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Pilotenhulp tijdens Wereldoorlog II 

Deel 1 : Regio Midden-Limburg 
 

In 2020 herdachten wij, zij het in mineur vanwege de covidpandemie, het einde van de 

Tweede Wereldoorlog voor de Belgen. 

 
1. Auteur Alex Marut, 23 januari 2011 Boxberg 

 

Tijdens die oorlogsjaren ontstond er een 

weerstandsbeweging, gericht tegen de 

Duitse bezetter en de nazicollaboratie. 

 

Vele gewone mensen hebben dit met hun 

leven bekocht. Dit verhaal gaat over de 

georganiseerde hulpverlening aan 

geallieerde militairen, die in het strijdperk 

traden met de Duitse oorlogsmachine. 

 

 

 

 

 

Deze eerste versie van pilotenhulp in Limburg, is gebaseerd op het boek Pilotenhulp in Genk, 

dat in het najaar van 2011 verscheen door toedoen van ondergetekende auteur Alex Marut en 

de vzw Heemkring Heidebloemke. 

In deze digitale versie overlopen wij het vorsingswerk, dat over de netwerken handelt in de 

regio rond Genk, waarbij zowel de Maaskant als de hoofdplaats Hasselt beschreven wordt. 

Met deze introductie ben ik ook dankbaar voor de vrijwillige medewerking van vele mensen 

die ik tot mijn netwerk mocht rekenen en waarvan enkele dierbaren al niet meer onder ons 

zijn.  

Willy Ballewijns, Frans Beckers, Jean Bemong, Annick Boesmans, Henriëtte (Mia) Boesmans-Colaris, Wim 

Boffin, Lucien Bogers, Alexander Bonnet, Rosa Bonneux-Huyskens, Jos Bouveroux, Jean Bosmans, Ivo 

Bovend’aerde (+), Viviane Vlekken-Bovens, Wim Broens, Jef en Maria Buntinx, Gustaaf en Irène Buntinx, 

Robert Buschgens, Joseph Bussels (+), Guido Caluwaerts, Frans Chorkawa, Guy Claes, Pierre Claes, Jean en 

Pierre Claesen (+), Sylvester Colson, Jos Coolen, Wim Corstjens, Jean Dubois (+), Maria Akkermans-

Dautzenberg, Liliane en Simonne Hendrix-Degueldre, Albert Depelsmaeker, Mia en André D’Hulst, Heemkring 

Heidebloemke Genk, Albert Dirix (+), Albrecht Driessen, René Engelen (+), Godelieve Geerts, Tilly Gielen, 

Mathieu Hamaekers (+), Roger Houbregs, Mathieu Kunnen (+), Raymond Lambie (+), Joël Lantin (+), Joseph 

Lenaers, Greg Lewis, Lucienne Lieben, Elise en Elodie Loyens, René Luyten, Documentatiecentrum Maaseik, 

Pia Martens-Poppe, Maurice Martens, René Martens (+), Mathieu Meuwissen (+), Nelly Philippe-Mercier, 

Heemkring De Reengenoten Meeuwen, Martin Metten, Louis Meuwis, Jef Muysers, Guy Neven, Jan Neyens 

(+), Gerda Noelanders, Nelly Crêvecoeur-Olyff (+), Maurice Paulissen, Renée Pansaerts-Lantin (+), Henri 

Peeters (+), Paul Perry, Kristof Reulens, Leon Ronsse, Roger Rutten, Augusta Schrijvers-Plevoets, Jean-Pierre 

Segers, Irma Scheepers, Wladyslaw Skwaron (+), Theo Slootmaekers, Henri Snyers, François Sneijkers (+), 

Roger Stassen, Jaak Steyvers (+), Annie Huygen-Steyvers, Jeanette Surinx-Steyvers, Gerard (+) en Pierre Thijs, 

Maurice Thysen, Rik Thomas, Jeanine Van de Beek, Magda Vanmuysen, Freddy Vanoppen, Kamiel Vermeulen, 

René (+) en Christine Volckaerts-Byloos, François Willems, Mimi Willems-Gilkens (+), Claudy Winant, Jeu 

Wijnen (+), René Winters, René Wynants (+) en Jan Zoons. 

 

© Alex A F Marut Genk, Allerzielen 2 november 2020 
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Gebroken Vleugels 

Het georganiseerd verzet tegen de Duitse bezetting in Wereldoorlog II kreeg na de Slag om 

Engeland (tot eind september 1940) een sublieme dimensie : oorlogvoering in de lucht. 

Geallieerde bommenwerpers van de Royal Air Force hielden van dan af ’s avonds regelmatige 

raids op het Duitse spoorwegnet en de nazi-oorlogsindustriegebieden. Brustem werd het 

vliegveld dat vanaf 15 januari 1942 de operationele basis werd van de Duitse 

nachtjagerseenheid Gruppe II./NJG1 Fliegerhorst Sankt-Trond, die in het door schijnwerpers 

hel verlichte luchtruim, tot ver in het Eifelgebergte weerwerk moest bieden aan de Britse 

luchtaanvallen
1
. Vanaf mei 1942 kregen de Duitse nachtjagers bij de Dunkle Nachtjagd-

procedures (‘Himmelbett-Verfahren’) assistentie van plaatselijke Jägerleitstellen en 

Gefechtsstände
2
, voorzien van de laatste technologische snufjes op gebied van radardetectie

3
. 

Vanaf midden augustus 1942 werden Amerikaanse Flying Fortresses B-17 bommenwerpers 

vanuit Engeland in de strijd geworpen. Zij bombardeerden nazi-Duitsland overdag, terwijl de 

Britse toestellen van Bomber Command massaal nachtelijke luchtraids bleven uitvoeren. 

 In de twee laatste oorlogsjaren kregen de Aces van Stab IV./NJG1 het dan ook zwaar te 

verduren in Grossraum 6, boven het grondgebied van Genk
4
. 

 

2. B-17 gecrasht op 17 augustus 1943 

Door het levensgevaarlijke 

werk, waarmee eenvoudige 

Belgen humane hulp verleenden 

aan gestrande en verdwaalde 

geallieerde vliegtuigbeman-

ningen uit het Britse 

Gemenebest, maakten zij zich 

tot doelwit van de Duitse 

Abwehr en haar handlangers 

van de Geheime Feldpolizei
5
.  

In de loop van 1943 ging echter 

de Sicherheitsdienst (SD) zich 

bemoeien met de internationale organisatie van de pilotenhulplijn Comète.  

De Belgische dubbelagent Jean-Jacques Desoubri infiltreerde met succes 

in het voorjaar van 1943 in de rangen van de Komeetlijn Brussel-Parijs 

onder het alias Jean Masson. Hij zorgde in juni 1943 voor een golf van 

arrestaties
6
, ook in Hasselt en Maaseik. En was het niet dankzij Comète-

agente Lily Dumon
7
, zou hij begin 1944 opnieuw toegeslagen hebben 

onder de schuilnaam Pierre Boulain
8
. 

3. Jean-Jacques Desoubri, alias Jean Masson 

Onder de vele dappere verzetslieden die vliegeniers hielpen, waren ook vele vrouwen, die als 

ze gearresteerd werden, steevast de gruwel van het Duitse concentratiekamp Ravensbrück 

ondergingen
9
. Boven de poort van Ravensbrück stond, net zoals in Auschwitz de cynische 

slogan : “Arbeit macht frei”.  
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Mannen werden bij een veroordeling tot de doodstraf
10

 door het Duitse krijgsgerecht
11

, 

genadeloos gefusilleerd. Voor vrouwen werd dit doodsvonnis in de regel omgezet in 

opsluiting in een concentratiekamp als Nacht und Nebel-gevangenen
12

.  

De ontsnappingslijnen van Dédé en le Réseau Comète in Brussel 

De eerste fillière of Belgische ontsnappingslijn voor geallieerde vliegeniers was actief vanaf 

de zomer van 1941 tot D-Day (6 juni 1944)
13

. De officiële oprichter ervan was de Brusselse 

verpleegster Andrée De Jongh
14

, dochter van schooldirecteur Frédéric De Jongh
15

 uit 

Schaarbeek. De schuilnaam van Andrée was Dédé en haar vader was monsieur Paul.  

 

4. Andrée De Jongh, alias Dédé 

Samen met de radiotechnicien Arnold Deppé
16

 en Elvire de Greef-

Berlemont (Tante Go)
17

, die beiden in Frankrijk hadden gewoond, 

zorgde Dédé er voor dat Engelse airmen, wier vliegtuigen boven 

Belgisch grondgebied waren 

afgeschoten, via 

vertrouwenspersonen naar 

safehouses of betrouwbare huizen 

konden worden gebracht.  

5. Elvire de Greef, geflankeerd door Andrée en haar vader Paul De 

Jongh in de Franse villa te Anglet 

Daar werden de geallieerde vliegeniers voorzien van valse 

identiteitsdocumenten, waarna ze meestal per trein via 

Frankrijk en te voet over de Pyreneeën, doorheen het neutrale Spanje naar Brits Gibraltar 

reisden
18

. Suzanne, de zuster van Andrée fungeerde als koerierster
19

.  

Na de ontmaskering en aanhouding van Andrée De Jongh op 

15 januari 1943, werd het netwerk Dédé omgedoopt tot 

Comète (Gebroken Vleugels) en tot juni 1943 verder geleid 

door haar vader
20

. Dit burgerlijke initiatief om neergestorte 

overlevende Britse piloten te evacueren uit België, kon in die 

korte periode van haar bestaan toch nog 773 piloten en 

geheime agenten naar Groot-Brittannië repatriëren
21

.  

6. Frédéric De Jongh, aan de arm met zijn dochters Andrée (links op de 

foto) en Suzanne te Brussel 

Ontsnappingsroute Evasion in Hasselt 

In Hasselt werkten sinds september 1941 Clémentina (Tina) Lucas
22

 en 

haar echtgenoot Lucien Collin
23

 voor dit netwerk onder de naam 

Evasion
24

. Samen met het echtpaar Florent Biernaux en Olympe Doby 

uit Hasselt
25

 hielpen zij, samen met de dames Degueldre uit het café  

De Kroon in de Schiervellaan 11, een vijftigtal geallieerde piloten om te 

ontsnappen aan de nazi’s
26

.  
                                                                        7. Lucien Collin 
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Tina Lucas was al vóór de oorlog met hulpverlening aan vluchtelingen begonnen door 

Spaanse kinderen op te vangen, vluchtelingen uit de burgeroorlog van generaal Francisco 

Franco (1892-1975).  

Vanaf de eerste bezettingsdagen in 1940 sloten Lucien en Tina zich aan bij de patriottische 

verzetsgroep Hoornaert-Dirix, die illegale pamfletten verspreidde
27

. Baron Alexandre Jolly 

uit Hasselt verleende vanaf augustus 1940 zijn medewerking om wapens in te zamelen, maar 

werd op 4 oktober 1941 door de Geheime Feldpolizei aangehouden, veroordeeld en naar 

Duitse concentratiekampen gevoerd
28

.  

In juni 1941 nam Georges Dumont 

uit de Arbeidsstraat 14 in Zwartberg 

de leiding over de Groep 

Hoornaert-Dirix, onderdeel van het 

BNB/Geheim Leger in Zwartberg, 

over van de student Lucien 

Grieten
29

.  

Wij vonden een lijst met de namen 

van 77 verzetslieden die tot deze cel 

behoorden
30

.  

8. Verzetsman Georges Dumont met deukhoed in de hand, 1946 

Op zondagvoormiddag 23 juni 1946 werd in Zwartberg hulde gebracht aan de brigade 

Georges Dumont met een plechtige overhandiging van een vaandel aan deze Limburgse 

bevelhebber
31

. 

Pilotenhulp in Genk 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten vele eenvoudige Genkenaren zich dienstbaar door 

Britse piloten of Amerikaanse militairen te helpen ontvluchten of hen te laten onderduiken. 

Sommigen deden dit altruïstisch, zich geen rekenschap gevend van welk groter raderwerk dat 

zij daardoor onbewust onderdeel uitmaakten
32

 :  

Winterslag : de familie Maurice Allard-Herck uit de Vennestraat
33

, de familie van 

hoofdverpleger Leonard Smolders-Stegen uit de Oostlaan
34

, de familie van Ernest Van 

Oppen-Blomme uit de Nieuwe Kuilenweg
35

 en juffrouw Dési (Désirée) Gielen, van drukkerij 

Concordia uit de Margarethalaan
36

. 

Waterschei  : de families Snijers-Gardin, Lantin-Leemans
37

 en Geebelen-Nahon
38

. 

Zwartberg : de familie Van Der Biest-Michiels. 

Genk-centrum : de familie Gerits-Locht, Jean Gilkens uit de Weg naar As en onderwijzeres 

Augusta Leona Vande Velde uit de Bresselberg
39

. 

Bokrijk : de families Buntinx-Saro, Steyvers-Lyskens, Wynants-Stevens, Hardy-Neys en 

Loyens-Hardy
40

. 
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Wij onderzochten welke families in Genk opvang verleenden aan geallieerde vliegeniers en 

via welk netwerk zij werden geholpen. De hiernavolgende verhalen zijn in chronologische 

volgorde van de data van de crashes geplaatst
41

. 

Graven van gevallen vliegeniers in bezet gebied  

 

De eerste crash op Genks 

grondgebied sinds België in de 

oorlog betrokken werd, vond 

plaats op 12 mei 1940 omstreeks 

11 u. in de Hoogzij nabij de 

bossen van Kattevennen.  

Een Bristol Blenheim Mk IV met 

serienummer P6912 LS-O van het 

15th RAF-Suadron kwam neer in 

het dennenbos tegenover de 

schrijnwerkerij Ramaekers-

Jordens te Gelieren
42

.  

 
9. Crashplaats Bristol Blenheim P6912 

 

De drie bemanningsleden vonden de dood en kregen ter plaatse een graf.  

Het betrof : piloot/officier Claude Frankish, radio-operator sergeant Edwin Roberts en 

boordmitrailleur korporaal Ernest Cooper. Dit toestel was één van de zeven Blenheims van de 

basis Alconbury, die in de regio van Maastricht gevallen waren tijdens een RAF-missie om de 

bruggen over het Albertkanaal te bombarderen
43

.  

 

Wij interviewden op dinsdag 22 februari 2011 de 81-jarige Gustaaf Buntinx uit de Bret : 

 

‘In de voormiddag van 12 mei 1940 was ik met enkele vrienden, waaronder Jef Steyfkens en 

Philippeth met de fiets naar de Kattevenne 

gereden waar een vliegtuig was 

neergestort. In de bossen tegenover de 

schrijnwerkerij van Ramaekers lag het 

brandende wrak en drie lijken van de 

vliegeniers.  Omdat de Duitsers nog niet in 

Genk geïnstalleerd waren
44

, werden de 

slachtoffers ter plaatse begraven en hun 

graf voorzien van een kruis dat er nog 

lang gestaan heeft onder de Duitse 

bezetting’.  
 

10. Gustaaf Buntinx met zijn ouders, broer Leon en zus Julia 
 

Wij interviewden op dinsdagavond 22 februari 2011 de 83-jarige Albrecht Driessen uit de 

Schabartstraat te Genk
45

 : 

 

‘In het begin van de Tweede Wereldoorlog was ik met mijn vrienden, waarmee ik gewoonlijk 

naar de cinema ging, gaan wandelen in de bossen van Kattevenne : Karel Olaerts, Roland 

Hoyoux, Jos Stesmans, Chris Cuppens, René Doumon en mijn oudere broer Jef. Wij waren 

daar gaan kijken naar de graven van drie verongelukte vliegeniers. De geruchten deden de 
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ronde dat zij door het Belgische luchtafweergeschut waren beschoten, waarvan een legerpost 

op 10 mei 1940 ingericht was op het voetbalveld van Genk VV. De graven van de vliegeniers 

zijn in Kattevenne nog lang blijven bestaan tot er in de jaren ’60 een kabelbaan en een 

sprookjesbos werd ingericht
46

. Schrijnwerker Ramaekers heeft de graven altijd verzorgd’. 

 
11. Jef Driessen – Roland Hoyoux 

– Kamiel Olaerts – Jos Stesmans 

– Chris Cuppens – Albrecht 

Driessen – René Doumon, 

Kattevenne, mei 1940 
 

De gevallen geallieerde 

vliegeniers werden door de 

Duitsers doorgaans eervol 

begraven
47

. Soms kregen de 

gesneuvelde geallieerde 

vliegeniers zelfs een lokale 

begrafenisceremonie.  

 

 

 

 

Zo werd de RAF-bemanning van de tweemotorige Vickers Wellington Mk 1c met 

serienummer T2992 BU-J van het 214th RAF-Squadron, die op 7 juli 1941 op het 

driegemeentenpunt van Genk, As en Maasmechelen crashte
48

, door de Wehrmacht een 

bescheiden begrafenis met militaire eer te As gegund, weliswaar zonder toeschouwers
49

. 

 
12. Gemeentelijk kerkof van As 

 

Op het vliegveld van Brustem was een 

uniforme begraafplaats voor de Britten 

gereserveerd. Op 19 november 1942 

werd het Ehrenfriedhof van II./NJG1 

voor de Duitse piloten in het park van 

het kasteel de Pitteurs ingehuldigd.  

 

De gesneuvelde geallieerde vliegeniers 

werden in Brustem met militaire eer, 

maar discreet ten grave gedragen. 

