persagentschappen : 

Reuters in Londen en Havas
13

 in Parijs, 

maakten de vermissing van Max Wenner 

snel wereldwijd bekend.  

 

5. Savoia-Marchetti toestel van Sabena op de 

luchthaven van Haren 

 

 

Zelfs in de Singaporese krant The Straits Times stond de onrustwekkende verdwijning van 

Wenner vermeld als ‘de vreemde zelfmoord van een miljonair’. En ook De Sumatra Post, met 

kantoor in Amsterdam, maakte op donderdag 14 januari 1937 het nieuws kondig in 

Nederlands-Indië als volgt
14

 :  

‘Uit een vliegtuig gesprongen. Britsch reiziger berooft zich van het leven. 

Een reiziger in het vliegtuig Keulen-Brussel, dat gisteren te 14 uur 20 te Brussel aankwam, is 

tijdens de reis uit de machine gesprongen, aldus Havas. Het slachtoffer bleek te zijn de 

Engelschman Max Wenner, een weduwnaar, 45 jaar oud. Uit de berichten in de Engelsche 

bladen blijkt, dat de heer Wenner een zakenman was, geïnteresseerd in een bekende 

Manchester katoenfirma. In Juli j.l. was zijn vrouw overleden en sindsdien leefde Wenner in 

groote teruggetrokkenheid. Hij schonk groote bedragen aan liefdadige instellingen.  

Hij woonde in Church Stretton
15

, waar hij een groot buiten(huis) bezat. 

De reizigers in het vliegtuig verklaren, dat Wenner op het laatste oogenblik op het Keulse 

vliegveld was ingestapt en een plaats aan den doorgang had ingenomen. Tijdens de reis had 

men hem iets op papier zien schrijven. 

Een half uur vóór aankomst te Brussel was hij opgestaan, en naar het achtergedeelte van het 

toestel geloopen. Later herinnerden de reizigers zich een bonk te hebben gehoord, doch men 

meende, dat het ’t slaan van de deur van het toilet was. Pas later miste men de den 

Engelschman. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat Wenner, wiens lijk in het Maas-

district werd gevonden, de deur van het vliegtuig heeft kunnen openen, daar dit immers 

tijdens de vlucht heel moeilijk is.  

Het Belang van Limburg berichtte 

Het Limburgse dagblad Het Belang van Limburg begon op zaterdag 9 januari 1937, vijf dagen 

na het incident, als eerste Vlaamse krant met een accurate verslaggeving. 

                                                 
12

 DILLIËN, A., Promotions de navigants militaires belges (1887-1940). 

Albert Lassois (°Luik, 15.2.1905) was een militair vliegenier, die in juli 1924 een elementair burgerlijk 

vliegbrevet had behaald op het vliegveld Waterschei/Asch. Sinds 1930 was hij in dienst als lijnpiloot bij Sabena. 
13

 Agence Havas was destijds een Frans persagentschap met zetel in Parijs. Kennelijk rapporteerde Havas het 

bericht al op 4 januari 1937, de dag van de vlucht zelf. 
14

 X., Uit een vliegtuig gesprongen, De Sumatra Post, jg. 39 nr. 10 dd. 14.1.1937. 
15

 In de overlijdensakte van de gemeente Genk, opgesteld op 11.1.1937 stond dat Wenner in Leebotwood, 

Shropshire woonde. Church Stretton is een dorpje nabij Leebotwood in het Engelse graafschap Shropshire. 



Volgens dit primaire artikel was de rijke Engelsman Wenner in Keulen op het vliegtuig 

gestapt, enige minuten vóór dat het zou opstijgen voor een vlucht naar Brussel. De piloot had 

kort vóór de landing radiocontact gehad met de vluchtleiding in Brussel en gerapporteerd dat 

hij een lichte schok had gevoeld. Toen hij op het vliegveld te Evere landde, ontdekte hij dat er 

een passagier minder aan boord was en dat het Max Victor Wenner was. Waar en wanneer 

Wenner uit het passagiersvliegtuig verdwenen was, kon niet bepaald worden. Het toestel had 

vanaf Geilenkirchen in Duitsland tot Wychmaal in het huidige Vlaams-Brabant
16

, boven de 

wolken gevlogen. Genk ligt, in vogelvlucht, halfweg op dit traject. 

Vier dagen gingen voorbij en nergens werd een spoor van ’t lijk ontdekt. Vier dagen lang 

werden allerlei veronderstellingen gemaakt, doch het bleef er bij. Zou Wenner, evenals 

Loewenstein nooit worden teruggevonden
17

 ?  

Pas op vrijdagnamiddag 8 januari 1937 vond een toevallige voorbijganger het lijk van Max 

Victor Wenner in een jong dennenbos van Genk bij Terboekt. 

Vrijdag tegen de middag begaf de jongeling Louis Box van Waterschei-Genk
18

, zich naar 

Diepenbeek, om daar werk te zoeken aan het Kanaal
19

. Om tijd te winnen zou hij dan maar 

door de bosschen loopen op Genck-Terboeckt. Genck-Terboeckt ligt een tiental minuten 

buiten de gemeente langs den steenweg op Sutendaal. Gemoedelijk trok de jongen door de 

lage dennenbosschen, toen hij plots voor een man kwam te staan die op den rug lag en met 

half geopende oogleden, scheen ingeslapen te zijn. Box draaide een paar malen rond het 

lichaam, zonder er durven aan te raken. Niets bewoog zich en alsdan kreeg de jongen een 

vaag gedacht dat hij zich bij een lijk kon bevinden. Hij werd door den schrik bevangen en liep 

onmiddellijk naar de rijkswacht te Genk, waar hij zegde in ’t bosch een heer gevonden te 

hebben die scheen te slapen. Niemand had alsdan het gedacht dat het raadsel van den 

vermisten passagier zijn ontknooping nabij was. 

Brigadecommandant Jean Mevesen en 

rijkswachter Leonard Collier gingen 

onmiddellijk ter plaatse en ontdekten het lijk, 

waarvan men vermoedde dat het om de 

vermiste Max Wenner ging. De procureur des 

Konings te Tongeren werd hiervan 

telegrafisch in kennis gesteld. 

6. Rijkswachters Leonard Collier en Joseph Gilliard 

van de brigade Genk 

Omstreeks 17 u kwam het parket ter plaatse, 
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 Wijgmaal is een dorpje bij de stad Leuven. Het traject Geilenkirchen-Leuven bedraagt in vogelvlucht 100 km. 