 
13. Begraafplaats van 

geallieerden in Brustem 

 

 

In Schaffen bij Diest, 

werd na de bevrijding 

door  de Britten ook een 

kerkhof voor de gevallen 

RAF-vliegeniers 

ingericht.  
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Na de oorlog stond de Commonwealth War Graves Commission in voor de ontgraving en 

herbegraving van de geallieerde RAF-vliegeniers naar andere kerkhoven. 

Harry Fraser en de familie Lantin-Leemans, mei 1941 

Op zaterdag 19 september 2009 interviewden wij Renée Pansaerts-Lantin over de hulp 

verleend aan sergeant Harry Fraser, 

een Schotse RAF-vliegenier, die op 

18 mei 1941  met zijn vliegtuig, een 

Armstrong Whitley met serienummer 

VZ6578 KN-P van het 77th RAF-

Squadron, was neergestort in de 

buurt van Rotem tijdens een raid op 

Keulen. Het verhaal werd in 1981 

grosso-modo door Jef Bussels
50

 

opgenomen in zijn boek met de titel 

De doodstraf als risico.  

14. Armstrong Whitley 

Wij laten Renée Lantin aan het woord : 

‘Mijn vader Fernand Lantin was in de jaren ’20 met zijn echtgenote Felicie Leemans vanuit 

Wallonië naar Waterschei gekomen
51

. Vader had er als bureeloverste van de Tekendienst een 

werkaanbieding gekregen in de 

André Dumont-steenkoolmijn van 

Waterschei. Hij wilde eigenlijk 

voortstuderen om ingenieur te 

worden, maar de mijndirecteur 

beloofde hem dat hij even goed 

bezoldigd zou worden als een 

ingenieur. Vader, moeder en de twee 

oudste kinderen kregen een huis op 

de Dennenstraat 16.  

 

 

 
 

15. Fernand en Felicie Lantin-Leemans met hun nichtje 

 

Ik werd geboren op 27 november 1927 en was de jongste van 

zes kinderen.  

 

Fernande °Hognoul, 16 oktober 1914 

Oscar  °Hognoul, 16 maart 1916 

Raymond °Genk, 17 augustus 1919 

Eduard °Genk, 25 november 1922 

Bertha  °Genk, 22 oktober 1924 

Albert  °Genk, 2 maart 1926 

Renée  °Genk, 27 november 1927 
16. Renée Lantin 



 8 

Toen de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak was ik twaalf jaar oud. Mijn broers Oscar, Raymond 

en Edi (Eduard) waren gemobiliseerd in het Belgische leger. Raymond was 

beroepsvrijwilliger
52

 en was tijdens de 18-daagse veldtocht krijgsgevangen genomen, evenals 

zijn oudere broers. Daar heeft hij enkele weken in de Duitse Stalag XI-B  gezeten
53

, maar 

werd uiteindelijk vrijgelaten. Raymond is een verzetsman geworden en kwam veel bij de 

familie Pansaerts in de Grotestraat te Genk, omdat hij met Irène Pansaerts een relatie was 

begonnen.  

 

Ik weet dat Raymond met een vriend op een avond in mei 1941 

naar Elen gereden is omdat daar een geallieerd vliegtuig was 

neergestort en een van de bemanningsleden moest verstopt 

worden
54

. De vliegenier was een Schot genaamd Harry Fraser.  

De man werd bij ons thuis gedurende 14 dagen opgevangen.  

Zijn Brits uniform werd in een kist opgeborgen, die achter een 

holle wand in de trappenhal werd verstopt. Raymond heeft later 

verteld dat iemand zijn uniform was komen opeisen en dat 

Raymond het had meegegeven.  

 
16bis. Raymond Lantin 

 

Wijkagent Frans Van Spauwen
55

, die een flamingant was, heeft na 

de oorlog op verdenking van collaboratie in de gevangenis 

gezeten. Vader heeft hem bezocht en kwam toen van hem te weten 

dat hij steeds geweten had dat wij thuis een vliegenier hadden opgevangen en dat hij hiervan 

nooit iets had laten uitlekken. Op grond van deze verklaringen is Frans Van Spauwen ook 

vrijgelaten. Tijdens zijn verblijf bij ons werd de Schotse vliegenier overdag binnengehouden 

op een slaapkamer. Enkel ’s avonds durfde moeder met hem buiten komen en dan ging ze met 

hem in de Dennenstraat een blokje om wandelen tot aan het Casino. Raymond zorgde daarna 

dat de Schot bij drogist Colaris te Hasselt in veiligheid werd gebracht
56

. 

 

Mijn oudste zus Fernande was in 1936 getrouwd met Remi Respen, die onderwijzer was in de 

jongensschool van Waterschei
57

. Zij kregen drie kinderen, waarvan André de oudste was. 

 

In 1942 kreeg Remi Respen een 

aanbieding om schooldirecteur te 

worden in zijn geboortedorp 

Walshoutem en de familie verhuisde 

er naartoe, waar ze een woning 

kregen in de gemeenteschool. Ik ben 

er tijdens de schoolvakanties gaan 

logeren. André Respen, die in 1943 

zes jaar oud was, werd op 29 

september 1943 getuige van de 

moordaanslag op zijn vader te 

Walshoutem. Twee mannen hadden 

aangeklopt en vroegen of Remi 

Respen thuis was aan de man zelf.  

 
17. Familie Respen in Wezeren 
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Toen Remy Respen de deur dichtgooide schoten ze door de deur en maakten de onderwijzer 

af, voor de ogen van de kleine André
58

. Remi Respen werd in Walshoutem op het kerkhof 

begraven. Zijn broers Georges en René zwoeren wraak op zijn graf, maar de daders werden 

niet gevat. Fernande is later met André Respen, een broer van Remy, getrouwd.  

Polydoor Respen was nog een andere broer, die in Waterschei onderwijzer was
59

. 

    

Na de oorlog vielen André Respen en mijn zus 

Fernande onder de regeling van ‘Résidence 

Forcée’ (gedwongen verblijf), waarbij men 

collaborateurs verplichtte om te verhuizen naar 

een gemeente waar ze konden gecontroleerd 

worden. Zo is de familie Respen-Lantin een tijdje 

bij ons thuis in Waterschei komen inwonen, met 

toestemming van mijn ouders. 

 

Bij de bevrijding had ik van een Schotse soldaat, 

die bij ons thuis sigaretten kwam verkopen, een 

mooie Duitse gordel gekregen als oorlogssouvenir. 

Aan deze gordel hing een versierde officierendolk 

met een kwast aan. Op een dag wilde ik met deze 

dolk bij André Respen pronken en ik had de gordel 

omgedaan. Op dat ogenblik belde men thuis aan en 

ik ging de deur openen.  

 
18. Polydoor en Maria Respen-Peeters (L) te Waterschei 

 

Er stonden twee mannen in de deur, die van de Staatsveiligheid waren
60

 en de familie Respen-

Lantin kwamen controleren. Toen ze mijn gordel zagen, werden ze boos en eisten de gordel en 

dolk op. Ik wilde hiervan geen afstand doen, maar toch hebben ze gordel en dolk in beslag 

genomen. Ik heb hier later niets meer over vernomen’. 

 

Harry Fraser was in mei 1941 eerst bij Gertrude Moors in de 

windmolen te Dilsen  toegekomen. Daarna werd hij door Felicie 

Lantin-Leemans uit Waterschei naar de drogisterie van Henri Colaris 

in de Diesterstraat 11 te Hasselt overgebracht
61

.  

Pastoor Rupol van Runkst en kanunnik Jules Berghs uit Hasselt62 

lieten Fraser door de echtgenote van dr. Kruijen
63

 screenen
64

, 

alvorens ze hem door Berthe Colaris-Bové en Victor Coppens per 

tram naar Luik lieten brengen
65

.  

 

 
19. Gertrude Moors, Dilsen 

20. Kanunnik Jules Berghs 

 

Walthère Dewé en Mentior, alias Lefèvre, vingen Harry Fraser op 

in Luik aan de halte op de Place Jean de Wilde.  

Zij brachten hem naar het huis van de familie  Fraipont, waar 

Harry Fraser op zaterdag 4 juli 1941 door de SD gearresteerd 

werd, samen met de leden van het Luikse JAM-netwerk.  

Harry Fraser werd getransporteerd naar Stalag IXc in Thuringen, 

waar hij tot eind maart 1945 verbleef
66

. 
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Drie bemanningsleden van de Whitley VZ-6578 KN-P vonden in de nacht van 17 op 18 mei 

1941 de dood in het vliegtuigwrak, killed in action : de piloot sergeant Kenneth Gray, de 

waarnemer sergeant Norman Brook Pell en de Ierse radiotelegrafist sergeant Thomas Crone
67

. 

Enkel Harry Fraser en Alan Morris konden zich redden, maar beiden werden later 

krijgsgevangen genomen.  

De verantwoordelijkheid werd 

opgeëist door de Duitse 

nachtjachtpiloot Oberleutnant Kurt 

Loos
68

, die het Britse toestel op 18 

mei 1941 om 01.25 u. (Duitse tijd) 

neerschoot
69

. 

De vliegtuigen, gebruikt voor de 

nachtjacht op de basis van Brustem, 

waren tweemotorige toestellen van 

het type Messerschmitt Bf110. 

21. Messerschmitt Bf110 

Drogist Henri Colaris en Berthe Bové in Hasselt 

 

Op woensdagavond 20 oktober 2010 interviewden wij Henriëtte (Mia) Boesmans-Colaris in 

haar appartement te Genk over de periode dat zij bij haar ouders woonde te Hasselt. 

 

‘Ik ben op 1 mei 1924 te Hasselt geboren als het enige kind van Henri Colaris en Berthe 

Bové
70

. Vader was een Nederlander die chemicus van opleiding was toen hij met Berthe Bové 

trouwde en zich als drogist en optieker ging vestigen te Hasselt in de Diesterstraat. 

 
22. Henri en Berthe Colaris-Bové in Hasselt, 1941 

 

Toen de Tweede Wereldoorlog in 1940 uitbrak was ik 

zestien jaar oud. Bij ons woonde en werkte toen een 

dienstmeisje, genaamd Rooske Huyskens uit Lummen. Zij 

heeft negen jaar bij ons gewerkt en heeft de oorlogstijd in 

Hasselt meegemaakt. Mijn ouders waren in het verzet en 

hebben tijdens de oorlog 43 airmen (Britse vliegeniers) 

geholpen om te ontsnappen. Papa maakte foto’s voor hun 

valse identiteitskaarten
71

 en mammie zorgde voor hun 

huisvesting en voeding.  

 

 

 

Mammie heeft de vliegeniers zelf met de 

tram of met de trein naar Brussel of naar 

Luik begeleid. In Luik had mammie 

contacten met de winkelier van Lindor op 

de Place Saint-Lambert. Ik meen dat zij 

deel uitmaakte van de Ligne Zéro
72

. 

 
23. Place Saint-Lambert, 1950 
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Destijds stonden mijn ouders in contact met verzetsman Jean Colemont uit Luik
73

, de neef van 

de Hasseltse politiecommissaris Joseph Colemont. Victor Coppens, een hogere bediende bij 

de telefoondienst van Hasselt die aan het Kolonel Dusartplein woonde, was een 

contactpersoon die geallieerde vliegeniers heeft geholpen
74

. 

De eerste vliegenier die bij ons thuis werd opgevangen was Harry Fraser, een Schot uit 

Inverness. Hij bleef in mei 1941 meer dan een maand bij ons gehuisvest omdat men niet goed 

wist waar naartoe met de man. Uiteindelijk bracht men hem naar een andere plaats, waar hij 

werd opgepakt door de Duitse politie. Naar het schijnt zou hij daarna door de Geheime 

Duitse politie in Hasselt zijn losgelaten, terwijl men hem met vier man schaduwde om te 

kijken of hij contacten zou leggen met de mensen die hem onderdak hadden verschaft. 

 

Toen mijn echtgenoot en ik voor de tweede keer op vakantie waren in Schotland, hebben wij 

Harry Fraser willen bezoeken. Wij waren bij het gemeentebestuur inlichtingen gaan vragen 

en werden naar een winkel in Inverness verwezen, waar men ons zei dat Harry Fraser in het 

café daar tegenover, had gewerkt. Hij zou de laatste jaren van zijn leven in een mobilhome 

gewoond hebben en was een paar maanden geleden, vóór onze komst gestorven. 

  

Een andere geallieerde vliegenier, die in augustus 1941 bij ons werd 

opgevangen, was Lenn Warburton. Zijn vliegtuig was neergestort op 

de Boxberg in Genk.  

Ik herinner mij dat hij ’s avonds altijd zei dat hij zijn toilet ging 

maken, wat wilde zeggen dat hij zijn enige burgerkostuum ging 

aantrekken vooraleer aan tafel te gaan.  

De vliegeniers die wij verborgen konden niet buiten komen, maar 

konden zich in het huis bewegen. Zij kregen voedsel zonder dat ze 

hiervoor moesten betalen. Mammie heeft Lenn naar Brussel 

gebracht per trein. Daar kon hij onderduiken bij een wijnhandelaar 

en werd hij door Dédé over de Pyreneën geleid naar Spanje, waarna 

hij uiteindelijk Engeland heeft kunnen bereiken
75

. Hij werd nadien 

nog ingezet in de oorlog in het Midden-Oosten. 

 
24. Leonard Warburton, 1941 

 

Victor Coppens, bureauchef van de RTT uit Hasselt
76

, kende Frank Boyden, een Engelse 

telefonist. Zo konden die de verblijfplaats van Lenn Warburton opzoeken en contacten met 

hem leggen. Ergens in 1946 is Lenn Warburton mijn ouders dan komen bezoeken in Hasselt
77

. 

Papa is met hem naar Boxbergheide gegaan en daar vond Lenn Warburton op de plaats van 

de crash een ring in de heide, die toebehoord had aan een van de Amerikaanse 

bemanningsleden van zijn crew. Hij zou deze ring gaan terugbezorgen. 

 

Het jaar daarop zijn mammie en ik per 

schip naar Engeland gevaren om Lenn 

Warburton te gaan bezoeken in 

Manchester. Hij kwam ons toen in 

Londen afhalen en wij bleven per brief in 

contact, totdat zijn echtgenote overleed 

en later zijn broer meedeelde dat ook hij 

gestorven was
78

.  

 
25. Henriëtte Colaris (L) in Manchester met Lenn 

Warburton en diens echtgenote, 1947 
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Ik herinner mij ook de Britse vliegenier Beber, die bij ons heeft 

geschuild
79

. Hij weigerde om een varkenshesp te eten omdat hij 

volgens zijn zeggen een Jood was
80

. 

 
26. Sergeant Alfred Beber, 1941 

 

Mammie vertelde mij dat zij en Jean Colemont
81

 eens met een 

vliegenier op de tram van Tongeren naar Luik zaten om een Britse 

vliegenier weg te brengen. Op een plaats waar de tramsporen in 

Tongeren een scherpe bocht maakten, stond een patrouille Duitse 

soldaten, die vermoedelijk de tram wilden controleren. Jean Colemont 

zei “gaz !” tegen de trambestuurder en deze versnelde zodat de tram 

met hoge snelheid de bocht inging. De Duitsers hebben niet gereageerd.   

Nooit is de Duitse politie op het spoor gekomen van de verzetsactiviteiten van mijn ouders. 

Zelfs toen Lucien Colin en zijn vrouw Tine werden opgepakt, hebben zij ons huis niet bezocht. 

Wel vond mijn papa het nodig om het behangpapier in ons huis te vervangen omdat op een 

pasfoto van een vliegenier die door papa gemaakt was, een stukje van ons behangpapier 

zichtbaar was op de achtergrond.  

Toen de Engelse generaal Montgomery in Zonhoven verbleef
82

 is papa naar de villa moeten 

gaan voor een of andere gevaarlijke opdracht. Mammie was er niet gerust in en weende toen 

hij wegging. Wat hij daar is gaan doen, heeft hij nooit gezegd. Hij is wel behouden 

teruggekeerd
83

.  

Mammie en papa werkten ook voor 

de militaire inlichtingendienst 

Clarence. Mammie stond in contact 

met een Nederlandse man, die 

Leegwater heette en inlichtingen 

doorspeelde over de vrachten, die de 

schepen over het kanaal bij Lozen 

aan de Belgisch-Nederlandse 

grens
84

, vervoerden. Op haar beurt 

moest mammie deze inlichtingen 

overmaken aan contactpersonen in 

Brussel. 

 
27. Getuigschrift lidmaatschap Clarence van Henri Colaris 

 

Walthère Dewé uit Brussel, een verzetsman uit Brussel, heeft 

een tijdje bij ons gelogeerd. Hij werd gezocht door de 

Gestapo en zijn vrouw was toen ziekelijk. Overdag verbleef 

hij in de living, waar hij door de brandglazen tussendeur een 

goed zicht had op wie in onze winkel kwam.’s Nachts sliep hij 

in een van de slaapkamers op de eerste etage. Wij vernamen 

later dat hij in Brussel was aangehouden en doodgeschoten. 