Indien het toestel een kruissnelheid van 280 km/uur aanhield, dan zou het ongeveer 20 minuten boven de wolken 

gevlogen hebben. 
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 De Belgische militair en zakenman Alfred Loewenstein (°Brussel, 11.3.1877 +4.7.1928)  verdween in 1928 uit 

een vliegtuigje dat van Croydon naar Brussel over het Kanaal vloog. Zijn lijk werd op 19 juli 1928 uit zee gevist 

nabij Boulogne. De zaak vertoonde veel gelijkenissen met de zaak Wenner. 
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 Lodewijk Johannes Box (°Genk, 22.11.1914) woonde destijds te Genk (Waterschei) in de Haneveldstraat 25a. 
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 X., 50 Canal Albert – Albertkanaal, 1989.  

De werken aan het Albertkanaal werden op 31 mei 1930 officieel aangevat.  

GEUSENS, A., 50 jaar Albertkanaal, Heidebloemke jg. 48 nr. 3/1989.  

In augustus 1937 waren de voorbereidende kanaalwerken in Genk volop aan de gang. 



bestaande uit procureur Réard, gerechtsgeneesheer Chineau, onderzoeksrechter Ludovic Ulrix 

en zijn griffier Georges Haesen. Ook Jozef Lantmeeters, burgemeester van Genk, kwam zich 

ter plaatse vergewissen.  

Het heele gezelschap begaf zich dan naar het lage dennenboschje, waar het lijk gevonden 

was. Een onaangename wandeling was het in ’t donker, over slechte zandwegen en dorre 

dennenappels. Een enkele lantaarn verlichtte den weg van hen die op zoek gingen achter een 

misschien deerlijk gehavend lijk. En daar lag het plots voor ons, als in een rustigen slaap;  

de oogleden half open, de armen uitgestrekt naast het lichaam, de kleederen een weinig 

losgerukt, doch geenszins gescheurd noch bevuild. Akelig scheen het licht van den lantaarn 

op het ietwat bleeke doch glad geschoren gelaat van den 50 jarigen goedgekleeden 

Engelschman. Keurig was hij uitgedoscht, met een grijsachtig sportkostuum, een modern 

bruinhemd met witten boord, bruinzijden sjaal, gekleurde sokken en blinkende zwarte 

schoenen. Niets was er aan de kleeding beschadigd. Enkel de knoppen van den jas waren 

afgerukt en de boord scheen lichtjes losgerukt. Deze twee bijzonderheden zouden van groot 

belang zijn in het onderzoek. 

Het eerste Onderzoek 

Dokter Chineau deed het eerste onderzoek ter plaatse. Tegen alle verwachtingen in bestatigde 

hij dat er aan het lijk niets, hoegenaamd niets, gebroken was en gekneusd en het slachtoffer 

droeg enkel een paar schrammen aan het voorhoofd, veroorzaakt door den val tegen de 

dennentwijgen. Wij stelden ons dus de vraag : “Waaraan en wanneer zou Wenner feitelijk 

overleden zijn ?” 

1400 m. door de lucht en niet dood 

Wij zouden al dadelijk het verbluffende antwoord hebben op deze vraag. Het onderzoek van 

dokter Chineau wees uit dat Wenner levend op den grond was terecht gekomen en daar door 

verstikking was overleden. Veertien honderd meters had hij dus door de lucht gezweefd en 

nog was hij ten volle bewust bij zijn landing … 

Gesprek met getuige Wies Bijnens uit Terboekt in januari 2012 

 

Op zaterdag 21 januari 2012 had Gerard Vanalken een gesprek met Louisa Bijnens uit 

Terboekt
20

, over het incident van 75 jaar geleden : 

 

‘Ik herinner mij nog goed hoe destijds in januari 1937 een paard met kar en daarop een 

lijkkist uit de bossen van Terboekt kwam. Het was een koude winter en de onverharde 

zandweg lag er hard en bevroren bij. Waar het lichaam viel, was er lange tijd nog een 

verzakte plaats in het bos. Velen kwamen van overal om een kijkje te nemen op de plaats van 

het gebeuren. Het was een hele belevenis voor de mensen van Terboekt. 

De juiste locatie kan ik nog precies aanwijzen. De omgeving en het bos zijn in al die tijd bijna 

onveranderd gebleven. De plek bevindt zich in Terboekt, in het verlengde van de huidige 

Strooiselstraat, richting Sledderlo. Louis Box uit Waterschei die het lijk ontdekt heeft is mij 

onbekend. Een zekere Konings zou later nog een doosje gevonden met een ring. Dit werd 

verteld, en ik heb het vernomen van horen zeggen. Er werd toen ook verteld dat Wenner naar 

zijn verloofde in Duitsland ging om te trouwen’. 
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 Maria Catharina Louisa Bijnens (°Genk, 14.8.1924) is de weduwe van Jules Dries. 



 

7. Luchtfoto van de plaats in het bos van Terboekt op de grens van Genk met Zutendaal 

75 jaar later in Terboekt 

Op zondagnamiddag 4 maart 

2012 spraken wij af met Wies 

Dries-Bijnens uit Terboekt 

zodat zij ons de juiste plaats zou 

aanwijzen, waar Max Wenner 

was gevonden.  

8. Roger Houbregs, Rita Dries, Wies 

Dries-Bijnens en Gerard Vanalken 

(foto A. Marut) 

 

Zij vertelde ons onderweg naar 

het Heibos:  

 

‘Nadat het lijk van de verongelukte Engelsman was weggehaald, ontstond er plotseling veel 

interesse van nieuwsgierige mensen die van heinde en verre naar de plaats kwamen kijken. 

Het Heibos leek wel een bedevaartsoord, terwijl voorheen praktisch niemand het pad naar het 

bos (huidige Strooiselstraat) gebruikte, tenzij de enige bewoner, Lambert Gieraerts. Ik herken 

nog altijd de den waarlangs het lichaam van Max Wenner gevonden was’. 

 

 



Vergezeld van Gerard Vanalken, een jongere buurman van Wies, haar dochter Rita en mijn 

heemkundig beslagen vriend Roger Houbregs, wandelden wij in het verlengde van de 

Strooiselstraat het gemeentelijk bos in, dat de naam Heibos draagt. We volgen een wandelweg 

met nummer 28 en werden gegidst door Wies Dries-Bijnens tot aan de bewuste plaats
21

. 