In het laatste oorlogsjaar werkte ik vrijwillig als 

hulpverpleegster in het hospitaal van Hasselt, waar nu de 

lokale politie gehuisvest is (Guffenslaan). Ik had toen al 

enkele jaren kennis met dr. Paul Boesmans, met wie ik in 

1947 zou trouwen
85

. 
28. Bidprentje van Walthère Dewé, 1945 
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Soldaten van de terugtrekkende Duitse troepen zijn enkele dagen vóór de bevrijding in 

september 1944 onze winkel binnengestormd en hebben enkele fototoestellen meegenomen uit 

de etalage. 

 

Mijn beide ouders kregen na de 

oorlog meerdere Belgische en 

buitenlandse onderscheidingen 

voor hun verzetswerk.  

Mammie is na de oorlog op 8 

juli 1946 op het Binnenhof te 

Den Haag gedecoreerd met de 

Britse Kings Medal voor moed 

in naam van de vrijheid.  

Mijn nonkel en tante hebben 

haar toen vergezeld.  

 
29. Berthe Bové, Den Haag, 1946 

 

Op 8 juli 1969 was er in het hotel Metropole in Brussel een samenkomst van alle 

hulpverleners van de Comète-lijn, waarbij Dédé zelf persoonlijk aanwezig was’. 

   

Britse Vickers Wellington neergestort in Boxbergheide, 31 augustus 1941 

Op de flank van de Boxberg in Genk 

staat sinds september 1970 een 

monument ter ere van drie gevallen 

Britse vliegeniers. Het is een 

kunstwerk van de hand van 

beeldhouwer Raf Mailleux
86

.  

Nu, 70 jaar geleden, in de avond van 

31 augustus 1941 was de Wellington 

bommenwerper met serienummer R-

1703 SR-J van het 101th RAF-

Squadron, in de eerste reeks van 

zeven bommenwerpers opgestegen 

vanuit de luchtmachtbasis van 

Oakington in Cambredgeshire.  

30. RAF-monument Boxbergheide, 1970-2011 

Het doelwit van de inzet van 108 RAF-

toestellen van Bomber Command in 

die nacht was het spoorwegnet rond de 

stad Keulen, waarvoor de Vickers 

Wellington  R11703-J drie zware 

brandbommen aan boord had. Bij de 

terugkeer omstreeks 22.15 u. (Britse 

tijd), werd het Britse toestel in de buurt 

van Hasselt aangevallen door een 

nachtjager.  
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Boven de Langerloheide in Genk zagen getuigen dat het Britse toestel bestookt werd door de 

nachtjager, waardoor het een motor en een stuk 

van een vleugel verloor en brandend op de 

Boxberg neerstortte
87

. Oberleutnant Willi 

Dimter
88

 en Gefreiter Hübner van Stab I./NJG1 

van de Duitse jachtbasis in Venlo, claimden dat 

zij met de hulp van de 85ste Batterie-

FlaKscheinwerfer Regiment 1, de Wellington om 

23.37 u. (Duitse tijd) hadden kunnen treffen ten 

noordoosten van Hasselt
89

. In diezelfde nacht 

schoten zij tien minuten later ook nog een Britse 

Hampden neer
90

. 

 

31. Vierlings Flak luchtafweergeschut 

De Engelse piloot John Ashton en waarnemer sergeant Ernest Lane, 

lieten samen met de Canadese radio-operator sergeant John Redden 

het leven in de crash. Zij werden ter plaatse begraven en kregen pas 

na de bevrijding,  op het einde van 1944, een laatste rustplaats op het 

WGC-kerkhof te Schaffen
91

. 

 
32. Houten kruisje eind jaren ‘40 op de Boxberg 

 

Drie van de zes bemanningsleden konden zich met hun valscherm 

redden :  

dit waren de Engelse sergeanten John (‘Jack’) Hutton, Leonard (‘Lenn’) Warburton
92

 en 

Robert Wood (RCAF)
93

. John Hutton en Leonard Warburton konden naar Hasselt ontsnappen 

met behulp van enkele boeren uit de buurt
94

, maar Robert Wood werd gepakt en 

krijgsgevangen genomen. De Duitsers waren ter plaatse gekomen met een speurhond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. John Hutton                                              34. Robert Wood                                         35. Leonard Warburton                                                                       

 

Guy Claes, secretaris van heemkring Heidebloemke en gewezen voorzitter van het Comité 

Heidekruisje, correspondeerde in 2010 per e-mail hierover nog met Katie Wood in Georgia 

(VSA), dochter van de Canadese vliegenier. 

 

Toen op 31 augustus 1941 het tweemotorig vliegtuig (missie naar Keulen) door een 

nachtjager en het Duits afweergeschut
95

 werd neergehaald en brandend neerstortte op de 

Boxberg – het kan rond 22 u. geweest zijn – stond Alfons Speelmans juist over de grens 

Genk-Diepenbeek dicht bij de Maten, samen met twee vrienden, nog buiten naar de lucht te 

kijken. Zij zagen opeens een brandend vliegtuig neerstorten, sprongen op hun fietsen en 

waren niet lang daarna boven op de Boxberg.  
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De drie jonge kerels uit Diepenbeek (Fons was toen 22) werden door de Duitse soldaten 

onmiddellijk verplicht mee te helpen aan het bijeenbrengen van de verspreide lichaamsdelen 

van die jonge vliegeniers
96

. 

 

Op 12 september 2007 interviewden wij bij zijn thuis in Zonhoven Joseph Migalski die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog in Winterslag op de Tweede Cité woonde bij zijn ouders
97

 : 

 

‘In de nacht van 31 augustus 1941 werden wij omstreeks 1 uur opgeschrikt door een 

vliegtuigcrash. In Winterslag stond er een Duitse schijnwerperspost aan de Noordlaan, 

tegenover de Dwarsstraat. De Duitsers hadden daar sterke schijnwerpers en 

luisterapparatuur die het luchtruim boven Winterslag bij nacht aftastten.  

 
36. Duitse Accoustische apparatuur 

 

Een Britse bommenwerper van het type 

Wellington werd beschoten door Duitse 

jachtvliegtuigen en had een vleugel 

verloren, waardoor het toestel was beginnen 

te tollen. Enkele soldaten konden zich nog 

redden met hun valschermen, maar de 

piloten sneuvelden in het wrak dat op de 

Boxberg neerstortte
98

. Wij hebben alles 

vanaf de Noordlaan goed kunnen zien omdat 

er toen op de Boxbergheide geen enkel huis 

stond. Later werd er op ongeveer dezelfde 

plek, maar iets lager op de heuvel, een gedenkkruis gezet
99

.  

De dag na de crash zijn Duitse soldaten alles komen opruimen’. 

 

Louis Beerden uit Boxbergheide
100

 was de eerste voorzitter van het Comité Heidekruisje, 

opgericht om het grafmonument van de gecrashte RAF-vliegeniers te onderhouden en 

jaarlijks te herdenken. Hij en zijn buurman Mathieu Hamaekers waren ooggetuigen van het 

luchtincident op zondagavond 31 augustus 1941. Louis Beerden liet hier een rapport over 

opstellen, dat wij via de huidige voorzitter van het comité, Guy Claes, in handen kregen : 

 

‘Een waar gebeurd verhaal 31.8.41 

 

Het was een mooie zomerdag en 

Zonhoverkermis. De heer Louis 

Beerden en vriend Mathieu Hamakers 

gingen samen met toenmalige 

verloofden naar de kermis. Er was 

echter een groot probleem; iedereen 

die na 24 uur nog op de straat was, 

werd zonder mededogen 

neergeschoten door de Duitsers
101

.  

Dus tijdig huiswaarts en aan de 

achterdeur rap een zoen en wegwezen 

richting Boxbergheide, aan het spoor 

Winterslag-Hasselt. 
 

37. Noordelijke heuvelrug Boxbergheide, 2011 
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Op onze terugweg kwam een vlieger, die later een Wellington bomber bleek te zijn, brandend 

rondcirkelen, om uiteindelijk op de Boxberg neer te storten. De aanwezige munitie spatte 

rond in alle richtingen. Wij beiden lagen tegen een berm van berkenboompjes, langs de 

boerderij Willems. Wij durfden niet verroeren, de Zwarte Brigade was snel ter plaatse, 

evenals de Duitsers. Nu was de nood groot, de tijd drong en dan maar op hand en voet en 

laag gebukt over een fietspaadje, naar huis
102

. De volgende dag was ik vroeg ter plaatse, de 

zaak was goed opgeruimd op wat afval na, de rest meegenomen of begraven. Als de kust 

veilig was heb ik een schop gehaald en ben beginnen te graven. Zonder veel resultaat. Ik vond 

enkel een stuk schedel, een naamplaatje en een plaatje van de parachute. Dit heb ik dan goed 

weggestopt in de ouderlijke woning. Op 1.10.44 stak ik in uniform en korte tijd later werden 

we ingezet in Duitsland, richting Bremen. Terug uit verlof; weg naar Engeland en Ierland om 

de opleiding voor de Junglefighting te krijgen om ingezet te worden als vrijwilliger in Birma. 

In 1946 terug thuis voor goed, doch de kist was verdwenen. Mijn broers of moeder hadden de 

gelegenheid te baat genomen, na de kist gevonden te hebben, deze te vernietigen. 

Spijtig want later werd er achter gevraagd door oud-verzetsstrijders’.   

 

De ooggetuigen, 70 jaar na dato 

 

Op woensdagavond 5 januari 2011 interviewden 

wij bij zijn thuis in Houthalen de 87-jarige 

Mathieu Hamaekers
103

. Zijn huidige versie van 

het verhaal wijkt wat af van het verslag van zijn 

voormalige buurman Louis Beerden, maar het 

doet geen afbreuk aan de authenticiteit van hun 

beider relaas:  

 
38. Mathieu Hamaekers (L) zijn echtgenote en Roger 

Houbregs, Lillo, 2011 

 

 ‘Ik kwam in de avond van 31 augustus 1941te voet naar huis uit Houthalen via De Waerde en 

Termolen, gelegen onder de gemeente Zonhoven. Ik had daar pas mijn aanstaande vrouw 

leren kennen. Toen ik halfweg de helling van de Boxberg kwam voorbij de boerderij van 

Willems, zag ik dat er vliegtuigen in de lucht circuleerden.  

 

Ik hoorde één salvo van het Duits 

luchtafweergeschut, dat opgesteld stond aan de 

zijde van de Cité van Winterslag. Kennelijk was 

een vliegtuig geraakt en cirkelde het nog eens 

rond, vóór dat het schuin op de top van de 

Boxberg neerstortte en in brand vloog. Ik heb mij 

toen snel uit de voeten gemaakt. Later heb ik 

vernomen dat een van de motoren bij Zjang 

Bollen was neergekomen
104

. Het was een Engels 

vliegtuig. Ik kende Louis Beerden die destijds in 

de buurt van mijn ouders woonde, maar zeer 

goed bevriend waren we nu ook weer niet.  

Ik herinner mij niet dat wij die avond in augustus 

1941 samen zouden geweest zijn.  
39. Flak 88 mm kanon op de heide 

 

Jaarlijks word ik nog uitgenodigd op de herdenkingen in september’
105

. 
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Op dinsdagavond 25 januari 2011 interviewden wij bij zijn thuis in Waterschei de 80-jarige 

René Engelen, gepensioneerd politieofficier van Genk : 

 

‘Ik ben in 1930 geboren als zoon van Jef Engelen en Josephine Pannemans
106

. Vader was 

hertrouwd met Maria Eben en ik had nog twee zussen Martha en Maria.  

Vader was seingever-bareelwachter van het seinhuis te Boxbergheide, vlak tegenover ons 

huis in de Craenevenne 1.  

 

Op zondag 31 augustus 

1941 tussen 22 en 23 u. 

werd onze aandacht 

getrokken door het 

zoemende geluid van 

vliegtuigen in de lucht. 

 

Dit geluid verheugde ons 

telkens omdat wij wisten dat 

het Engelse bommenwerpers 

waren die op weg waren om 

Duitsland te bombarderen.  

 
40. Klas van René Engelen (R) in 

Bokrijk, Peerdsdiefweier, 1941 

 

Bijna elke avond was er een spektakel in de lucht : lichtbommen die de hemel verlichtten en 

het lichtschijnsel van de vele Duitse schijnwerpers, die de overvliegende vliegtuigen trachtten 

te vangen.  

 
41. René Engelen, 1942 

 

Die avond stond onze ganse familie buiten aan het seinhuis en 

zagen wij op grote hoogte een bommenwerper langzaam 

overvliegen. Al gauw werd dit vliegtuig gevangen in de straal van 

een schijnwerper of zoeklicht, dat in Winterslag stond opgesteld. 

Dadelijk gingen ook andere zoeklichten in werking, zodat de 

bommenwerper gevolgd werd door vier of vijf stralenbundels.  

In dat licht zag ik een sneller vliegtuig de bommenwerper naderen. 

Vader zei dat het een Duitse nachtjager was. Ik zag dat vanuit de 

nachtjager vlammen schoten en dat de bommenwerper vuur vatte. 

De bommenwerper daalde in een spiraal. Toen de bommenwerper 

boven de Maten draaide zag ik in de lucht het silhouet van een 

parachute. Toen de bommenwerper boven ons vloog hoorden wij 

dat er aan boord ontploffingen waren en uiteindelijk zagen wij dat 

het vliegtuig op de Boxberg neerstortte.  

In die tijd stonden er maar een paar huizen op de Boxbergheide, zodat wij alles goed konden 

volgen. Wij zijn niet naar de plaats van de crash gegaan omdat wij wisten dat de Duitsers 

dadelijk daar zouden zijn. Een paar dagen later, toen de Duitsers het wrak van de 

bommenwerper al hadden weggehaald, durfde ik eens gaan kijken op de Boxberg. Ik zag dat 

de plaats in het zand waar het toestel was neergekomen helemaal omwoeld was. Ik vond een 

stukje menselijk gebeente, dat ik mee naar huis nam. Ik heb het aan mijn buurvrouw gegeven 

op haar vraag. Wat ze ermee gedaan heeft weet ik niet’.    
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Wijlen Mathieu Meuwissen,  auteur van vele heemkundige bijdragen, ging ’s anderendaags na 

de crash poolshoogte nemen en liet ons op zondag 21 november 2010 daarover het volgende 

weten : 

 

‘Getuige van de crash is veel gezegd maar toen ik 's morgens vernam op straat dat er een 

vliegtuig gevallen was in de nacht (31 augustus 1941) op Boxbergheide verwittigde ik mijn 

twee vaste vrienden Tuur en Jef Bollen, zonen van dokter Michel Bollen, die in onze straat 

(Grotestraat ) woonden
107

. Het was toen zo wat 10 uur in de voormiddag. We besloten te gaan 

kijken en sprongen op onze fietsen en reden er naar toe. Dat verongelukte vliegtuig lag in 

brokstukken tegen de met heide begroeide hellende oppervlakte een eind voorbij de spoorweg 

rechts van de huidige Landwaartslaan. In die tijd lag er geen enkele woning in die omgeving. 

Enkele Duitse soldaten bewaakten dat kadaver, waar heel wat volk naar kwam kijken.  

Spijts die bewaking konden Tuur, Jef en ik een plaatje aluminium bemachtigen om te bewaren 

als souvenir. Ik ben dat intussen al lang kwijt geraakt. Wij zijn altijd in de mening geweest dat 

het vliegtuig was afgeschoten bij een luchtgevecht.  

 

Doch dit jaar vernam ik dat het werd 

afgeschoten door de luchtdoelartillerie 

die met grote pharen (zoeklichten) 

achter de Slagmolen tegen de Maten in 

stelling lag. Kort bij die stelling ben ik 

ook ooit geraakt maar die omgeving 

werd zwaar bewaakt. Ik was toen 12 jaar 

maar ik zie ( bij manier van spreken) 

nog altijd de plaats van het gebeuren 

voor ogen’. 

 
42. Duitse schijnwerper in het veld 

 

Op 11 december 2010 vernam Roger Houbregs van Gerard Thijs dat deze als tienjarige knaap 

eind augustus 1941 ooggetuige was van het neergestorte vliegtuig op de Boxberg.  

Gerard Thijs woonde toen te Genk, Klotbroek 5 aan de Boxberg
108

 en was toen tien jaar oud. 

Op woensdagavond 19 januari 2011 interviewden wij de bijna 80-jarige Gerard
109

 in het 

bijzijn van zijn jongere broer Pierre te Zonhoven : 

 

‘Pierre en ik zijn twee zonen uit het huwelijk van Henri 

Thijs en Josephine Hamaekers uit Boxbergheide
110

. In de 

avond van 31 augustus 1941 omstreeks middernacht waren 

mijn zussen en broers naar de kermis in Zonhoven geweest. 

Ik stond buiten aan ons huis toen ik een vliegtuig in de lucht 

zag branden. Het vliegtuig kwam redelijk hoog aangevlogen 

uit de richting van Bokrijk en was gevangen in de stralen 

van de Duitse schijnwerper, die in de richting van het 

station van Winterslag stond. Ik zag geen andere 

vliegtuigen in de lucht en ik hoorde ook geen kanonschoten.  

 
43. Gerard Thijs, Boxbergheide 1945 

 

Het brandende vliegtuig cirkelde even rond en sloeg vervolgens te pletter over de top van de 

Boxberg. Ik heb geen parachutes gezien. Ik ben met mijn oudere broer Albert op de Boxberg 

gaan kijken. Ik zag dat het brandende vliegtuig op de heide een Engels vliegtuig was.  
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Ik hoorde één van de Duitse militairen in grijs uniform roepen : “Lass die Knochen doch 

brennen !”Het wrak van het uitgebrande vliegtuig werd nog gedurende enkele dagen bewaakt 

door Duitse militairen en ik vernam dat er twee vliegeniers waren doodgebleven, die ter 

plaatse begraven waren’.   

 

Wijlen Jules Indesteege
111

 uit Klotbroek, verklaarde ooit aan Roger Houbregs dat hij die 

avond gezien had dat één van de Duitse militairen ter plaatse op onzachte wijze het lichaam 

van een vliegenier, gekleed in een canadienne uit het vliegtuigwrak sleurde.   

 

Wij interviewden op dinsdag 22 februari 2011 Gustaaf Buntinx van de Bret : 

 

‘In de late avond van 31 augustus 1941 was ik 

thuis in de Winterslagstraat op straat 

gekomen omdat ik een vliegtuig hoorde 

naderen. Onze glazenkast in de living 

kondigde dikwijls een Engelse bommenwerper 

aan omdat de glazen begonnen te trillen door 

het zware geluid van de vliegtuigmotoren, 

zelfs lang vóór dat ze zichtbaar werden boven 

Genk. 

 
44. Gustaaf Buntinx (L) met zijn vrienden Pierre 

Mantels en slagerszoon Vanhees, 1942 

 

Die avond zag ik hoog in de lucht een brandende bommenwerper van oost naar west over 

Genk vliegen. Het vliegtuig werd door wel tien stralenbundels van de Duitse schijnwerpers 

gevolgd in de richting van Hasselt. Ik weet dat er een Duitse schijnwerper opgesteld stond in 

de zandkuil aan de boerderij van Steyfkens in de Neerzij. In de verte zagen wij twee of drie 

parachutes opengaan aan de hemel. ’s Anderendaags vernam ik dat deze Engelse 

bommenwerper in Boxbergheide was gevallen. Ik ben er naartoe gefietst om het wrak te gaan 

bekijken’.  

Het grafmonument van de RAF-vliegeniers te Boxbergheide 

 

Roger Houbregs vernam op 30 november 

2010 van ereonderwijzer Alfons Claes uit 

Boxberg de juiste plaats van de crash in 

Boxbergheide. De plaats van de crash was aan 

de andere kant van de Boxberg, zijde van de 

huidige kerk, gelegen.  
 

45. Rosina Steegmans en Maria Timmermans met 

kinderen van Boxberg, 1949 

 

 

 

 

De familie Glowacki-Plocinnik plaatste het eerste 

houten grafkruis op de plaats van de crash, in het 

midden van de heide
112

.  

 
46. Familiegraf Glowacki-Plocinnik, kerkhof Genk, 2011 
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Omstreeks 1960 werd het betonnen kruis, dat er 

nu nog staat en nog steeds deel uitmaakt van 

het monument, meer naar de Kolenstraat 

(huidige Boxbergstraat) verplaatst op verzoek 

van pastoor Michel Boonen
113

 omdat de Vrije 

Lagere School daar wilde uitbreiden met een 

speelplaats aan de achterzijde. Meester Alfons 

Claes en zijn klas hebben dat tijdens het 

schooljaar 1959-1960 gedaan.  

 
47. Vrije lagere school St-Jan Baptiste de la Salle, 

Boxberg, 1958 

 

In 2000 schreef Roger Houbregs in Heidebloemke een relaas over de crash in Boxberg, 

gebaseerd op het research van archivaris Lucien Bogers : 

 

Het Britse toestel was op 31 augustus 1941 

met zes andere vertrokken om Keulen te 

bombarderen en was geladen met drie 

brandbommen van 500 lbs (265,80 kg) en een 

van 250 lbs (113,40 kg). Op de terugweg werd 

de Wellington R-1703 door Duitse jagers 

geraakt. Brandend vloog het toestel tijdens de 

nacht, richting noordwest, over Klotbroek. 

 
48. Roger Houbregs op de Boxberg met een stukje mica 

van de ruit van de Wellington als souvenir in 2011 

 

De Duitse zoeklichten, die destijds op de hei 

stonden, waar na de oorlog de Lindenstraat (IVde cité van Winterslag) werd aangelegd, 

hielden het Engelse vliegtuig in hun lichtbundels gevangen. Het stuurloze vliegtuig keerde 

om, verloor voortdurend hoogte en vloog opnieuw richting Termien, terwijl verschillende 

onderdelen van het wrak afvielen. Een stuk van de vleugel viel in de Congostraat
114

. Eén van 

de motoren en een benzinetank vielen vlakbij de varkensstal van Zjang (Jan) Bollen en 

Catharina Conings (huidige Kievitstraat) langs de spoorweg
115

.  

 

Het toestel keerde weer om en stortte neer op 

de Boxberg, een vijftal meter dichter bij de 

Landwaartslaan dan waar nu het 

Heidekruisje staat. De Duitsers, die er 

dadelijk bij waren, hielden alle 

nieuwsgierigen op een afstand en sleurden 

onzacht nog drie lijken uit het wrak.  

Drie dode vliegeniers werden door de 

Duitsers ter plaatse begraven. De graven 

werden door de omwonenden met witte 

keien omzoomd en er werd ook een kruis van 

deze keien gelegd. Dikwijls werden ook de 

graven met bloemen getooid.  
48bis. Roger Houbregs en Viviane Vlekken-Bovens 

 met een vleugelstuk van de Wellington, januari 2011 
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In de jaren ’50 werd er een betonnen 

kruisbeeld (fabricagedatum 1943) 

gezet, dat destijds vervaardigd was op 

de Regie van de kolenmijn van 

Winterslag en bestemd was voor de 

graven van de Sovjetrussische 

krijgsgevangenen. Het kruis staat er 

nog steeds en werd omgedraaid 

geïntegreerd in het huidige 

monumentdat in 1970 werd 

opgericht
116

. 

 
49. Constructie van het RAF monument te Boxberg door de vrijwilligers Verlinden, Remers en Vanhees, 1970 

 

Hasselt in rep en roer 

 

In Hasselt werd op 4 september 1941 het valse gerucht verspreid dat een gevallen Engelse 

vliegenier in Hasselt zou worden begraven, wat in de hoofdplaats leidde tot een demonstratie, 

die de Feldkommandant door de Felgendarmerie, onverbiddelijk met behulp van rijkswacht 

en politie liet uiteendrijven. In het VNV-weekblad De Toekomst van 6 september 1941 stond 

het volgende artikel, waaruit wij de volgende authentieke tekst citeren : 

 

‘De stad Hasselt Hasselt gestraft 

Is dat het doel der Engeland-vrienden ? 

Zooals wij elders in ons blad mededeelen 

hadden onverantwoordelijke ophitsers op 4 

September het gerucht verspreid dat een gevallen Engelsch 

vlieger te Hasselt zou begraven worden en werd “de 

onnadenkende en goedgeloovige kudde” voor een manifestatie 

samengetrommeld. Die kudde had zich weer eens door de 

onverantwoordelijke Engeland-vrienden, die - natuurlijk - zélf 

netjes achter de schermen blijven, bij den neus laten leiden en 

was met honderden samengetroepeld op het Leopoldplein.  

 
50. Krantenknipsel uit De Toekomst van 6 september 1941 

 

Het optreden van de Duitsche veldgendarmerie, bijgestaan door Rijkswacht en politie kon in 

minder dan drie minuten deze samenscholing volledig verspreiden. Het bleef echter daarbij 

niet. Inderdaad heeft de Feldkommandant van de Feldkommandantur 681 te Hasselt thans 

volgende maatregelen getroffen : 
51. RAF-monument Boxbergheide, met de namen van de gesneuvelden 

 

1) Op Zaterdag 6 september zullen alle lokalen te 

Hasselt gesloten zijn om 20 uur. 

2) Op Zondag 7 september zullen alle lokalen en 

cinema’s gedurende gansch den dag gesloten 

blijven. 

3) Het politie-uur is voor Zondag 7 September 

vastgesteld op 20 u. (Er mag zich dus op Zondag 

a.s. vanaf 20 uur niemand meer op straat komen !) 
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4) Intrede in de stad na 8 uur ’s avonds zelfs, is verboden.  

Hierbij zal een strenge kontrool uitgeoefend worden. Wie geen gehoor geeft aan een eerste 

bevel loopt gevaar dat op hem zal geschoten worden. Zie zoo ! Indien de Engeland-vriendjes 

niet tevreden zijn, moeten ze het maar zeggen, dan kunnen ze altijd de gansche bevolking nog 

wat meer door hun onverantwoordelijk gestook en ophitsing doen lijden.  

 

De ontsnapping van Hutton, Warburton en Wood 

 

Lucien Bogers, destijds gemeentearchivaris te Genk, vernam 

in de jaren ’80 het ontsnappingsverhaal van de 

Wellingtonbemanning via schriftelijke correspondentie met 

Leonard Warburton
117

. 

 
52. Lucien Bogers in Zonneweelde © auteur 

 

‘Lenn’ Warburton en ‘Jack’ Hutton
118

 gebruikten hun 

valscherm en werden bij de landing geholpen door enkele 

boeren, die hen te eten gaven en kledij bezorgden.  

Zij vertrokken in de richting van Hasselt en staken daar het 

kanaal over, waarna zij ’s 

anderendaags bij een boer 

een ontbijt kregen.  

 

Daar werden ze door twee vrouwen opgehaald die hen per 

fiets naar een huis in Hasselt brachten, waar ze tot 6 

september 1941 verbleven bij de familie Colaris-Bové.  

Van daaruit werden ze per trein naar Brussel gebracht, 

eerst in een huis op de Generaal Lemanstraat in Etterbeek 

en vervolgens bij Anne Brusselmans
119

, in de Chaussée 

d’Ixelles 127. Op 9 november 1941 werden beiden door 

Andrée De Jongh in Valenciennes opgevangen en naar 

Gilbraltar gebracht. Op 10 maart 1942 waren ze weer op 

Britse bodem
120

.  
53. Anne Brusselmans te Brussel 

 

Op dinsdagavond 26 oktober 2010 interviewden wij in haar woning te Kuringen de 90-jarige 

weduwe Rosa Bonneux-Huyskens
121

 : 

 

‘In 1935 ben ik in dienst getreden als dienstmeisje bij de familie 

Colaris in Hasselt, Diesterstraat 11. Ik had er kost en inwoonst en 

wekelijks mocht ik naar mijn ouders gaan. Ik ben negen jaar bij 

hen gebleven en leerde tijdens de oorlog mijn echtgenoot kennen, 

die bij de brandweer van Hasselt was. Op zeker ogenblik tijdens 

de oorlog heeft mijnheer Colaris mij ingewijd in de geheime zaken 

die hij deed voor Engelse vliegeniers. Ik moest beloven hier met 

niemand over te spreken. Zo weet ik dat er meer dan 30 vliegeniers 

in het huis van Colaris werden opgevangen, sommigen slechts 

voor korte tijd, om hen een pasfoto te bezorgen voor een valse 

identiteitskaart, anderen voor een paar weken. 
 

54. Rosa Huyskens, Hasselt 1942 
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Zo herinner ik mij de eerste vliegenier, een Schot genaamd Harry Fraser, die in het voorjaar 

van 1941 naar Hasselt gebracht was door madame Lantin uit Genk. Hij is ongeveer zes 

weken bij ons gebleven omdat in het begin nog niet alles goed geregeld was om vliegeniers te 

helpen ontsnappen. Harry Fraser woonde bij de familie en ik moest ook voor zijn eten, was en 

strijk zorgen. Omdat ik geen Engels kende, moesten we ons met gebaren en wat losse 

woordjes behelpen om te kunnen communiceren. Na een tijd zou madame Colaris hem met de 

trein wegbrengen. Ik heb nooit geweten dat de Duitse politie Harry Fraser daarna had 

gearresteerd. 

 

Mijnheer Colaris maakte in zijn optiekzaak foto’s van de vliegeniers. 

Daags nadat de Duitse politie bij de familie Collin Engelse vliegeniers 

aangetroffen had
122

, hebben wij ‘s nachts nog de optiekkamer volledig 

opnieuw behangen, omdat mijnheer Colaris vreesde dat de Gestapo 

ook bij ons zou kunnen binnenvallen. Op de pasfoto’s die hij maakte 

zouden ze dan wel eens een stukje van het oude behangpapier kunnen 

herkennen. Maar er kwam geen inval. Madame Colaris pakte een 

pilotenuniform in en vroeg mij om dit pak te willen gaan verstoppen op 

een andere plaats in de stad.  

 
 

55. Tina Collin-Lucas, Hasselt 1994 

 

De moeder van mijn aanstaande echtgenoot was destijds conciërge en poetsvrouw in de 

kantoren van de Voedselcoöperatie in de Paardsdemerstraat. Aan de zijde van de Raamstraat 

waren paardenstallen, waarin ik het pak met het pilotenuniform verstopte. ’s Anderendaags is 

madame Colaris het pak gaan ophalen en heeft dit per tram naar een adres in Genk 

gebracht
123

.  

 

Een andere vliegenier, die drie of weken bij ons 

ondergedoken verbleef, was Lenn Warburton. 

Na de oorlog is hij mij nog terug komen bezoeken. 

 
56. Lenn Warburton en Berthe Colaris-Bové, Manchester 1947 

 

Bij het wegbrengen van ondergedoken vliegeniers 

moest ik van madame in de winkel blijven met de 

man, totdat zij aan de hoek van de straat gekomen 

was bij de Delhaizewinkel. Pas als alles veilig was, 

gaf ze mij een teken dat de vliegenier mocht 

buitenkomen. Zij zei mij dat zij de vliegeniers soms 

per tram naar Luik bracht en soms per trein naar 

Brussel. In de tram of trein moesten beiden doen alsof 

ze elkaar niet kenden en zaten ze nooit naast elkaar.  

Madame Colaris heeft mij verteld dat zij eens per 

tram een vliegenier in Overpelt moest gaan ophalen. 

Om aan een Duitse politiecontrole te ontsnappen, moest zij toen van de tram afstappen.  

Ook mijnheer Colaris ging wel eens met zijn fiets vliegeniers ophalen, als zij zich niet veraf 

bevonden.  
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Om meer vliegeniers te kunnen herbergen, moest ik soms mijn bed afstaan en sliep ik samen 

met Mia (Henriëtte), de dochter van Colaris, in een bed. 

Ik moest gewoonlijk de boodschappen doen, maar hoe de familie Colaris aan extra 

rantsoenzegels kwam, weet ik niet. Paula Daniëls uit de Kapelstraat in Hasselt, kwam af en 

toe aan huis. Zij verschafte voedsel aan ontsnapte Russische krijgsgevangenen, die destijds in 

de omgeving van Lummen verbleven. In november 1944 kwamen haar ouders om toen een V-1 

op hun huis neerstortte
124

. 

 

Ook mijnheer Coppens, een chef van de 

telefooncentrale in Hasselt, die inlichtingen 

doorspeelde, kwam regelmatig bij ons thuis. Maar 

ook Duitse militairen, die bij de Kommandantur 

werkten in Hasselt
125

, kwamen af en toe eens een 

praatje slaan met mijnheer Colaris
126

. Een van hen 

ken ik nog van naam, hij heette : Birkenstaub.  

Hij was geüniformeerd en zat in de woonkamer te 

babbelen, terwijl in de achterste kamer een Britse 

vliegenier zat. 

 

Nooit is er een inval geweest bij ons thuis, maar een 

paar dagen vóór de bevrijding van Hasselt gebeurde 

het toch. Ik was ’s morgens de winkel aan het 

poetsen met afgelaten rolluiken. Er werd aangebeld 

en ik opende de deur, waarna enkele geüniformeerde 

Duitse soldaten mij wegduwden en naar binnen 

stormden. Zij hadden het enkel op de fototoestellen in 

de etalage gemunt en hebben deze geroofd.   

 
57. Getuigschrift van Victor Coppens, 1949 

 

Pas na de oorlog heb ik geweten dat de familie Colaris voor de organisatie Gebroken 

Vleugels had gewerkt. Zij hebben hiervoor onderscheidingen gekregen van de Britse en 

Amerikaanse overheid.  

 

Ikzelf heb in 1946 hiervoor ook 

erkentelijkheidscertificaten gekregen 

vanwege de Britse en Amerikaanse 

militaire overheid’. 

 

 

 

 

 

 
58. Henri Collaris (L) met donkere hoed, in 

Hasselt op het stadhuis bij burgemeester 

Bollen ontvangen, 1946 
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Jean Dubois uit Waterschei 

 

Op vrijdagavond 5 augustus 2011 hadden wij een gesprek met Jean Dubois uit Genk, die mij  

wat kon vertellen over zijn belevenissen in het verzet toen hij in Waterschei woonde. Hij is nu 

89 jaar oud en minder mobiel geworden, maar zijn geheugen is nog uitstekend. Zijn 

levensverhaal kwam uitgebreid in beeld in de documentaire die door cineast Eddy Vandepoel 

en auteur Marc Bertrands gemaakt werd en beschreven door Roger Rutten in het boek Van 

Genk tot Mauthausen uit 2009. Wij laten Jean Dubois aan het woord : 

 

‘Omdat ik door mijn ouders in het Frans 

opgevoed was geworden en daarna in 

Waterschei mijn schooltijd in het 

Nederlands onderging, was ik perfect 

tweetalig. Ik was al vóór de oorlog bij de 

scouts van Waterschei, waar Karel 

Vandenhove de master was.  