9. Wies Dries-Bijnens en Alex 

Marut op de vindplaats in het 

Heibos, (foto Gerard Vanalken, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

De nationale persberichten van januari 1937 

In de zondagseditie van Het Belang van Limburg dd. 10 januari 1937 werd er meer informatie 

prijsgegeven betreffende het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de inwendige 

autopsie. 

M. Max. Wenner
22

 verongelukt ? De uitslag van het verder onderzoek. Het geheim van zijn 

tragischen Dood nog niet opgehelderd. 

Het terugvinden van het lijk van den Engelschen millionnair Mac Wenner te Genk heeft, 

vooral in de Engelsche pers, heel wat beroering verwekt. Vrijdagavond heeft de telefoon 

tusschen de redacties der groote bladen in Fleet Street en het gerecht te Tongeren niet 

stilgestaan. En toen, Zaterdagmiddag het parket andermaal te Genk afstapte om, in het 

doodenhuisje op het kerkhof, over te gaan tot de eerste lijkschouwing, stonden aan den 

ingang van het kerkhof, een viertal vertegenwoordigers van de Londensche pers te wachten 

op den uitslag van het onderzoek. 

Een vriend van Mac Wenner 

Te Genk was ook aanwezig de heer Drugman, van Manchester, een persoonlijke vriend van 

den verongelukten millionnair. Dadelijk herkende hij het slachtoffer, dat rustte op de steenen 

tafel van het doodenhuisje, de oogen open, het hoofd licht voorovergebogen en met enigszins 

opgetrokken schouders. Men had den indruk dat Mac Wenner zoo waar nog leefde …  
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 Gerard Vanalken bezorgde ons de coördinaten van Google Maps : 50.935606 en 5.539003 
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 In dit artikel noemt de verslaggever het slachtoffer foutief Mac Wenner, waarschijnlijk omdat hij dacht dat het 

mogelijk om een Schotse familienaam ging. 



Na de bevestiging van de identiteit van den verongelukte, vertrok Mr. Drugman naar Brussel, 

waar ’s avonds de broer van den aflijvige werd verwacht. Deze zou al de schikkingen treffen 

in verband met de teraardebestelling. Vermoedelijk zal het stoffelijk overschot, na afloop van 

het volledig onderzoek, naar Manchester, in Engeland, worden overgebracht, vanwaar de 

aflijvige afkomstig was. 

Een briefje gevonden 

Onder de papieren, welke door het Parket op het lichaam van den ongelukkige werden 

gevonden, en die pas Vrijdagavond werden onderzocht, bevond zich, benevens een zeventigtal 

ponden in bankbriefjes, en dokumenten, waarover verder sprake, een briefje, geadresseerd 

aan een vrouw, in het Duitsch geschreven en dat ongeveer luidde als volgt : 

“Liefste. 

Ik bedank U voor uw telefonische verwittiging, aan dewelke het te danken is, dat ik het 

vliegtuig nog bijtijds heb kunnen halen. En nu schrijf ik U …” 

Meer staat op het velletje niet. Het geschrevene is niet eens onderteekend. 

Huwelijksplannen van Mac Wenner 

De andere dokumenten, welke op het lijk werden ontdekt, waren alle identiteits-papieren, 

waaronder een door een Duitsche instantie afgeleverd “bewijs van bekwaamheid tot 

trouwen”. Het lijdt geen twijfel, dat Mac Wenner het inzicht had, binnen afzienbaren tijd in 

het huwelijk te treden met zekere Olga ….., uit Keulen. Deze plannen waren de familie en 

vrienden van Mac Wenner bekend. 

Reeds vroeger werd gemeld, dat Wenner voor 1 ½ jaar zijn vrouw verloor en dat hij door dit 

afsterven zeer werd teneergedrukt. Zijn verwanten en vrienden waren dan ook ten zeerste 

verheugd, te vernemen dat Wenner thans het inzicht had te hertrouwen, daar zij gevreesd 

hadden dat hij, ten gevolge van het zwaar verlies dat hem getroffen had, neurastheniek zou 

zijn geworden
23

.  

Veronderstellingen 

Aan de hand van de gekende gegevens mag men gaan veronderstellen dat Mac Wenner zich 

wel in Duitschland bevond om aan de huwelijksformaliteiten te voldoen, doch dat hij om een 

of andere administratieve aangelegenheid naar Engeland is teruggeroepen geworden.  

Hij was nl. een groot-eigenaar in de streek rond Manchester en het feit, dat hij in het huwelijk 

ging treden met een Duitsche bevestigt nog het vermoeden dat hij in verband met zijn fortuin 

en zijn goederen heel wat te beredderen had. Zijn verloofde was op de hoogte van het feit, dat 

Mac Wenner Maandag ll.  Voor dringende zaken naar Londen moest afreizen. Men herinnert 

zich immers dat, bij het eerste relaas van Mac Wenner’s vermissing, werd gemeld dat hij op 

het vliegveld te Keulen aankwam in een taxi, nauwelijks een minuut vóór het vertrek van het 

vliegtuig. Ooggetuigen op het vliegveld zouden thans beweren, dat zich in de taxi een jonge 

dame bevond, welke niemand anders dan Olga ….., de verloofde van Mac Wenner zou zijn 

geweest. 
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 Neurasthenie is een neurotische, stressgebonden aandoening. 



 

Zelfmoord onwaarschijnlijk 

Het blijkt meer en meer dat de hypothese van een zelfmoord ongegrond is. Immers, een man 

die op het punt staat te trouwen, maar plots naar Engeland geroepen wordt en onderweg een 

brief begint aan zijn verloofde, kan bezwaarlijk van zelfmoord worden verdacht. Minstens zou 

Mac Wenner, indien zulks zijn inzicht ware geweest, zijn verloofde eenigen uitleg gegeven 

hebben over zijn ontzettende daad. “Nu schrijf ik u”, luidt de brief … 

Was Mac Wenner misschien waanzinnig ? 

Nu de veronderstelling van een zelfmoord vrijwel is uitgesloten en de hypothese van een 

aanslag niet eens in overweging werd genomen, is het dilemma : ongeval of daad van een 

krankzinnige. Totaal uitgesloten is het nog niet, dat Mac Wenner zou gehandeld hebben in 

een vlaag van zinsverbijstering. Doch om zulks te onderzoeken is een analyse noodig van het 

bloed en van het vocht uit hersens en ruggegraat van het slachtoffer. Het eerste medische 

onderzoek heeft echter niets opgeleverd dat nieuwe veronderstellingen zou kunnen doen 

rijzen. Het lijk ligt thans nog in het doodenhuisje te Genk, waar het Zondag en Maandag ter 

beschikking blijft van de familie. Hoogstwaarschijnlijk zal het stoffelijk overschot naar 

Engeland worden overgebracht. Indien echter, van de zijde van Mac Wenner’s verwanten, 

geen voetstappen in dien zin worden gedaan, zal het lijk van den Engelschen millionnair Mac 

Wenner te Genk worden begraven. 

Een politieke ondergrond ? 

Het voorgaande was reeds geschreven, toen wij, in verband met den dood van Mac Wenner, 

nog het volgende uit private, betrouwbare bron vernemen. De verloofde van wijlen Mac 

Wenner is zekere juffer Olga Bucksenschutz
24

; zij is 34 jaar oud en privaat-sekretaresse van 

den bestuurder eener groote metaalfabriek te Essen
25

. Het schijnt dat M. Wenner weinig 

sympathie overhad voor het nationaal-socialisme en dat hij tijdens zijn verblijf in 

Duitschland, gedurig door de politie werd nagegaan. 

Als bijzonderheid weze nog aangehaald dat Mac Wenner een hartstochtelijk liefhebber was 

van photographie en dat hij zich jaren lang met allerhande experimenten op dat gebied 

onledig heeft gehouden. Toen Mej. Olga Bucksenschutz het tragische einde van haar 

verloofde vernam, verklaarde zij : “Het kan geen louter ongeval zijn. Er moet iets ergers 

achter dit dramatisch feit schuilen”. 

Zaterdagavond vernemen wij nog, dat captain Wenner, de broer van den verongelukte, 

Zondag voormiddag te Brussel wordt verwacht, waar hij al de schikkingen zal nemen, om het 

stoffelijk overschot naar Engeland te doen brengen. Schuilt er dan toch, achter het tragische 

gebeuren in het luchtruim boven Limburgschen bodem, meer dan een loutere, maar 

noodlottige samenloop van omstandigheden ? De komende dagen zullen het ons leeren.  
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 De naam van Olga Büchsenschütz werd regelmatig verkeerd gespeld in de diverse kranten. 
25

 X., Geheimzinnige Doodensprong, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, jg. 42 nr. 16 dd. 

21.1.1937. In dit krantenartikel stond geschreven dat Olga Bückenschütz een 34-jarige secretaresse was bij een 

groot fabriek van wapens en machines in het Roergebied.  

Lucien Bogers vermeldde in 2002 dat het AG Kupherdrehe uit Essen was. 



Het Belang van Limburg van woensdag 12 januari 1937 

Wat gebeurde er met M. Wenner ? 

Mogelijkheid van moord neemt vastere vormen. 

 

« Het Belang van Limburg », het eenige dagblad dat ter plaatse was, een paar uur nadat het 

lijk van Max Wenner in de Genker-bosschen werd gevonden, en dat feitelijk zijn persoonlijke 

bestatigingen kon vooruitzetten, heeft zijn lezers met nauwgezetheid op de hoogte gehouden 

van deze geheimzinnige zaak. Wij hebben er reeds op gewezen, den dag dat het lijk gevonden 

werd, dat de mogelijkheid van een misdaad niet uitgesloten was. De nadere inlichtingen 

schijnen er thans op te wijzen dat de mogelijkheid van moord steeds vagere vormen 

aanneemt. Wat staat vast. Heel weinig is er tot hier toe kunnen bewezen worden. Men weet 

met zekerheid dat Wenner enkele oogenblikken voor het vertrek van het vliegtuig per taxi is 

toegekomen ; dat hij in het vliegtuig een brief begonnen is ; dat hij naar de opschikkamer is 

gegaan en dat men zijn lijk in Genk heeft teruggevonden. 

 Ook weet men dat de Engelschman 

van plan was in het huwelijk te treden 

met de Duitsche secretaresse Olga 

Bückenschütz.  

Al deze feiten werden door het 

onderzoek vastgesteld. Het overige zijn 

veronderstellingen die, misschien wel 

eens gegrond of ongegrond zullen 

blijken.  

 
10. Raamwerk van het vliegtuig 

 

 

Verklaringen van Passagiers 

 

Zooals we reeds meldden hebben de andere passagiers verklaard niet veel af te weten van 

hetgeen er in het vliegtuig gebeurd is.  

Bij de landing heeft men bestatigd dat de stof in het vliegtuig eenigszins was beschadigd.  

Een Duitsche heer en zijn vrouw hebben nu meegedeeld dat zij veronderstellen dat er met 

Max Wenner iets abnormaals moet zijn gebeurd. Een ander belangrijk punt dient eveneens 

opgehelderd. Heeft Wenner niet in den staart van het vliegtuig gewandeld ?  

Er is immers een deurtje dat van uit de opschikkamer toegang geeft tot de romp en dit deurtje 

stond open. Was er in den staart van het vliegtuig niemand tegenwoordig die Wenner kan 

over boord geworpen hebben? Heeft men Wenner geen drankje ingegeven of laten inademen 

dat hem onpasselijk zou hebben gemaakt ? Op deze twee vragen moet men althans voorloopig 

het antwoord schuldig blijven. Het verder onderzoek zal misschien licht brengen. 

 

Het Lijk nog te Genk 
 

Zondag is, zooals gemeld, kapitein Wenner te Genk geweest. Hij zou Maandag laten weten 

wat er met het lijk diende gedaan. De broeder van het slachtoffer is dan naar Essen gereisd 

waar hij zich in verbinding stelde met de verloofde van zijn broer. Hij had zich echter wat 

langer opgehouden dan hij verwachtte zoodat hij de politie van Genk niet heeft kunnen 

opbellen. Het lijk is dus voorloopig te Genk. 

Toch werd er besloten het lijk heden nog niet ter aarde te bestellen te Genk. 

 



Een nieuwe Vondst 

 

De gendarmerie heeft zich andermaal naar de plaats begeven waar het lijk gevonden werd
26

.  

Een doosje met goudstukken werd gevonden en aan het parket van Tongeren overhandigd. 

Tot hier toe weten we er den uitslag nog niet van. In ons blad van morgen geven we een 

uitvoerig artikel van de hand van onzen redakteur die ter plaatse geweest is, onmiddellijk na 

de ontdekking van 't lijk en die volgens zijn bevindingen de mogelijkheid van moord wil uit 

een zetten. 