 

Mijn vaste maats waren Noël Dessart en 

Jules Boutefeu. Ikzelf had de naam Gazelle 

als totem en Jules was Okapi. Toen ik op de 

kolenmijn van Waterschei werkte op de 

remise van de locomotieven, had ik een 

koersfiets aangeschaft en twee van mijn 

vrienden : Louis Bodman en Jules Boutefeu, 

hadden er ook een. Louis Bodman was niet 

bij de scouts, maar wij noemden hem 

Tarzan. Onder elkaar spraken wij Frans. 

 
Jean Dubois, in de Maten te Genk, 1941 

 

Tijdens de Duitse bezetting had de master 

mij gevraagd om toe te treden tot het verzet 

van zijn groepering in Waterschei.  

 

Ik had een kleine fotocamera 

en op zijn verzoek maakte ik 

foto’s van gebeurtenissen in de 

buurt. Zo heb ik enkele Duitse 

bunkers en neergestorte 

Engelse vliegtuigwrakken 

gefotografeerd.  

 
Jean Dubois, Diepenbeek begin 

1942 

 

Bij gelegenheid verwisselde ik soms de vrachtdocumenten van de treinen naar Duitsland, 

zodat er veel tijd verloren ging vooraleer de juiste materialen op de juiste bestemming 

aankwamen.Ik moest ook pamfletten uitdelen op dagen dat er bij Thor Waterschei werd 

gevoetbald, een club waar ikzelf bij speelde. Het uitdelen van die anti-Duitse pamfletten werd 

later de oorzaak dat ik werd gearresteerd en als politiek gevangene werd behandeld. 
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De master had contacten met Léon Leynen, een advocaat die op de kolenmijn van Waterschei 

werkte en tot het verzet behoorde. In het boek van Bert Aerts staat vermeld dat een Poolse 

coiffeur aan pilotenhulp deed in Waterschei. Ik ken zijn naam niet meer, maar hij had een 

kleine kapperszaak aan de achterzijde van Café Scherpenheuvel, tegenover de kolenmijn. 

Deze Poolse coiffeur heeft vele RAF-piloten verborgen in zijn kelder. Hij is nooit gepakt door 

de Duitsers alhoewel hij vlakbij dit café van de Duitsgezinden actief was.   

 

De master vroeg mij in september 1941 of ik een Engelssprekende piloot naar Luik zou willen 

brengen. Mijn grootouders woonden in Luik en ik ging hen wekelijks per fiets bezoeken.  

Dus ik kende de weg zeer goed. Ik wist dat er in Juprelle een Duitse controlepost was, die oog 

had voor smokkelaars. Ik wist dat ze een fietser zonder bagage niet gauw zouden controleren.  

En zo besloot ik  dat ik de piloot per fiets zou begeleiden naar het Guillemins-station in Luik.  

 

Ik vroeg mijn wielerkameraden Louis Bodman en Jules Boutefeu om me te helpen.  

 
Louis Bodman, Jean Dubois en Jules Boutefeu 

 

Jules Boutefeu heb ik verteld dat het een piloot 

was en dat wij hem naar het station van Luik 

zouden brengen. Aan Louis Bodman vertelde ik 

dat Robert een smokkelaar was, die wij naar 

Luik moesten brengen. Ik had niet zoveel 

vertrouwen in Louis Bodman omdat hij zich in 

het begin van de oorlog niet vrijwillig had 

aangeboden bij het Belgisch leger.  

Na de oorlog vernam ik dan ook dat hij na mijn 

arrestatie in 1942 met zijn ouders verhuisd was 

naar de Borinage en dat hij het Légion 

Wallonne van Léon Degrelle had vervoegd en 

gesneuveld was in de slag bij Cherkasy in 

Oekraïne. 

 

Louis zou zijn koersfiets afstaan om deze aan de 

piloot te geven en zou per tram vertrekken van 

Genk naar Luik om ons daar later te ontmoeten 

en zijn fiets terug in ontvangst nemen.  

 

Mr. Antoine, dienstoverste van de bovengrond in de 

mijn van Waterschei, was van onze actie op de hoogte 

gesteld door de master. Hij gaf ons een dag vrijaf met 

toestemming van ingenieur Lheureux, 

verantwoordelijke van de bovengrond. 

Op een dag werd de piloot thuisgebracht door de 

master. Uit veiligheidsoverwegingen mocht ik enkel 

zijn voornaam weten : Robert. 

En hij mocht enkel weten dat ik Jean heette. Ik liet hem 

wat oefenen op mijn koersfiets in de Duinenlaan. 

Hiervan heb ik nog een foto gemaakt. 

 
De Amerikaan Robert ‘Buck’ in september 1941, op een 

koersfiets in de Duinenlaan te Waterschei 
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Dan zijn we met ons drieën rond de middag vertrokken en de tocht naar Luik verliep zonder 

problemen. Louis Bodman was in Luik aangekomen in het station aan de Place Saint-Lambert 

en van daaruit had hij een tram moeten nemen naar de Place de Marché. Vervolgens nam hij 

de tram naar het spoorwegstation de Guillemins, waar wij hem zijn fiets teruggaven. 

Zo zou het niet opvallen aan de controlepost omdat we nog steeds per drie waren bij onze 

terugkeer. We keerden die namiddag ongehinderd terug naar Genk. De contactpersonen in 

Luik hebben wij niet gekend. 

 

In 1946 ontving ik thuis een 

briefomslag waarin een blauwe brief 

stak en een foto van twee meisjes, 

ondertekend door Jenny en Mary.  

Zij hadden in het Nederlands 

geschreven en stelden een afspraak 

voor met mij. Bij onze ontmoeting 

zeiden ze mij dat ze de zussen waren 

van Robert, de piloot die wij naar Luik 

hadden gebracht. Hij zou een 

Amerikaan geweest zijn uit Texas, die 

voor de RAF had gevlogen tijdens de 

oorlog. Hij had, mede dankzij onze 

hulp,  kunnen ontsnappen naar Groot-

Brittanië. Maar bij de landingsoperatie 

in juni 1944 zou hij gesneuveld zijn. 

 Ik ben niet zeker van zijn naam, maar 

ik dacht dat ze hem ‘Buck’ noemden.  

 
Jenny en Mary in 1946 

 

De familie Loyens-Hardy in De Maten 

 

Op zondagnamiddag 19 september 2010 

interviewden wij de weduwe Elise Meyvisch-

Loyens, een van de veertien kinderen van Frans 

Loyens (1902-1975) en Justine Hardy (1903-1993). 

 

‘Mijn vader Frans was in 1902 te Diepenbeek 

geboren en trouwde op 2 augustus 1923 met Justine 

Hardy, afkomstig uit Herk-de-Stad. In februari 1928 

zijn mijn ouders met hun eerste twee dochters in de 

‘Maeten’ komen wonen op de grens van Genk met 

Diepenbeek, omdat Aloys en Eulalie Hardy-

Geerdens uit Herk-de-Stad
127

, de ouders van mijn 

moeder, daar al sinds 1911 woonden.  

Mijn oudste broer Jef werd daar in maart 1928 geboren. 
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Vader en moeder kregen in totaal veertien kinderen, waarvan er nu nog de helft van in leven 

zijn : Marieke (°1923) – Elodie (°1926) – Jef (°1928) – Martha (°1929) – René (°1930) -  

Emiel (°1931) – Frans (°1933) – José (°1934) – Elise (°1936) – Nicolaes (°1937 +2011) – 

Irma (°1940) – Albert (°1943) – Isidoor (°1945) – Henri (°1946). 

 
59. Marieke Loyens, Renée Verleysen, Ivan 

Davies, Elodie Loyens, Jan Smolders, Frans 

Loyens, Marie Loyens en Aloys Hardy, 1942 

 

 

Pas na de oorlog vernam ik wat mijn 

vader gedaan had voor Ivan Davies, 

een Australische vliegenier wiens 

vliegtuig was neergeschoten in 1942. 

Het verhaal dat meermaals door vader 

in de huiskring verteld werd, gaat als 

volgt : mijn oudste broer Jef, die toen 

16 jaar oud was, kwam thuis en zei 

tegen vader dat hij een soldaat had 

gezien die zich op het veld in enkele korenschoven had verborgen.  

Toen vader op aanwijzen van Jef naar het 

korenveld ging, was de man al weg. Die had 

zich ondertussen bij de familie Eugène 

Hardy-Neys
128

 aangeboden en had daar te 

drinken gekregen. Toen hij daar wegging 

werd hij door vader opgemerkt, die hem 

toewenkte. De man was nog maar voor de 

helft in militair uniform gekleed en gekwetst 

aan zijn been. Vader verstond hem niet, maar 

hij begreep wel dat hij uit de handen van de 

Duitsers wilde blijven.  

 
60. Huis Hardy-Neys, 2010 

 

Die militair zijn naam was Ivan Davies en hij was een Australische 

vliegenier
129

. Vader besloot hem onderdak te verlenen, ondanks dat er in 

de buurt van de Maten een wachtpost van het Duitse landleger was.  

In de stal maakte vader met balen stro een dagverblijf, waarin de 

vliegenier gedurende drie dagen werd verscholen.  
 

61. Ivan Davies, pasfoto op vervalste Belgische identiteitskaart, 1942 

 

Aan alle zijden werd de toegang afgesloten met konijnen- en kippenhokken.  

De strobalen waren uit Namen afkomstig van een herenboer, waar vaders zuster Odilia toen 

werkte
130

. In Genk kende men toen nog geen ingebonden strobalen. Vader liet het stro en 

bietenpulp per trein aanvoeren vanuit Namen, waar het toekwam in het station van Bokrijk.  

In de jaren ’50 ben ik met vader en mijn oudere zus José eens per fiets naar die herenboer in 

Namen geweest om tante Odilia te gaan bezoeken. 

Tijdens zijn driedaags verblijf bezorgden mijn oudste zussen Marieke en Elodie de vliegenier 

eten van onze boerderij. ’s Avonds mocht hij in het huis komen.  
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Vader is dan naar Winterslag gegaan bij Smolders, infirmier op de 

kolenmijn van Winterslag
131

 en heeft hem ingelicht over de Australische 

vliegenier. Jan Smolders heeft op zijn beurt contact opgenomen met 

Georges Verleysen, chef-elektricien van de Limburgse 

Elektriciteitsmaatschappij
132

. Deze laatste kwam regelmatig bij ons op de 

boerderij melk en eieren kopen. Smolders en Verleysen zijn naar ons thuis 

gekomen en hebben met de vliegenier gesproken
133

. Smolders besloot om 

Ivan Davies bij hem thuis onder te brengen, maar vader zou de vliegenier 

moeten blijven voorzien van voedsel.  
62. Jan Smolders 

 

Het herbergen van een geallieerde vliegenier bij Smolders was ook niet zonder gevaar.  

Mijn zus Elodie bracht hem gedurende twee weken dagelijks in de voormiddag per fiets een 

mandje met brood, melk, platte kaas, vlees en eieren. De dochter van Smolders heeft altijd 

geweten dat de vliegenier in haar vaders huis werd verborgen en heeft dit nooit verraden
134

. 

Vader heeft nooit enige betaling gevraagd voor het voedsel, ook niet als er behoeftige mensen 

bij ons op de boerderij om eten kwamen vragen. Mijn ouders hadden enkele landerijen geërfd 

van moeder en hielden een boerderij met zes of zeven koeien. Tijdens de oorlog gebeurde het 

wel meer, bijna dagelijks, dat arme mensen wat eten meekregen.  

Toen kwam de dag dat Ivan Davies Genk moest verlaten. Vader moest hem per fiets 

begeleiden in de richting van As. Vader bond een rode zakdoek aan zijn stuur vast als 

herkenningsteken voor de man van de pilotenhulp, die hem onderweg zou ontmoeten.  

Ivan Davies reed met een fiets achter vader aan totdat er een fietser uit tegenovergestelde 

richting opdook, die rechtsomkeer maakte als hij ter hoogte was gekomen van vader.  

 

Dit was het afgesproken signaal voor Ivan Davies die dan verder zou geleid worden door 

deze man van de pilotenhulplijn
135

.  

Vader is zonder incidenten terug 

naar huis gereden en pas veel 

later zouden wij vernemen dat 

Ivan Davies in veiligheid was 

gebracht door de pilotenhulplijn 

van Dédé.     

 
63. Renée en haar vader Georges 

Verleysen, Ivan Davies, Jan Smolders 

en Frans Loyens, 1942    
 

 

 

 

 

In 1953 kwam Ivan Davies onze ouders opzoeken in Bokrijk.  

Hij was toen vergezeld van zijn echtgenote. In 1980, toen mijn vader al tien jaar daarvoor 

was overleden, zijn Ivan en zijn echtgenote Mercy, ons nog eens een keer komen opzoeken in 

Genk. Ondertussen was ik met Tony Meyvisch getrouwd en hadden wij vier dochters.  

De eerste keer logeerden de Australiërs in Hotel Mardaga te As, maar tussen 1968 en 1983 

zijn ze nog drie keer bij ons blijven logeren, telkens voor een week of tien dagen.  

Als zij kwamen wilde Ivan op zoek gaan naar de plaats waar zijn vliegtuig was neergestort. 

Twee keer heeft hij Dédé (Andrée De Jongh) uit Brussel meegebracht. Hij vertelde ons dat 

Dédé en haar zus hem hadden helpen ontsnappen via Spanje en Brits Gibraltar
136

.  
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Een keer heb ik Ivan Davies per auto naar Brussel gebracht bij Dédé thuis
137

. Onze vier 

dochters zijn op uitnodiging van Ivan en Mercy Davies in de jaren ’80 op bezoek geweest in 

Australië. Ivan en Mercy Davies zijn nu toch al een tijdje geleden overleden’. 

 

Op donderdagnamiddag 23 september 2010 hebben wij Elodie Loyens bij haar thuis 

geïnterviewd. Zij bevestigde het verhaal van haar tien jaar jongere zus Elise en dat de twee 

foto’s met Ivan Davies in 1942 waren gemaakt. Ivan Davies kreeg de broek van Eugène 

Hardy en de jas van haar vader Frans Loyens. Dankzij de tussenkomst van ingenieur Georges 

Verleysen van de Société d’ Electricité de la Campine (SEC) hadden ze in 1943, een jaar na 

de zaak met Ivan Davies, bij hun thuis een aansluiting gekregen op het stroomnet in de Maten. 

Voordien hadden ze zich moeten behelpen met een herlaadbare batterij. 

Op dinsdagnamiddag 25 januari 2011 interviewden wij Gustaaf Buntinx, gepensioneerd 

netbeheerder van Electrabel, bij hem thuis op de Bret : 

‘Ik ben de oudste zoon van Martin en Elisabeth Buntinx-

Olaerts
138

 en werd geboren te Genk in 1929. Mijn ouders 

woonden in de Winterslagstraat 26 aan het kruispunt met de 

Kapelstraat, waar vader een elektriciteitswinkel uitbaatte. 

Vader was na de Eerste Wereldoorlog in Hasselt naar de 

vakschool geweest, waar kanunnik Jules Berghs destijds 

directeur was, om er een scholing tot elektricien te volgen. 

Omdat Jules Berghs bij zijn ouders te Genk in de 

Winterslagstraat gewoond had, kende hij mijn vader en zo 

geraakten ze bevriend. Jules Berghs woonde toen in de 

Margarethalaan in Winterslag. Ik heb nooit geweten dat hij 

hulp aan geallieerde piloten zou verleend hebben tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.  

64. Familiegraf Buntinx-Olaerts, kerkhof Genk 

Mijn vader heeft mij onder de oorlog wel toevertrouwd dat 

mijnheer Verleysen uit de Winterslagstraat in Genk-centrum, die 

netoverste was van de Société d’ Electricité de la Campine, wel 

bij de weerstand was en pilotenhulp verleende. Alleen heeft hij 

nooit de namen genoemd van die geallieerde piloten. Vader 

heeft vanaf het begin van de Duitse bezetting tot even vóór de 

bevrijding voor Georges Verleysen gewerkt.  

65. Martin Buntinx in de elektriciteitscentrale van Stalen 

Op 10 mei 1940 waren de twee wattmannen van de elektriciteitscentrale te Stalen, Grégoire 

en Vandermeersch, gaan vluchten. Op vraag van Georges Verleysen heeft vader de job van 

wattman aangenomen. Moeder stond dan in onze elektriciteitswinkel thuis. Toen de gevluchte 

wattmannen na een tijd terugkeerden behield vader zijn job. Georges Verleysen liet tijdens de 

bezetting openlijk blijken dat hij niet Duitsgezind was, maar ze hebben hem hiervoor nooit 

gearresteerd. Omdat hij met een Brusselse vrouw getrouwd was, sprak hij vloeiend Frans, 

maar hij kende zeker ook Engels. Hij had een dochter die Renée heette en die goed bevriend 

was met een van de meisjes uit de schoenenwinkel van Brauns op de hoek van de Statiestraat 

en de Molenstraat in Genk-centrum. Renée vergezelde haar vader overal.  
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In 1951, toen Georges Verleysen opgevolgd werd als directeur door Lambert Lenssen, is hij 

terug naar Brussel vertrokken en daar is hij dan later ook gestorven.  

Ik zelf ben in 1951 begonnen als elektricien bij de Société d’ Electricité de la Campine (SEC), 

dat later van naam veranderde in Verenigde Energiebedrijven van het Scheldeland (EBES). 

Ik herinner mij dat wij in de Maten de oude gegalvaniseerde elektriciteitsleidingen moesten 

gaan vervangen door koperen leidingen. De oudere collega’s vertelden toen dat zij niet 

konden begrijpen dat directeur Verleysen het tijdens de oorlog voor elkaar had gekregen om 

die enkele boerderijen van de families Hardy en Loyens van elektriciteit te voorzien.  

Zij wisten ook waarschijnlijk niet dat Verleysen dit had gedaan als wederdienst voor hun 

pilotenhulp
139

.   

 

66. Thunderbolt P-47 op het Amerikaans hulpvliegveld Y-29 Asche, Zutendaal 1944-1945 

Na de bevrijding van Genk in 1944, toen de Amerikanen een vliegveld hadden ingericht in 

Zutendaal, zat ik in het laatste jaar van de vakschool te Genk aan het Sint-Jan 

Berchmanscollege, dat in die tijd bestuurd werd door kanunnik Coninx. In het najaar van 

1944 hadden de Amerikanen een vliegveld ingericht te Zutendaal, wat ons erg fascineerde. 

Samen met mijn schoolvriend Maurice Decosemaker hing ik vrijwel elke dag daar op het 

vliegveld uit. Wij kenden de piloten met hun Thunderbolts zelfs met hun namen. Het werd zo 

erg dat wij sommige dagen helemaal niet meer naar school gingen en tegen 16 uur naar huis 

kwamen. Toen ik mijn rapport ging afhalen bleek dat ik op de examens gezakt was.  

Ik moest het jaar overdoen.  

Mijn ouders klaagden dit aan bij 

kanunnik Jules Berghs toen hij eens op 

bezoek kwam. Hij had in 1944 pas een 

mijnschool gesticht in de gebouwen 

van de kolenmijn van Winterslag en hij 

zei tegen mijn vader : “Laat hem maar 

eens naar mij komen ! Ik zal hem eens 

tussenpakken !“  

 
67. Kanunnik Jules Berghs (3

de
 R) op de eremis 

van pater Louis Truyen (wit/zwart 

dominicanengewaad) in Genk, augustus 1937 
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Dus ging ik naar de mijnschool van Winterslag in de Wildekastanjelaan, waar ik met slechts 

vijf andere leerlingen in het eerste leerjaar terechtkwam : Robert Pecynovski, Alfons 

Gonnissen, Frans Tiereliers, Paulissen en Jean Vandevoordt. Lesgevers waren : kanunnik 

Jules Berghs zelf, die steeds in soutane gekleed was en alles met zijn wandelstok in de hand 

afwandelde; de mijningenieurs Antoine Fierens en Laurent Rome; Robert Daniëls, Henri 

Thijs en Hauwaerts. Ik heb er anderhalf jaar gestudeerd. Toen kanunnik Jules Berghs in 

januari 1951 overleed was het ook meteen afgelopen met zijn mijnschool’. 

Flight-officer Ivan Davies, Bokrijk 7 augustus 1942 

Onderstaande tekst is een compilatie 

van de artikels van Jan Zoons uit 

Bokrijk, die hij in het wijkblad 

Bokkesprongen publiceerde
140

 in 

1995 en 2009. Op 7 augustus 1942 

omstreeks 2.40 u. stortte een Britse 

Handley Page Halifax Mk II met 

serienummer W-7750 NP-M neer in 

Gruitrode nadat het in volle lucht 

geraakt was
141

.  

68. Handley Page Halifax Mk II 

 

Vermoedelijk was dit gebeurd door toedoen van de Duitse nachtjachtpiloot Hauptmann 

Walter Ehle
142

 en zijn Bordfunker Feldwebel Ludwig Leidenbach
143

 van 

de basis te Sint-Truiden. Zij rapporteerden dat zij een viermotorig Brits 

vliegtuig hadden neergehaald, twee kilometer ten zuidwesten van 

Graubroek
144

.  

69. Walter Ehle 

70. Peter Haydon 

Het Britse toestel werd gepiloteerd door de 

Australische luitenant Peter Haydon 

(RAAF)
145

 en genavigeerd door zijn 

landgenoot sergeant Ivan Davies (RAAF)
146

.  

De gemengde bemanning bestond verder uit vier Britten, een 

Australiër en een Nieuw-Zeelander. Zij behoorden tot het 158
ste

 

Squadron van de RAF met basis East Moor, Noord-Yorkshire en hadden de stad Duisburg als 

doelwit. De bemanning moest het neerstortende vliegtuig verlaten, maar de Nieuw-Zeelandse 

staartschutter Wilfred Gray (RNZAF) gelukte hier niet in
147

. Bommenrichter sergeant Harold 

Huddless sprong, maar zijn valscherm werkte niet en hij stortte te pletter
148

. Beide slachtoffers 

werden later op het militaire kerkhof in Heverlee begraven. Koepelschutter sergeant B.W. 

Shearer werd op 13 augustus 1942 in Hasselt gearresteerd en krijgsgevangen genomen.  

Hij werd gedeporteerd naar Stalag VIII B in Lamsdorf (Polen), waar hij op 17 maart 1945 

door de Russen werd bevrijd. 
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Sergeant Ivan Davies landde ongemerkt met zijn valscherm aan het Albertkanaal in de Maten 

bij Bokrijk, vlakbij een houten Duitse wachtpost, maar kwetste zijn been. Jef, de oudste zoon 

van Frans Loyens ontdekte Davies, verborgen tussen een paar hooischoven. Jef Loyens haalde 

zijn vader en diens schoonbroer Eugène Hardy
149

 erbij, maar die verstonden en spraken geen 

Engels. Zij lieten de vliegenier enkele dagen in de schuur van Loyens onderduiken.  

 

Dan haalden zij Renée Verleysen 

en haar vader erbij, die 

netverantwoordelijke was van de 

elektriciteitsmaatschappij van 

Limburg, officieel : Société d’ 

Electricité de la Campine.  

Zij spraken Engels en konden 

Ivan Davies helpen. 

71. Huis van directeur Georges 

Verleysen, naast de elektriciteistcabine 

in de Winterslagstraat te Genk  

Er werd besloten om de Australiër onder te brengen bij de familie Smolders, waarvan vader 

Jan Leonard Smolders hoofdverpleger was op de infirmerie van de kolenmijn van 

Winterslag
150

. 

Op 8 oktober 1942 verklaarde Ivan Davies aan luitenant-kolonel Jackson van de Britse MI 9 

het volgende (door ons uit het Engels vertaald)
151

 : 

‘In de nacht van 7/8 augustus 42 was mijn gastheer, M. Noyon (red. lees : Loyens), de 

schoonbroer van een Vlaamse boer die bij Genk woonde en die ik op 7 augustus benaderd 

had om hem om hulp te vragen. M. Noyon kwam in contact met M. Georges Verleysen, Genk, 

die “chef d’electricite’ is in Limburg (België). M. Verleysen bracht mij al gauw naar het huis 

van M. L. Smolders, zaakvoerder van de koolmijn van Genk. Mijn drie helpers hadden 

onderling ervoor gezorgd 

dat ik voorzien werd van 

schoenen en kleding.  

Door een vriend van M. 

Smolders werd ik naar een 

huis in Maaseik gebracht, 

dat eigendom was van 

Mme. J. Salle (Aunt 

Kathleen), die Engels 

sprak. 

72. Catharine Salle-Coolen 

(staande 2
de

 rij 3
de

 R) op de 

inhuldiging van de nieuwe vlag 

van de vereniging Nationale 

confederatie van gevangenen en 

achtergeblevenen in Maaseik, 

1954 
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Daarna werd ik naar een huis in Dilsen gezonden
152

, eigendom van een meisje dat mij naar 

Luik bracht. Wij gingen naar een café in Luik om een man te ontmoeten die men de chef 

noemde. Hij bracht me naar een huis in een straat die op de Rue du Général Bertrand 

uitkwam, waar ik een dag verbleef vóór dat ik naar de Rue Général Bertrand verhuisde  

(Mme Ghaye). Voor lange tijd nam een jonge man, met een geboortevlek in 

zijn aangezicht, mij over; en twee gidsen vergezelden mij op de trein naar 

Brussel naar het huis van Mme. Ledant, wiens echtgenoot een officier is die 

nu in Engeland dienst doet met de Free Belgian Forces. Toen ik in Brussel 

verbleef werd ik voorgesteld aan M. Marechal van de Belgische 

voedselcontrole
153

. Zijn dochter had mij gefotografeerd met een polyphoto 

machine in een grote winkel.  

73. Sergeant Alfred Beber 

Na een paar dagen bracht dit jonge meisje
154

 (ongeveer 15 jaar oud) mij 

naar het station van Brussel waar ik F/O Haydon (S/PG-898), sgt. Fox 

(S/PG-899) en sgt. Beber (S/PG-900) ontmoette.  

74. Sergeant Cedric Fox 

Met twee gidsen en in twee aparte groepen gingen wij met de trein naar Parijs via Lille en 

Amiens. De tickets werden van de ene naar de andere stad genomen zoals de reis 

voortschreed …’  

Villa l’ Aurore in Maaseik 

Frans Loyens had de Australische navigator Ivan Davies per fiets op 9 augustus 1942 naar As 

begeleid, waar twee verzetsmannen hem verder naar Elen brachten
155

 en waar hij onderdak 

kreeg in de Villa ‘l Aurore bij Catharina Salle-Coolen) in Maaseik
156

. Een van die twee 

verzetsmannen was Celestin Raymond Schreurs uit As
157

.  

Deze laatste verklaarde hierover in augustus 1952 : 

 ‘Ik bracht de geallieerde piloten in veiligheid. Dit waren twee 

Australiërs. Dit gebeurde tweemaal, op 9-8 en op 19-8-1942.  

Eén van deze heb ik gehaald te Genk, Winterslag en een te 

Waterschei, dit door toedoen van Binnemans, slachter te Genk
158

. 

Deze laatst heeft ze mij ook aangewezen. Deze piloten spraken de 

Franse taal. Zij gingen gedwee met mij mede omdat zij vertrouwen 

in mij stelden. Ik heb deze overgebracht naar Maaseik, bij Salle-

Coolen, villa Aurore, Heppeneert en dit per fiets. Mijn schoonbroer 

Marting Mathieu van As vergezelde mij. Deze is gefusilleerd door 

de Duitsers …’ 

75. Celestin Schreurs 
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Op 24 juli 1952 verklaarde beenhouwer Jean Binnemans bij de politie van Genk
159

 : 

‘Tijdens de Duitse bezetting was ik lid van de Weerstand. Ik heb echter de erkenning niet.  

De gezegde van Schreurs Celestin, voor wat betreft het hulp verlenen aan geallieerde piloten, 

berust op de waarheid.  

 

76. Slager Jean Binnemans (R), beenhouwerij Binnemans-Vanhees te Genk, Stationsstraat 1952 

 

De twee genoemde piloten, Australiërs, heb ik afgehaald te 

Winterslag, bij de infirmier Smolders, thans overleden. Een van 

deze piloten had bij Smolders een maand verbleven.  

Beide piloten werden door mijn zorgen per rijwiel overgebracht 

naar Waterschei tot aan de electriciteitscabine van Stalen.  

De juiste datum kan ik niet bepalen. Ik ontmoette Schreurs 

Celestin, die ik goed ken, aan de kabien, Stalenstraat; en het is in 

gezelschap van Schreurs dat zij hun weg vervolgden. Deze 

hulpverlening was in afspraak en ik wist niet waar deze piloten 

naar toe gebracht werden. Ik wist alleenlijk dat zij door onze hulp 

in veiligheid gebracht werden ..’  

77. Mathieu Marting met echtgenote en kinderen in As 

Gertrude Moors van de molen in Dilsen en L 100 Comète 

Op 10 augustus 1942 bracht een jonge geneesheer Ivan Davies naar de windmolen van 

Gertrude Moors in Dilsen
160

. Gertrude Moors of Trui van de meulen, zoals zij in het dorp 

genoemd werd, nam de zorg over de zeven kinderen op nadat moeder in 1932 was gestorven. 

Tijdens de Duitse bezetting onderhield zij nauwe contacten met leden van de 

ontsnappingsroute L 100 en ging zij deel uitmaken van de inlichtingendienst Luc (na 1942 

genoemd Marc) en de pilotenhulplijn Comète
161

. 
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78. Windmolen de Wachter van de familie 

Moors in Dilsen 

Notaris Ludovicus Elens uit de 

Arnold Sauwenlaan in Stokkem
162

 

was haar verbindingsman, die 

regelmatig tussen Hasselt en Luik 

pendelde. De geallieerde piloten 

werden bij de notaris in zijn 

ambtswoning opgevangen in een 

geheim kamertje op de eerste etage 

achter de trap, verborgen door een 

kast
163

.  

Gertrude’s halfbroers Jaak en Jean Breuls voerden per fiets gidstochten uit, waarbij zij 

Engelse vliegeniers vanuit Kinrooi, Molenbeersel of Kessenich naar Dilsen brachten, die 

boven in de windmolen verstopt werden. Gertrude Moors was ongehuwd en werkte onder het 

pseudoniem Irma. Zij begeleidde de onderduikers dikwijls persoonlijk met de tram naar Luik.  

Het einde van het netwerk L 100 Hasselt-Maaseik, juni 1943 

Albert Gielen was bijna 25 jaar oud toen de Duitse bezetting begon in Heppeneert
164

, zijn 

geboortedorp aan de Maas. In december 1941 zorgde hij dat zes ontsnapte Franse 

krijgsgevangenen bij hem onderdak kregen en met behulp van Sylvain Gelenne, chef van de 

Buurtspoorwegen te Maaseik
165

, per tram naar Luik konden gebracht worden.  

 

In de volgende weken kreeg hij een tiental medewerkers en zo zorgden 

die voor de redding van 65 Franse en zeven Russische 

krijgsgevangenen. Albert Gielen werkte tijdens de Tweede 

Wereldoorlog officieel als bos- en houtkoopman voor rekening van 

een coöperatieve meubelfabriek (SEDIA) in Mechelen
166

. Omdat hij 

formeel voor de Duitse industrie werkte kreeg hij faciliteiten, zoals : 

onbeperkt telefoneren en zich verplaatsen, per fiets. Zo begon hij via 

Comète ook clandestien met het verlenen van hulp aan geallieerde 

piloten in het Maasland. In totaal hebben vijftien RAF- vliegeniers bij 

hem overnacht en heeft hij er vijftig geholpen om terug te keren naar 

Groot-Brittannië. Zijn laatste reddingsoperatie zou voor hemzelf en 

zijn helpers noodlottig aflopen.  

79. Albert Gielen uit Heppeneert, 1939 

Op pinkstermaandag 14 juni 1943 ving Albert Gielen de gekwetste RAF-vliegenier Horace 

‘Harry’ Horton  op, die hij met behulp van Pierre Van Dinter in een veld te Aldeneik had 

aangetroffen. Sergeant Horton was bommenrichter aan boord van de Vickers Wellington met 

serienummer HZ355 AL-G van het 429th RAF-Squadron, die op 12 juni 1943, tijdens een 

missie naar Düsseldorf was neergeschoten en te pletter stortte te Ophoven.  
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Deze Duitse overwinning werd opgeëist door Oberfeldwebel 

Reinhard Kollak
167

 van Gruppe III./NJG4. In zijn rapport meldde hij 

dat hij in de nacht van 12 juni 1943 drie Britse toestellen had 

neergeschoten. Om 01.00 u. had hij in het kwadraat KH-44 een 

Wellington aangeschoten.  

80. Stabsoberfeldwebel Reinhard Kollak 

 

 

Mathieu Van Esser had die nacht van 11 op 12 juni 1943 in Ophoven vier parachutes aan de 

hemel gezien en even later trof hij navigator William ‘Bill’ Bailey aan.  

81. William Bailey 

Diens Schotse collega sergeant Edward Nicholson, radio-operator aan 

boord van hetzelfde RAF-vliegtuig, was bij Gertrude Hendrikx in 

Ophoven aangekomen en goed onthaald.  In de avond van 14 juni 

1943 werd Edward Nicholson door Pierre Van Dinter opgehaald aan 

het huis van Gertrude Hendrikx. Hij werd naar de boerderij van Albert 

Gielen te Heppeneert gebracht, waar Horace Horton eerder al een 

onderdak had gevonden.  

Lambert Spanooghe, sectieoverste van Comète te Hasselt, werd door 

Henri Machiels in Diepenbeek
168

 verwittigd en kwam op 15 juni 1943 

‘s avonds, samen met Jean Mobers uit Maaseik en Albert Pastoors uit 

Dilsen de beide vliegeniers met zijn auto ophalen.  

82. Lambert Spanoghe, sectieoverste van Comète Hasselt, 1943 

Horace Horton en Edward Nicholson werden ondergebracht bij de 

familie Collin-Lucas in Hasselt. De dag daarop kreeg het sectiehoofd 

van Comète in Maaseik, door middel van een gekleurde bestelkaart het 

nieuws dat er iets vreemds aan de hand moest zijn in Hasselt : de kleur 

van de kaart betekende dat het afdelingshoofd in gevaar of 

gearresteerd was.  