Het Maastrichtse dagblad Limburger Koerier publiceerde op 12 januari 1937 het volgende 

artikeltje op de frontpagina
27

 : 

Was Wenner een spion? - Vermoedens omtrent een overhaaste vlucht uit Duitschland - 

Zijn verloving met Duitsch meisje 

 

Over den dood van den Engelschen zakenman Mac Wenner, die boven een bosch te Genck uit 

het vliegtuig Keulen-Brussel is gesprongen of gevallen, gaan allerlei geruchten, waardoor het 

zonderlinge einde van dezen Engelschman nog geheimzinniger wordt, aldus meldt het Volk". 

Men sluit de mogelijkheid van een ongeval niet uit. De brief, dien de heer Wenner in het 

vliegtuig heeft geschreven, laat geen wanhoopsdaad vermoeden. 

De heer Wenner, die sedert enkele maanden weduwnaar was, bleek met een jonge Duitsche 

verloofd te zijn en zou met haar in het huwelijk treden. 

De brief, dien hij in het vliegtuig had geschreven, was voor haar bestemd. Het adres luidde: 

Fraulein Olga Büchsenschütz te Essen-Ruhr.  

De inhoud luidde slechts: 

„Liefste. Dank zij je telefoontje heb ik het vliegtuig Keulen nog tijdig kunnen halen en nu 

schrijf ik je..."  

Hier is de brief geëindigd. Men heeft op het lijk van den heer Wenner bewijzen gevonden, dat 

hij met de onderhavige dame in het huwelijk zou treden. De toestemming van de Duitsche 

autoriteiten had de heer Wenner namelijk bij zich. Hij schijnt met de jonge vrouw kennis te 

hebben aangeknoopt in Zwitserland. De jonge vrouw zou, volgens een interview in de 

Engelsche bladen, ook Joodsch bloed in de aderen hebben gehad en daarom zou het huwelijk 

in Zwitserland worden voltrokken. Over de bezigheden van den heer Wenner heeft 

men niet veel zekerheid. Hij had belangen in verschillende ondernemingen, maar leefde als 

landbezitter op een groot landhuis bij Manchester. Verder deed hij geheimzinnig en soms 

eigenaardig. Merkwaardig is wel, dat de heer Wenner tijdens den oorlog bij de Engelsche 

luchtvaart heeft dienst gedaan. Den laatsten tijd reisde hij veel per vliegtuig. Hij bezocht 

IJsland en herhaaldelijk Zwitserland, maar vooral Duitschland. De Engelsche bladen hebben 

reeds te verstaan gegeven, dat dit een spionnagezaak moet zijn. Hierdoor krijgt deze zaak een 

nog geheimzinniger karakter. Ook de inhoud van den nagelaten brief is zeer raadselachtig. 

Men weet dat de heer Wenner per taxi naar het vliegveld te Keulen werd gebracht en dat een 

jonge vrouw in de taxi bleef zitten. De vraag is gesteld of Wenner niet plotseling uit 

Duitschland moest vluchten en of hij niet door het telefoontje van mejuffrouw Olga 

Büchsenschütz werd gered. Het parket van Tongeren, dat met het onderzoek is belast, heeft de 

lijkschouwing beëindigd. 
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 Het onderzoek werd gevoerd door eerste opperwachtmeester Jean Joseph Mevesen (°Kortessem, 15.3.1887 

+Genk, 1.10.1969), destijds brigadecommandant van de rijkswacht te Genk.  

Zijn graf bevindt zich op het oudstrijdersperk van het kerkhof in Genk. 
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De sprong uit de vliegmachine. 

Het lijk van den katoenmagnaat gevonden — Een geheimzinnige zaak 

 

Het zoeken naar het lijk van den eenige dagen geleden uit een Belgisch vliegtuig gesprongen 

Engelschen millionair Max Wenner. heeft thans eindelijk geleid tot de ontdekking van ’t 

lichaam. Het lijk is Vrijdagnamiddag gevonden tusschen de gemeenten Genk en Sutendaal, op 

het gehucht Terboekt. Het werd ontdekt in een dennebosch en bleek goed bewaard te zijn 

gebleven. De denneboomen hadden den schok gebroken. De rijkswacht werd onmiddellijk van 

de vondst op de hoogte gesteld en waarschuwde het parket van Tongeren. 

Het parket van Tongeren heeft zich dadelijk naar de opgegeven plaats begeven, teneinde een 

nader onderzoek in te stellen. Door het vinden van het lijk is thans veel geheimzinnigs, 

dat om deze- zaak zweefde, tot oplossing gebracht. Men heeft thans in ieder geval de 

zekerheid, dat Wenner ongeveer daar waar men vermoedde uit het vliegtuig is gesprongen. 

Men weet, dat Wenner wiens lijk thans gevonden is, zeer dikwijls van Londen naar  

Duitschland reisde, per vliegtuig. Hij had belangen in groote textielondernemingen o.m. in 

spinnerijen. Zijn zaken schenen goed te gaan. Wenner die 49 jaar oud was, verloor in Juli jl. 

zijn vrouw, waardoor hij zeer getroffen scheen. Toch zou hij, als men zekere geruchten mag 

gelooven plannen gehad hebben voor een nieuw huwelijk en wel met een jonge Duitsche 

secretaresse. Hij zou hebben medegedeeld, dat hij van zijn nieuwjaarsreis in Duitschland een 

nieuwe vrouw zou medebrengen naar zijn woning te Batchcote Hall, bij Minsterley. 

 
11. Batchcott Hall in Picklesscot 

 

Wenner kreeg kort na het 

overlijden van zijn vrouw het 

bezoek van een Duitsch meisje.  

Zij bleef een week te Batchcote, 

maar haar naam werd niet 

bekend. Vele brieven aan Wenner 

kwamen uit Duitschland en vooral 

uit Essen.  

 

Hij hield veel van zijn 

zakengeheim en scheen alleszins in het buitenland, inzonderheid in Duitschland zekere 

belangen te hebben. Zijn personeel noemde hem opvliegend van karakter en als hem iets 

tegen ging kon hij zich geweldig aanstellen. Verder was hij een stil teruggetrokken man. 

Het is zeker dat Wenner, nadat hij per vliegtuig te Keulen landde zich naar Essen heeft 

begeven en dat hij aldaar aan het station in een taxi met een jonge vrouw werd opgemerkt. 

Toen hij Maandag jl. per taxi even vóór het vertrek aan de luchthaven van Keulen stopte, 

en naar het vliegveld snelde, bleef er een jonge vrouw in de huurauto zitten. 

Men meent dan ook zijn wanhoopsdaad aan een liefdesgeschiedenis te moeten toeschrijven’. 