De ontvanger van die kaart moest binnen de acht dagen de voorgeschreven procedure volgen, 

die zei dat hij alle compromitterende documenten moest vernietigen en zich naar een vooraf 

bepaalde schuilplaats begeven. Doch de man in Maaseik volgde de procedure niet en werd 

aangehouden. Dit was het begin van het einde van het netwerk in Maaseik.  

Walter Mullaney, een Amerikaans bemanningslid in dienst van de RCAF uit hetzelfde 

vliegtuig, was ernstig gewond geraakt door scherven. Op pinksterdag 13 juni 1943 werd hij in 

een hooimijt aangetroffen en later aan de goede zorgen van dr. Dexters in Eisden 

toevertrouwd. Vervolgens werd hij naar de boerderij van Albert Gielen gevoerd, maar deze 

was onzeker of de oude weg nog kon gevolgd worden.  
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Jean Mobers bracht Walter Mullaney naar Henri Colaris en daarna bij de familie Biernaux-

Doby in Hasselt.   
 

83. Florent en Olympe Biernaux-Doby in Hasselt.  

Walter Mullaney omarmt hun dochter Eliane, 

Raymond Biernaux (R),  juni 1943 

 

 

 

 

 

Op 22 juni 1943 stond Albert Gielen aan zijn voordeur te praten met Theo Deckers, de man 

die later zijn schoonbroer zou worden.  

Toen kwam er een auto aan, waarin drie mannen van de Geheime Feldpolizei zaten.  

Ze kwamen hem arresteren
169

 en even later werden ook Jean Mobers, Henri Huysmans en 

Pierre Vandinter
170

 opgepakt. Albert Pastoors, de rechterhand van Gertrude Moors, wist te 

ontkomen toen hij de auto voor zijn huis zag stoppen. Toen Albert Gielen ’s anderendaags in 

de gevangenis van Hasselt op de binnenkoer gelucht werd, zag hij Horace Horton en Edward 

Nicholson terug. Op 5 juli 1943 werd Albert Gielen met een camionette naar de gevangenis 

van Sint-Gillis gebracht
171

. Twee dagen later werden hij en Henri Huysmans door de Gestapo 

in de kelders van de Louisalaan te Brussel ondervraagd over hun aandeel in Comète.  

Op 15 november 1943 velde het Feldgericht der Luftwaffe 2, 

vonnis : Albert Gielen en 25 lotgenoten, waaronder de 

verzetslieden Lucien Collin en Tina Lucas uit Hasselt en 

Jean Mobers uit Maaseik, kregen onverbiddelijk de 

doodstraf. Henri Huysmans kreeg 10 jaar gevangenisstraf
172

.  

 

Via de meewerkende cipier Victor Quadflieg uit Ukkel, kon 

Albert Gielen zijn dagboek en brieven naar huis laten sturen. 

Op 1 januari 1944 vertrok hij op een transport naar diverse 

gevangenissen in Duitsland om tenslotte in de 

naziconcentratiekampen terecht te komen. Gertrude Moors 

werd op vrijdag 18 juni 1943 in de molen door de Geheime 

Feldpolizei-Luft gearresteerd en naar de gevangenis van 

Hasselt gevoerd.   

83bis. Memoires van Albert Gielen, 1978, tekening Tilly Gielen 
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Daarna werd Gertrude Moors in voorhechtenis opgesloten te Sint-Gillis in Brussel, waar zij 

folteringen onderging. Ze werd op 31 december 1943 naar een gevangenis in Aachen 

gebracht. Op 22 januari 1944 werd ze twee dagen opgesloten in de gevangenis te Frankfurt 

om vervolgens terecht te komen in het tuchthuis voor vrouwen te Siegenheim.  

Op 14 maart 1944 werd ze opgesloten in de vrouwengevangenis van Cottbus aan de Poolse 

grens.  

Op 21 november 1944 werd zij naar 

het concentratiekamp Ravensbrück 

gedeporteerd, waar zij enkele 

maanden later in maart 1945 

overleed
173

. Zij heeft tot aan de dag 

van haar arrestatie zeker 120 Engelse 

vliegeniers in veiligheid kunnen 

brengen.  

84. Concentratiekamp Ravensbrück 

 

In de morgen van 18 juni 1943, werden luitenant Lucien Collin en zijn echtgenote Tina Lucas 

in hun zadenwinkel te Hasselt op de hoek van de Demerstraat en de Paardsdemerstraat 

gearresteerd, terwijl ze de twee vliegeniers Horace Horton en Edward Nicholson in huis 

verborgen hielden. Na haar doodsvonnis aanhoord te hebben kwam Tina Lucas via de 

gevangenissen van Sint-Gillis in de Duitse concentratiekampen van Mauthausen en 

Ravensbrück terecht. Zij overleefde de hel in de nazikampen, in tegenstelling tot haar 

echtgenoot die op 30 juni 1944, in Ludwigsburg (bij Stuttgart) werd geëxecuteerd
174

.  

 

Tina Lucas onthulde in 1960 een gedenkplaat aan haar huis.  

Zijzelf overleed op 16 juli 2008 in het Sint-Salvatorziekenhuis 

te Hasselt
175

. 

Horace Horton en Edward Nicholson werden als 

krijgsgevangenen beschouwd en in Stalag Luft 6 geïnterneerd. 

Walter Mullaney werd geïnterneerd in Stalag IVB te Mühlberg 

(Brandenburg) en zat daarna in andere kampen : Stalag Luft III 

te Zagan en laatst in Stalag Luft VII te Moosburg. 

85. Onthulling gedenkplaat voor Lucien Collin in 1960 

Advocaat Bert Aerts en spion Léon Leynen 

Advocaat Bert Aerts
176

 werd in de jaren ’60 bij het brede publiek in Vlaanderen bekend door 

zijn acteursprestaties in de tv-reeks ‘Beschuldigde sta op !’.  Confrater Jos De Man schreef in 

1972 diens oorlogsmemoires op onder de titel : Advokaat in Nacht en Nevel. 

Bert Aerts werd in oktober 1941 de opvolger van jurist Léon Leynen
177

, bestuursattaché op de 

kolenmijn NV André Dumont in Waterschei. In het geheim werkte Léon Leynen voor 

rekening van de Belgische inlichtingendiensten
178

. Van Bert Aerts verwachtte hij dat die zijn 

taak officieel en clandestien verderzette
179

.  
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Léon Leynen werd ondertussen benoemd als substituut-procureur des Konings bij het parket 

te Hasselt. In februari 1943 was Leynen door Anne-Marie barones de Heusch uit Hasselt, 

alias Mercure, benaderd om voor de Britse inlichtingendiensten te willen spioneren. Zij was 

de stichter van de Limburgse groep Luc/Marc, afdeling Hasselt met de codenaam VN/AR 

223. De afdeling Hasselt stond in verbinding met de lijn Luik, onder leiding van een persoon 

met de schuilnaam Charles.  Half april 1943 was de barones moeten gaan vluchten en werd 

Léon Leynen groepsleider in Hasselt. Hij stond in contact met de volgende inlichtingsagenten 

: François Melchior, door de VNV afgezette gemeentesecretaris van de stad Hasselt
180

, Léon 

Delée, spoorwegbeambte uit Hasselt
181

, Henri Machiels, aannemer uit Diepenbeek en Rik 

Van Gompel uit Leopoldsburg
182

.  

 

Léon Leynen had ook goede contacten met de Hasseltse 

politiecommissaris en verzetsman Joseph Colemont
183

 en Guy Vrijens, 

gemeenteambtenaar uit Bilzen, die hij verzocht om agenten te zoeken 

in de omgeving van Hamont, Lommel en Overpelt. Begin juni 1943 

werd zijn contact met Luik verbroken omdat er enkele 

inlichtingsagenten waren gearresteerd. Op 22 juni 1943 werd François 

Melchior in Hasselt gearresteerd en een maand later werd Léon 

Leynen op 31 juli 1943 aangehouden.  

 
86. Rik van Gompel 

 

Henri Machiels en Rik Van Gompel werden op 16 september 1943 door de Geheime 

Feldpolizei gearresteerd
184

. Léon Leynen werd naar het concentratiekamp Gross-Rosen in 

Polen gevoerd, waar hij in 1944-‘45 als vermist werd opgegeven
185

. Rik Van Gompel stierf op 

10 mei 1945 aan de gevolgen van tyfus in het Tsjechoslowaakse concentratiekamp van 

Theresienstadt. In Leopoldsburg kreeg hij postuum een straatnaam die aan hem herinnert. 

Ondertussen kwijtte Bert Aerts zich op de mijn van Waterschei van zijn belofte aan Léon 

Leynen. Zo zorgde hij ervoor dat in 1942 twee Engelse militairen uit Tongerlo bij Bree, in 

veiligheid konden worden ondergebracht bij een Poolse kapper in Waterschei
186

. Van daaruit 

konden zij verder naar Luik gebracht worden. De kapper verloste de Britten van hun drie 

dagen oude stoppelbaard en bezorgde hen vervalste identiteitskaarten. Een piloot werd 

gearresteerd en heeft alle namen genoemd, niet alleen van personen die rechtstreeks hulp 

hadden verstrekt, maar zelfs van mensen waar hij toevallig voorbij was gekomen, waar hij een 

pils had gedronken of sigaretten had gekocht.  

 

Daardoor moest Bert Aerts in de zomer van 1942 op advies van 

Léon Leynen, onderduiken. Op aanbeveling van mijningenieur Jules 

Magos
187

 uit Waterschei vertrok Bert Aerts naar Parijs waar zijn 

vriend Charly Loots hem in contact bracht met een Egyptenaar, die 

hem verder hielp met een vervalst Frans paspoort. Vlak voor de 

Zwitserse grens werd hij echter door de Duitsers opgepakt en in 

Besançon gevangen gezet. Daar werd hij door de krijgsraad op 12 

augustus 1942 ter dood veroordeeld. Hij werd op transport gezet en 

overleefde diverse  concentratiekampen, zoals : Natzweiler, Dachau 

en Mauthausen. Bert Aerts overleefde de verschrikkingen van drie 

jaar als Nacht und Nebel -gevangene. Bij zijn terugkeer in België, na 

de oorlog, bouwde hij nog een loopbaan uit in de advocatuur.  

87. Charly Loots en Bert Aerts, 1942 
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Piloot Peter Haydon, 7 augustus 1942 

Peter Jeffrey Meurisse Haydon was piloot van de Halifax Mk II met serienummer W7750 NP-

M van het 158th RAF-Squadron en was gelast om een raid op Duisburg uit te voeren in de 

nacht van 6 op 7 augustus 1942
188

. Hij was de co-piloot van Ivan Davies. 

De Duitse nachtjager, die deze Abschuss 

opeiste was Hauptmann en 

Gruppenkommandeur Walter Ehle, die 

vergezeld was van zijn Bordfunker 

Oberfeldwebel Ludwig Leidenbach, beiden van 

de Gruppe II./NJG1 met basis te Brustem-Sint-

Truiden.  
 

88. Walter Ehle (L) en Hans Weng in Brustem, 1942 

 

Wij konden hun rapport van 7 augustus 1942 inkijken
189

, waaruit blijkt dat zij op 7 augustus 

1942 om 2.40 u. in het Planquadrat 5284 H7, twee kilometer zuidwest van Gruitrode een 

Engels viermotorig vliegtuig, dat zij niet nader konden identificeren, hebben neergehaald met 

hun Messerschmitt Bf-110 F4. Oberfeldwebel Ludwig Leidenbach beschreef in zijn rapport 

dat zij op 7 augustus 1942 om 02.30 u. op 4.500 meter hoogte een vijandig vliegtuig 

ontdekten dat 2,5 kilometer van hen verwijderd was volgens de echogegevens van zijn 

Lichtenstein-boordradar
190

. Daarna leidde hij zijn piloot naar het doel, opende van op 300 

meter achter- en onderaan het vuur, waardoor het Engelse vliegtuig vuur vatte. Na een tweede 

reeks salvo’s stortte het getroffen vliegtuig loodrecht naar beneden tot zij het toestel op de 

grond zagen exploderen.   

Familie Snijers-Gardin uit Waterschei 

Roger Rutten, auteur van het boek Van Genk tot Mauthausen ontving op 5 november 2010 

een schriftelijke reactie van Henri Snyers. Deze deelde hem mee dat zijn vader Frans 

Snijers
191

 van 10 tot 13 augustus 1942 de Flight lieutenant Peter J.M. Haydon thuis verborgen 

had gehouden. Henri Snyers reconstrueerde in november 2010 meer gedetailleerd de 

levensloop van zijn ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de hand van documenten van 

zijn vader en authentiek archiefmateriaal
192

, waaruit wij een aantal passages onveranderd 

weergeven.  

In die tijd woonden zijn ouders in de Nijverheidslaan 21 te 

Waterschei. Tegen familieleden en buren (zijn broer Felix 

woonde met zijn gezin naast Frans Snijers)
193

 vertelde hij dat het 

ging om de broer van zijn echtgenote (uit Anderlecht afkomstig). 

Henri’s zuster Bertha, die in 1936 werd geboren en later in 1965 

naar Canada uitweek, vertelde Henri dat de zaak verraden was en 

dat zijn vader en Peter Haydon toen de vlucht genomen hadden. 

Bertha Snyers is nog steeds in het bezit van een kleine mascotte, 

een uit hout gesneden kangoeroe, die Peter Haydon haar toen 

schonk.  

89. Familie Snijers-Gardin , Nijverheidslaan te Waterschei 1950 
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Op 14 december 2010 vernam Henri Snyers 

dat Peter Haydon (97 jaar) nog in leven is, 

maar dat zijn geheugen hem een beetje in de 

steek laat. 

90. Peter Haydon en H. Bronwen, oktober 2010 

Uit de persoonlijke notities van vader Frans 

Snijers blijkt dat hij in juli 1941 in Waterschei 

lid werd gemaakt van het 

Onafhankelijkheidsfront door Jan Swinkels
194

.  

 

Begin augustus 1942 kwam Frans Snijers in contact met de geallieerde piloot Peter 

Haydon
195

. Hij liet hierover een korte in potlood geschreven nota achter, waarvan de data 

enkele keren gewijzigd werden
196

 : 

‘Den 6
de

 Augustus 1942 bevond er zich ten mijnent, Nijverheidslaan nr. 21 te Waterschei, 

Genck (Limburg) een Engelsche vlieger Piloot, genaamd Peter Haydon. Den 10
de

 Augustus 

heb ik voorgenoemde persoon naar den Dienst gebracht, alwaar hij vandaar terug naar 

Engeland vertrok, waar hij na nader berichten der post (radio) goed is aangekomen’. 

Op 22 juli 1950 legde Frans Snijers een verklaring af bij de rijkswachtbrigade van Genk om 

aanspraak te kunnen maken op het statuut van politiek gevangene. Hij verklaarde destijds : 

‘... Op 10/8/1942 heb ik een Engels piloot die gevallen was te Gruitrode, aldaar gehaald en 

hem in mijn huis genomen tot 13/8/1942, datum waarop ik hem gedaan heb naar Eelen, bij 

madame Salle .. Ik spoorde geallieerde Vliegers op en hielp hen. Ik hielp twee Vliegers, een 

haalde ik te Gruitrode bij een zekere Janssens, verder adres onbekend
197

. Een ander haalde ik 

te Winterslag bij Inferme Smolders, die thans overleden is. Ik werkte in opdracht van Mad. 

Salle van Eelen. Ik behoorde tot geen lijn. Ik vergezelde de Vliegers naar Mad. Salle wonende 

te Eelen
198

. De eenzelvigheid der Vliegers waren : Flight-luitenant JPM Hayden, Copgrove 

Hall; Burton, Leonard, Yorkshire
199

; van de ander heb ik enkel maar de naam : Davis, beiden 

waren echter van het zelfde Regement. Beiden waren Australiërs, zij waren gekleed in blauw 

vliegersuniform. Beiden waren in het bezit van landkaarten en Belgisch geld. JPM Hayden 

was gekwets aan de rechter knie en 

had brandwonden aan de rechter 

kaak …’ 

Uit deze verklaring blijkt dus dat 

Frans Snijers ook de Brit Leonard 

Warburton had geholpen en dat hij 

ook de Australische piloten Peter 

Haydon en Ivan Davies afzonderlijk 

naar de schuilplaats van madame 

Salle-Coolen had gebracht.  

91. Catharina Salle-Coolen (boven links in  

zwarte mantel) bij de inwijding van de vlag 

van het Geheim Leger te Maaseik, 1954 
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De weduwe Salle-Coolen verklaarde op 11 augustus 1950 dienaangaande aan de rijkswacht 

van Tongeren
200

 : 

‘Tijdens de vijandelijke bezetting, heb ik aan Franse en Engelse piloten onderdak 

verschaft
201

. Wat betreft de Engelse Vlieger Hayden, is door tussenkomst van Snijers Frans 

wonend te Genk, en in gezelschap van Martin, Mathieu van Asch, in mijn woning gebracht, 

doch laatst genoemde is door de Duitsers dood geschoten
202

. Ik kan mij niet meer herinneren 

of er andere Engelse piloten door Snijers Frans, in mijn woning gebracht zijn. Dit is wel 

mogelijk. Ik meen dat Snijers, de piloot Hayden, op het laatst van 1942, in mijn woning 

gebracht heeft. Voornoemde piloot was gekwetst aan de rechterknie en had een brandwonde 

aan de rechter kaak. Ik zelf heb hem verzorgd’. 