De autopsie op het lijk van Wenner 

Op 11 januari 1937 werd op het gemeentehuis in Genk door burgemeester Joseph Lantmeeters 

een akte opgesteld van het overlijden van Max Victor Wenner, op aangifte van 

politiecommissaris Louis Stesmans en politie-opzichter Willem Truyen
28

. Het tijdstip van 

overlijden werd daarin bepaald op 4 januari 1937 om twee uur in de namiddag. 
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 S.A. Genk, Overlijdensregister 1937, akte nr. 4 dd. 11.1.1937. 



Op 12 januari 1937 vervolgde de Limburger Koerier met informatie over de inwendige 

lijkschouwing, die daags tevoren had plaatsgevonden te Genk :  

Leefde Wenner nog ? 
 

Het stoffelijk overschot van den Engelschman Max Wenner dat in de bosschen tusschen Genk 

en Sutendaal gevonden werd, bevindt zich nog steeds in het lijkenhuisje te Genk. Het parket is 

Zaterdagnamiddag andermaal ter plaatse afgestapt om zijn onderzoek voort te zetten. 

Uit de eerste schouwing tijdens het geneeskundig onderzoek zou gebleken zijn dat de 

vliegtuigpassagier niet op slag dood was. Hij werd inderdaad gevonden op anderhalven 

meter van de plaats, waar zijn lichaam aanvankelijk den grond raakte. Men stelde geen 

bloedspoor vast op het lijk, dat niet verminkt was. Alleen de rechterarm was gebroken.  

De knoopen van het vest waren afgerukt en lagen naast het lichaam verspreid’. 

Het Belang van Limburg van woensdag 13 januari 1937 

 

Mac Wenner’s geheimzinnige verdwijning 

 

Dank zij uw telefoontje heb ik het vliegtuig te Keulen nog tijdig gehaald, en nu schrijf ik u... »  

Hier is de brief plots geëindigd. Wenner had dus betrekkingen met Fraulein Olga met wie hij, 

zoals het later zou blijken, verloofd was en binnen afzienbaren tijd in Engeland in 't huwelijk 

zou treden
29

. Mac was dus niet zoo erg wanhopig als gedacht werd en liefdeverdriet kon dus 

niet de aanleiding zijn tot zelfmoord. De vorm waarin de brief begon is niet deze gewoonlijk 

gebruikt door personen die een einde gaan stellen aan hun leven. Wat echter de 

veronderstelling van zelfmoord nagenoeg geheel van de hand wijst is het feit dat de omslag 

met de machine gezegeld was met een Engelschen zegel. Deze brief was dus niet het afscheid 

van een wanhopige die binnen enkele ogenblikken een einde gaat stellen aan zijn leven.  

Het is een gewone brief die door Wenner bij zijn aankomst in Engeland zou gepost worden. 

Het parket en haast allen die zich met de geheimzinnige zaak inlieten wezen de 

veronderstelling van zelfmoord van de hand. 

 

Een Ongeluk nagenoeg onmogelijk 

 

Een onderzoek werd ingesteld om te zien of 'n ongeluk mogelijk was. Wenner kon zich immers 

van deur vergist hebben, en uit het vliegtuig gevallen zijn. De uitgangsdeur van het vliegtuig 

was echter afgesloten en om deze te kunnen openen moet men, volgens de verklaringen van 

deskundige, prof. Hans, de werking ervan kennen en om den luchtdruk te overwinnen diende 

men groot geweld te gebruiken. Wenner die, volgens de verklaringen, ongesteld werd zou 

gevoeld hebben dat hij zich van deur vergistte. Hij zou dus de afgesloten uitgangsdeur even 

gemakkelijk geopend hebben als de verbindingsdeur. 

Men moet echter niet uit het oog verliezen dat Wenner tijdens den oorlog dienst deed bij de 

Britse luchtvaart en herhaaldelijk met een passagiersvliegtuig reisde. Hij kende dus een 

vliegtuig. De veronderstelling dat hij zich van deur zou vergist hebben wordt dan ook meer 

dan onwaarschijnlijk geacht. 
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 X., Geheimzinnige Doodensprong, Het Nieuws van den Dag, l.c. 21.1.1937. 

Volgens de auteur van dit artikel had Wenner zijn vriendin Olga twee jaar voordien ontmoet op een 

wintersportvakantie te Leuserheide (Lenzerheide in Zwitserland). In december 1936 zou hij haar ten huwelijk 

gevraagd hebben en over drie weken zouden zij in Zwitserland gaan trouwen. 



Een Vlaag van Waanzinnigheid ? 

 

Het is misschien wel mogelijk dat Wenner in een vlaag van waanzinnigheid gehandeld heeft, 

een vlaag die hem overviel tusschen het oogenblik dat hij ophield met schrijven en dit 

waarop hij zich naar den W.C. begaf. Het onderzoek van den wetsdokter die bloed heeft 

getapt uit het lichaam en vocht genomen uit de hersens zal uitwijzen of Wenner werkelijk 

krankzinnig was. Het eerste onderzoek echter heeft niet doen uitschijnen dat de 

Engelschman onderhevig was aan een hoge koorts. Ook in zijn vroeger leven scheen hij 

hieraan niet te lijden. 

 

Waarschijnlijk een Aanslag 

 

Er blijft dan nog een veronderstelling : werd Wenner niet uit het Vliegtuig geworpen ?  

Van den eersten dag af hebben we laten doorschemeren dat de mogelijkheid van aanslag niet 

uitgesloten was. Wij steunden ons op een paar bestatigingen die we op het lijk hebben gedaan 

en die we seffens zullen aanhalen. Daarbij voegende de bijzonderheden die ons over het leven 

van Wenner toekomen, neemt voor ons de mogelijkheid van aanslag vastere vormen aan.  

 

Wij willen eerst enkele feiten aanhalen, die vaststonden vóór dat hij te Genk gevonden werd. 

1) Het was geweten dat Wenner een antifascist was en tegen het nationaal-socialisme gekant 

stond. 

2) De broeders van Olga Büchenschütz waren Hitleriaansche propagandisten en waren 

tegenstanders van het huwelijk van Olga met den Engelschman. 

3) Wenner was in Duitschland den dag dat hij den dood zou vinden en werd telefonisch 

bericht dat hij zijn vliegtuig nog kon halen. — Was het echter wel Olga die. belde ? — 

4) Wenner is per taxi naar het vliegtuig gereden. In dienzelfden taxi heeft men een blonde 

vrouw opgemerkt. — Was deze blonde dame soms geen spionne die Wenner moest volgen in 

geval hij te Keulen zijn vliegtuig miste ? — 

5) In het vliegtuig is een deurtje dat van uit de opschikkamer verbinding geeft met den staart 

en dat toelaat dat iemand daarin komt. — kan de piloot van het “OO - A.G.P.” toestel met 

zekerheid verklaren dat er zich niemand in den staart van het vliegtuig- bevond ? — 

 

Naar ons oordeel kunnen de feiten zich als volgt hebben voorgedaan. 

« Het huwelijk van Olga met Wenner was ongewenscht en de Engelschman diende uit den 

weg geruimd. Het telefoongesprek met Olga werd onderschept en men wist dat Wenner het 

toestel denkelijk nog zou halen, een handlanger kwam op behendige wijze in den staart van 

het vliegtuig, waar hij zijn slachtoffer zou wachten. Moest Wenner het vliegtuig niet gehaald 

hebben dan was er de blonde spionne en zou men een andere gelegenheid afwachten.  

Toen Wenner in het vliegtuig gezeten was, heeft de verborgen man een tamelijk snel werkend 

vocht gebruikt dat Wenner ongesteld moest maken. (Wenner, een Duitsche heer en een 

Duitsche dame zijn immers naar den W.C. moeten gaan wijl een Engelsche dame flauw 

gevallen is). Wenner is in de opschikkamer verrast geworden; in een kleine worsteling is de 

W.C. verplaatst geworden en is de col van Wenner lichtjes losgeraakt. De aanvaller heeft dan 

Wenner buiten gestompt. De Engelschman heeft zich nog willen redden en in deze poging is 

het linnen van het vliegtuig gescheurd. Dat is onze veronderstelling en het verder onderzoek 

zou wel eens kunnen uitmaken dat wij den bal niet ver hebben misgeslagen. 

 

Wij zegden dat wij ons voor de veronderstelling van aanslag ook op bestatigingen steunden, 

die wij op het lijk hebben gedaan. 

1)De boord van Wenner was lichtjes losgerukt.  



2)Op dezen witten boord hebben we mogelijk zwarte vingerafdrukken kunnen bestatigen. 

3) Op den rug van het slachtoffer kwamen roode bloedvlekken voor. 

Of het parket deze drie punten erg belangrijk heeft gevonden, weten we niet. We zijn echter de 

meening toegedaan dat het parket geen vingerafdrukken heeft genomen op den boord 

De boord van Wenner was dus nochtans van uiterst groot belang geweest zijn en toegelaten 

hebben te weten of iemand den Engelschman heeft aangeraakt. 

De boord van Wenner was dus lichtjes losgerukt en dit kan best gebeurt zijn bij een kleine 

worsteling. Indien Wenner zich ongesteld gevoelde en moeilijk kon ademhalen zou hij eerder 

den boord opengedaan hebben.  

Op dien boord kwamen zwarte vingerafdrukken voor die, ons inziens, deze van het slachtoffer 

niet zijn. Immers dezes handen waren proper en een Engelschman heeft niet de gewoonte met 

'n bevlekten boord te reizen. Op den rug werden roode bloedvlekken ontdekt die het gevolg 

zijn van den val op den grond, aldus het onderzoek. Heeft die dokter echter heel nauwkeurig 

onderzocht of er tusschen die verscheidene bloedvlekken er niet een enkele voorkwam, die het 

gevolg kon zijn van een stamp of een harden slag. Want uit die bloedvlekken, dunkt ons, zou 

men kunnen opmaken of Wenner niet uit het vliegtuig is gestampt geworden. 

Wij hebben deze enkele bestatigingen aangehaald niet om de degelijkheid van het onderzoek 

van het parket in twijfel te trekken. Dat is geenszins onze bedoeling. Wij hebben enkel willen 

aantoonen dat de mogelijkheid van aanslag zoo maar niet zonder meer uit den weg mag 

gecijferd worden. Het verder onderzoek zal misschien wel licht brengen in deze  

geheimzinnige zaak. Wij zijn de meening toegedaan dat men hier voor een aanslag staat, 

hetzij een bespiedigingszaak of een politieke aangelegenheid. 

 

De Teraardbestelling van Mac Wenner te Genk 

 

Kapitein Alfred Wenner die uit Duitschland te Brussel weerkeerde en een onderhoud had met 

onderzoeksrechter Huybrechts, heeft zich naar Genk begeven om schikkingen te nemen voor 

de begrafenis van zijn broeder, den neergestorten vliegtuigpassagier. Het lijk zal voorloopig 

te Genk ter aarde besteld worden. Daarna zou de familie willen dat het te Ukkel verascht 

werd, maar volgens de Belgische wet is dat alleen mogelijk als den afijvige dit in zijn 

testament voorzien heeft. J. V. 

De begrafenis in Genk 

Op 13 januari 1937 werd Max Wenner te Genk op het gemeentelijke kerkhof aan de 

Hoogstraat begraven. Zijn familie werd tijdens de uitvaart in Genk vertegenwoordigd door 

zijn oudere broer, kapitein Alfred Wenner
30

. Verpleegster Marge Smythe uit Manchester, die 

getrouwd was met Henri Akkermans
31

, was de meest geschikte Engelstalige die het 

gemeentebestuur van Genk kon vinden om de Britse gasten te woord te staan. Zij was dan ook 

prominent aanwezig tijdens de begrafenisplechtigheden op het kerkhof.   
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 Alfred junior Wenner (1885-1969) was textielhandelaar in Manchester.  

Hij was weduwnaar van Harriet Keen en hertrouwde in 1921 met Simone Roussel.  
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Het gemeentebestuur van Genk leverde op 18 

maart 1937 een eeuwigdurende grafconcessie af, 

die in 1989 op verzoek van het bestuur van de vzw 

Heemkring Heidebloemke Genk met 50 jaar 

verlengd werd, zodat het graf tot 2039 

bescherming geniet
32

.  

12. Oorspronkelijk graf van Max Wenner in Genk 

Het dagblad Het Belang van Limburg wijdde in de 

volgende week een artikelenreeks over het 

verdachte overlijden van de Britse landheer. Een 

journalist schreef 14 dagen later een artikel in de 

krant
33

 over de Antwerpse burgemeester Camille 

Huysmans
34

 en eindigde met deze kritische noot 

over de zaak Wenner : 

… Het is ons in elk geval erg zonderling 

voorgekomen, dat van alle avondbladen alleen «Le 

Peuple» het nieuws van de lugubere ontdekking te 

Genk van den zoo tragisch aan zijn einde gekomen vliegtuigpassagier Max Wenner kon 

meedeelen, wat enkele uren later ook door het NIR
35

  werd uitgezonden. En... we mogen ons 

afvragen, waar buiten ons geen enkel blad te vroeger ure bericht kreeg van de akelige vondst 

in het Genkerbosch, of «Le Peuple» misschien niet door een telefoontje uit de 

Bolwerkstraat
36

, waar men natuurlijk gemakkelijk het officieele bericht thuisbesteld kreeg, op 

de hoogte werd gebracht van dit sensatievolle nieuwsje ... Wij verwachten natuurlijk geen 

antwoord op die vraag, we stellen ze zoo maar bij ons zelven... in vervoering door zooveel 

reuze-toeval. 

 

 

Het Belang van Limburg van 20 januari 1937  

 

De erfenis van den verongelukten vliegtuigpassagier Max Wenner 

Belangrijk legaat aan zijn zaakvoerder en zijn verloofde 

 

Onze lezers herinneren zich nog wel het geval Max Wenner, de ongelukkige Engelsche 

vliegtuigpassagier, welke op zulk een zonderlinge wijze aan zijn einde kwam tijdens de 

luchtreis Keulen-Londen. Thans werd het testament van den overledene geopend
37

.  

Naar verluidt zouden hierin o.m. volgende beschikkingen voorkomen :  

M. William Humphrey
38

, zaakwaarnemer en vriend van den erflater, krijgt het domein van 
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 Jean Joseph Camille Huysmans (°Bilzen, 26.5.1871 +Antwerpen, 25.2.1968) was sinds 1933 burgemeester 

van de stad Antwerpen.  
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 Le Peuple was een socialistisch partijdagblad, uitgegeven in de kantoren aan de Zandstraat te Brussel. 
37

 In The London Gazette dd. 4.6.1937 werd een bericht gepubliceerd overeenkomstig de handelswet van 1925 

inzake schuldeisen, die konden ingesteld worden omwille van het overlijden van Max Victor Wenner. 
38

 http://lynnhill-llewellins.com/llewellin-setter-history/who-was-william-humphrey.html 

William Humphrey (+22.11.1963) stond bekend als valkenier en jachthondenkweker. 

http://www.aviationheritage.eu/nl/content/graf-wenner
http://lynnhill-llewellins.com/llewellin-setter-history/who-was-william-humphrey.html


Longwynd, zijnde het historische jachtgoed van Koning Jan zonder land, omvattende 1700 

ha., toegewezen. Mej. Olga Buechsenschuetz uit Essen Wenner's verloofde, ontvangt een 

legaat van 300 000 frs
39

. Het overige van het fortuin van den doode gaat naar zijn zuster in 

Amerika en zijn beide broers, Kapitein Alfred en M. Charles Wenner
40

. 

 

De zaak Kruft 

 

In diezelfde periode berichtte de Limburgse pers over een soortgelijke zaak
41

. 

 

Passagier uit een Vliegtuig gevallen in Duitschland 

Een navolger van Max Wenner op de Lijn Düsseldorf-Keulen 

 

Een 22-jarige Duitscher, Kruft geheeten is uit een vliegtuig van de lijn Dusseldorf-Keulen 

gevallen. Het lijk is teruggevonden in het dorp Perach, op ongeveer vijf kilometer van Keulen. 

Men weet nog niet of het hier een ongeluk of zelfmoord geldt. 

 

Speculaties over spionage 

 

Over de gewelddadige dood van de Britse miljonair Max 

Wenner werd er druk gespeculeerd. Zijn veelvuldige 

contacten in het nazi-Duitsland van vóór de Tweede 

Wereldoorlog, wakkerden de geruchtenmolen nog meer aan. 

Zijn contacten in het najaar van 1936 met Joachim 

Ribbentrop
42

, Duits ambassadeur in Groot-Brittannië te 

Londen, wezen in de richting van verdachte 

vriendschapsbanden, een mogelijke samenzwering of 

spionage
43

. 

 
13. Joachim Ribbentrop 

 

De flamboyante Duitse ambassadeur vloog regelmatig naar Batchcott Hall, waar twee 

landingsbanen waren voorzien voor zijn stafvliegtuig, een Junkers 88 transporter.  

Dat Max Wenner geïntrigeerd was door de nazi’s, kwam aan het licht tijdens renovatiewerken 

in 2006, toen men verscheidene swastika’s ontdekte, die verborgen waren in de bibliotheek 

van zijn landhuis
44

. 
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Vreemd is ook dat het bewuste Sabenatoestel Savoia Marchetti S73 met callsign OO-AGP, 

kort na de Duitse invasie in België, op 16 mei 1940 door de Duitsers werd  ontmanteld en 

weggevoerd naar een onbekende bestemming. Na de oorlog moest Sabena in 1946 de 

registratie van het vliegtuig laten schrappen omdat het toestel onvindbaar was
45

. 

 

14. De Savoia Marchetti werd op 16 mei 1940 afgevoerd 

 

Over de Belgische piloot van het bewuste Sabenatoestel valt er ook nog wat te zeggen.  

Albert Lassois, bijgenaamd le pauvre Albert, verliet Sabena in 1937, na het incident met 

Wenner. Hij werd adjudant aviateur de réserve bij het 1er Régiment in Belgisch Congo, waar 

hij zijn stadsgenoot uit  Luik, de piloot Léon Closset, leerde kennen. Deze was van oktober 

1934 tot juni 1937 in dienst geweest als reservepiloot bij de Force Publique in Belgisch 

Congo
46

. Beiden worden vanaf september 1940 genoemd in spionagedossiers voor rekening 

van de Duitsers
47

, maar zij vervoegden al in juli 1941 vrijwillig het Légion Wallonie.  

Léon Closset maakte carrière als commandant van de Waalse arbeidsdienst.  

Albert Lassois begon als Feldwebel en ging in juni 1943 als Leutnant van de Légion Wallonie 

over naar de 5
de

 Sturmbrigade Wallonien van de Waffen-SS-vrijwilligers. Hij eindigde zijn 

militaire loopbaan in april 1945 in de graad van SS-Hauptsturmführer en overleed op 11 

oktober 1968
48

. 

 

 

Alhoewel Max Wenner het geheim rond zijn gewelddadige dood in het graf heeft 

meegenomen, leeft de legende nog voort in Genk. 

 

© Alex Marut 

Genk, 17 oktober 2020   
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