Uit het verder onderzoek, gevoerd door de rijkswachtbrigade van 

Meeuwen blijkt dat Jan Janssen uit Meeuwen de man was waar piloot 

Peter Haydon zijn eerste toevlucht vond. Jan Janssen
203

 verklaarde, acht 

jaar later, op 7 augustus 1950 hierover : 

‘Tijdens de vijandelijke bezetting stond ik in contact met de genaamde 

Snijers Frans, van Genk, deze persoon hield zich vooral bezig met 

gealieerde piloten, welke hier in de streek vielen, ik weet ook dat hij 

onderdak verschafte aan deze piloten.  

92. Jan Janssen, Meeuwen 

Voornoemde Snijers, heeft op 10.8.1942, hier in mijne woning een gealieerde piloot komen 

afhalen, deze piloot was hier gevallen, en ik heb deze onderdak verschaft, tot wanneer Snijers, 

deze is komen afhalen. Ik weet dat de genaamde Snijers, tijdens de vijandelijke bezetting deel 

uitmaakte van de Weerstandsgroepering O.F. Ik weet ook dat de gestapo in de maand 

Augustus 1942 een huiszoeking gedaan heeft in de woning van Snijers F. teneinde er piloten 

te kunnen ontdekken’.  

Frans Snijers was op zeker ogenblik gezocht door de 

Feldgendarmerie. Tweemaal doorzochten ze vergeefs zijn huis 

tijdens zijn afwezigheid, op 15 augustus en op 5 oktober 1942. 

Hij leefde twee weken ondergedoken bij de vrouw van Albert 

Kliner-Sneijkers in Oud-Waterschei
204

. Zij was de zus van 

verzetsman Jan Sneijkers
205

. Die zou gedurende een nacht een 

Australische vliegenier had geherbergd
206

, mogelijk Peter 

Haydon. 

93. Jan Sneijkers uit Waterschei 

Op 17 oktober 1942 vertrok Frans Snyers daar, omdat de 

Feldgendarmerie hem op het spoor was gekomen, samen met 

Mathieu Marting, naar Brussel
207

. Daar konden zij door bemiddeling van de mijnbediende 

Prudent Noels uit Waterschei
208

 tot 28 oktober 1942 in een café onderdak krijgen
209

.  

’s Anderendaags vertrokken beiden naar Vierzon in Frankrijk
210

, om van daaruit naar het 

onbezette gedeelte te vluchten en het geallieerde leger te vervoegen. Maar ze werden daar op 

29 oktober 1942 door de Gestapo aangehouden en sleten drie dagen in de plaatselijke 

gevangenis.  
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Van 1 tot 22 november 1942 werden ze opgesloten in de gevangenis te Orléans en 

overgebracht naar het concentratiekamp van Compiègne. Op 15 februari 1943 werden beiden 

overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis te Brussel. Op 22 maart 1943 werden zij in 

Hazenbroek (Noord-Frankrijk) tewerkgesteld om schepen met bouwmaterialen te lossen.  

Zij slaagden erin om op 31 maart 1943 te ontvluchten en kwamen diezelfde dag nog in 

Brussel aan. ’s Anderendaags was Frans Snijers terug in Waterschei bij 

zijn vrouw.  

In de nacht van 8 op 9 augustus 1943 werd hij thuis door de Geheime 

Feldpolizei gearresteerd en naar de gevangenis van Hasselt gebracht op 

verdenking van pilotenhulp. Op 18 augustus 1943 werd hij in vrijheid 

gesteld, op voorwaarde dat hij in de steenkoolmijn van Waterschei zou 

gaan werken
211

.  

94. Dienstpenning GFP 

Op 13 januari 1944 moest Frans Snijers het hazenpad kiezen omdat de Duitse politie hem 

zocht. Hij verbleef samen met zijn vrouw te Anderlecht in de Rue Erasme, waar beiden actief 

waren in de verzetsgroep Les Affranchis. Zij ontvingen ook 

nationale onderscheidingen voor hun verzetswerk in Brussel. 

95. Jeanne Snyers-Gardin en Vanbekbergen, voorzitter oudstrijdersbond 

van Waterschei met Sylvain Torfs, brigadecommandant van de rijkswacht 

te Genk, aan de kerk in Waterschei, december 1951 

 JAM-lijn te Luik 

Via het netwerk van Gertrude Moors in Dilsen konden Cedric 

Fox op 7 augustus 1942, Peter Haydon op 15 augustus 1942 

en daarna Ivan Davies, naar Luik worden gebracht
212

. Deze 

laatste werd geholpen door Thérèse Grandjean
213

 van de 

Luikse JAM-pilotenlijn
214

, die hem naar Brussel bracht, waar 

hij op 21 augustus 1942 in een station drie van zijn 

bemanningsleden aantrof : piloot Peter Haydon, radio-

operator Alfred Beber en boordmecanicien sergeant Cedric 

Fox
215

. 

Alfred Beber’s ontsnappingsverhaal begon ook in de buurt 

van Bokrijk
216

. Pater Gabriël van de paters passionisten in 

Rooierhei trof in augustus 1942 in de tuin van het klooster 

Alfred Beber aan. Die droeg nog altijd zijn uniform van de 

RAF en kon duidelijk maken dat zijn vliegtuig neergehaald 

was. Pater Gabriël en broeder Eduard van de keuken zorgden 

ervoor dat Alfred Beber een tijdelijke schuilplaats kreeg in 

het bos om de nacht door te komen. ’s Anderendaags vertrok 

Alfred Beber met bestemming Luik
217

. 

96. Klooster van de paters passionisten te Rooierheide, Diepenbeek 
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Boordwerktuigkundige Cedric Fox werd drie dagen verborgen 

gehouden bij de familie Reulens op het Erenshof in Opoeteren, Weg 

naar As. Vervolgens werd hij door de zoon Mathieu Reulens
218

 naar 

dr. Lamberichts in Lanklaar gebracht. 

97. Mathieu Reulens uit Dorne, die later burgemeester werd 

Begeleid door Andrée De Jongh en Jeanine De Greef
219

 van Comète 

werden de vliegeniers Ivan Davies, Peter Haydon, Alfred Beber en 

Cedric Fox op 3 september 1942 in twee groepjes vanuit Parijs 

doorheen Frankrijk naar de Spaanse grens geloodst
220

.  

Op 21 september 1942 bereikten ze Gibraltar
221

 met de 

hulp van Dédé en de Britse koerier ‘B’, alias Albert 

Johnson
222

.  

98. Albert B Johnson 

Jean Gilkens en kanunnik Jules Berghs, 1943 

Op maandagavond 12 juli 2010 interviewden wij Mimi 

Willems-Gilkens, die op het einde van de Tweede 

Wereldoorlog slechts 12 jaar oud was. Wij geven haar levensloop weer zoals zij het ons zelf 

vertelde : 

‘Mijn vader Jean was in 1903 in Genk geboren als zoon van 

Alfred Gilkens en Valerie Pholien uit het oude Hotel de la 

Clôche in de Statiestraat te Genk
223

. Hoe mijn vader zijn 

Siciliaanse echtgenote Assunta leerde kennen is een verhaal 

dat teruggaat tot aan de Eerste Wereldoorlog.  

De Genkenaar André Driessen werd tijdens de 

loopgravenoorlog aan de IJzer gekwetst en bevangen door 

het mosterdgas van de Duitsers. Vele soldaten werden 

destijds naar Montreux in Zwitserland gebracht om in de 

goede berglucht te revalideren. André Driessen leerde daar 

de Siciliaanse verpleegster Michela Di Natale (°1895) 

kennen.  

99. Assunta en Jean Gilkens - di Natale, Genk 1935 

 

 

Haar oudere zuster Giovanina (°1892) leerde er Fernand Plokain kennen, een Franstalige 

strijdmakker van André Driessen. Beide mannen verloofden zich met de gezusters en keerden 

na de oorlog naar België terug, en trouwden
224

. Het verhaal van de Siciliaanse familie Di 

Natale gaat nog verder terug : in 1908 was vader Nunzio Di Natale werkloos gevallen als 

steenkapper in Novara, na de grote aardschok in Sicilië
225

. Het kroostrijke gezin van Nunzio 

en Anna Di Natale-Bertolami besloot met hun tien kinderen naar Zwitserland te verhuizen. 

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werden meerderjarige meisjes opgeroepen om zich 

als verpleegster te melden in de Zwitserse ziekenhuizen.  
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Vandaar dat de gezusters Michela en Giovanina Di Natale in zo een ziekenhuis werkten.  

In 1919 kwam Assunta Di Natale (°1900), een jongere zus regelmatig op vakantie naar Genk. 

Hier ontmoette zij Jean Gilkens. Zij trouwden op 24 maart 1931 te Montreux in Zwitserland 

en woonden in Villeneuve, waar ik in 1933 en mijn broer Piet in 1935 geboren werden. Vader 

heeft daar korte tijd een steenkoolhandel gehad, die niet succesvol bleek, waardoor ze in 1935 

naar België terugkeerden. Het jaar daarop werd de tweeling Ugo en Freddy geboren, maar 

Ugo overleed drie maanden na zijn geboorte aan wiegendood. Fernand en Giovanina 

Plokain-Di Natale verhuisden vóór de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland. 

Mijn ouders woonden te Genk in de villa ‘Maria Pia’ aan 

de Weg naar As nr. 6, bereikbaar langs een servitudeweg 

naast de villa van politiecommissaris Louis Stesmans
226

.  

Mijn grootouders Alfred en Valerie Gilkens-Pholien 

woonden vlakbij ons in de villa ‘Les Bouleaux’ (de 

berken). Grootvader Alfred Gilkens had in de buurt op de 

Weg naar As 6A nog een andere villa gebouwd, die hij 

verhuurde aan notaris Goffinet. Gedurende de Tweede 

Wereldoorlog waren daarin de kantoren van de Duitse 

Feldgendarmerie gevestigd. Zij hadden ook de 

automobiel van grootvader opgeëist en telkens als hij de 

Duitse officieren in zijn wagen in Genk zag rondrijden, 

was hij kwaad.  

100. Mimi met haar grootmoeder Valerie Gilkens-Pholien en 

Amerikaanse neef Sully Di Natale, Villa Les Bouleaux, 1945  

Bij de inval van de Duitsers had grootvader zijn jachtgeweren goed ingevet en verpakt 

verborgen onder de plankenvloer in de villa van notaris Goffinet, die met zijn familie gevlucht 

was
227

. Een van mijn jeugdherinneringen gaat terug tot de oorlogsperiode. Mijn vader was 

meertalig; met mijn moeder sprak hij Frans, met de kinderen sprak hij Nederlands en hij kon 

goed Duits, omdat hij in zijn jeugd een Duitse gouvernante had in het hotel van zijn ouders. 

Vader werd op zeker ogenblik door de Duitsers opgepakt en verbleef een maand als gijzelaar 

in de citadel van Hoei
228

.  

Enkele jaren later, ik denk dat het al 

1943 was, moest ik vader regelmatig 

met de tram naar Hasselt 

vergezellen
229

. Tegen moeder hoorde 

ik hem soms in het Frans zeggen dat 

hij naar “La Couronne” (De Kroon) 

ging. Als wij in het station van 

Hasselt toekwamen liet vader mij 

telkens in het buffet alleen achter.  

Hij bleef dan gewoonlijk anderhalf 

uur weg. Ik had toen geen idee met 

wat hij bezig was.  

101. Station van Hasselt 
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Misschien had hij mij wel onder toezicht van de dochter van 

de buffetuitbater gelaten. Die dochter was toen de vriendin 

van onze buurjongen Jos Stesmans, de zoon van de 

politiecommissaris van Genk. Jos Stesmans was toen bij het 

verzet, zou ik later vernemen
230

. Een keer is kanunnik Berghs 

met vader en mij op de tram gestapt in Genk om naar 

Hasselt te rijden
231

. Beide mannen zaten naast elkaar, terwijl 

de kanunnik in zijn brevier zat te lezen gedurende de rit. 

Opeens stootte de kanunnik mijn vader aan en zei :  

“Gij stommerik ! Ik doe alle moeite om verschillende soorten 

papier en druklinten te gebruiken en gij steekt alle papieren 

in een malette (schooltas), waarop de naam van uw kinderen 

geschreven staat”. 

102. Jos Stesmans, Genk 13 september 1941 

Later begreep ik dat vader en de kanunnik clandestien documenten of brieven naar Hasselt 

overbrachten, terwijl ik in het buffet moest blijven wachten. De brieven, mogelijk ook 

pamfletten werden bij ons thuis in de kelder gedrukt, dat wist ik toen. Ik wist en begreep niet 

dat mijn vader voor de weerstand werkte. De tram van Genk naar Hasselt was het enige 

openbare vervoer destijds.  

Madame Maclot, die als 

actrice in Brussel werkte, 

zagen wij soms ook de tram 

naar Hasselt gebruiken.  

103. Kunstschilder Armand Maclot 

en Jeanne Kutt in Genk 

Op de tram was er dikwijls 

een conducteur van dienst, 

die een glazen oog had.  

Hij saboteerde op sommige 

ogenblikken de tramrit als er 

Duitse soldaten meereisden 

door de seinlichten lange tijd 

op rood te zetten aan de 

wissel in Bokrijk.  

Vader luisterde thuis ook naar de BBC-radio, waarlangs codeberichten verstuurd werden. 

Eens hoorde ik de code : “Le chat est sur le toit », waarna mijn vader zei : « OK, het is 

aangekomen ! » 

Mijn moeder en haar zus Michela zochten elkaar regelmatig op. Moeder was ook de meter 

van haar zoon Hugo Driessen
232

. Maar toen deze op een dag in zijn SS-uniform thuis 

aankwam, heeft vader hem de deur gewezen. Mijn neef Hugo was met al zijn klasgenoten van 

het Sint-Jan Berchmanscollege aangezet om aan het Oostfront te gaan vechten voor de 

Duitsers. Toen hij eens op verlof kwam heeft Hugo mij van achter op zijn fiets naar huis 

gebracht. Vader was toen kwaad op mij. 
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Een tijdje later vernamen wij dat Hugo Driessen in Rusland gesneuveld was. Zijn oudere 

broer Mathieu meende toen dat hij zijn broer moest gaan vervangen aan het Oostfront
233

.  

In de jaren ’80 ben ik met mijn echtgenoot dr. Paul Willems regelmatig op vakantie gegaan 

naar Zwitserland, waar mijn nichtjes woonden. Een nicht huurde een huis van mw. Mariëtte 

Charot. Zij was een Franstalige uit Brussel, waarvan mijn nicht zei dat ze tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was opgepakt door de Duitsers en in een concentratiekamp had gezeten. 

Wij hebben aanvankelijk hierover niet gepraat en ik denk dat zij geen groot vertrouwen had in  

een Vlaamse familie. Maar toen wij tijdens de volgende vakantie vertelden dat onze oudste 

dochter een specialisatiestudie in geneeskunde in Duitsland wilde volgen, en ik te kennen gaf 

dat wij niet pro-Duitsgezind waren, brak het ijs. Zij vertelde ons dat zij met een Vlaamse 

moeder en dochter uit Hasselt in een Duits concentratiekamp had gezeten. De moeder was de 

uitbaatster geweest van een taverne in Hasselt die “De Kroon” heette. 

Mariëtte Charot vroeg ons of we deze beide vrouwen 

niet konden vinden in Hasselt.Toen wij na de vakantie 

terug waren heb ik contact genomen met een nonkel van 

mijn echtgenoot uit Hasselt. Die wist ons te vertellen dat 

“La Couronne” of “De Kroon” een bekend café was in 

Hasselt op de hoek van de Bampslaan bij het station. 

Daardoor kon ik het verhaal van de tramreizen naar 

Hasselt al beter doen rijmen.  

104. Café De Kroon van Laure Vliers-Degueldre te Hasselt de 

Schiervellaan 9. 

 

Dankzij die nonkel kwam ik ook te weten dat de uitbaatster ondertussen overleden was, maar 

dat haar dochter in Brugge woonde. Ik nam telefonisch contact met haar op en zij wist mij 

onmiddellijk te zeggen dat zij en haar moeder inderdaad in een Duits concentratiekamp 

hadden gezeten met een zekere Mariëtte uit Brussel. Zij kende ook de voornaam van mijn 

vader, die ze Jean noemde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden beide vrouwen voor de 

weerstand gewerkt en hiervoor waren ze ook opgepakt. Het verwonderde haar dat vader toen  

ook niet was opgepakt. In de lente van 1945 was het Duitse concentratiekamp bevrijd 

geworden door Russische troepen. De drie vrouwen kregen met anderen een onderkomen in 

een aangeslagen boerderij, waar voedsel in overvloed was. 

Zij aten zich daar zelfs een indigestie. Uit de boerderij 

pakten zij een paard en kar en zijn zo naar huis 

teruggekeerd. Ik herinner mij de naam niet, noch het adres 

van de dochter uit Brugge. Mariëtte Charot is enkele jaren 

geleden gestorven.  

Na de oorlog kregen wij in november 1945 thuis 

onverwacht bezoek van Frank en Sully Di Natale, die als 

Amerikaanse soldaten de bevrijding van West-Europa 

hadden meegemaakt.  

105. Sully Di Natale met Mimi, Pitou (Pierre) en Freddy Gielen aan 

villa Maria Pia te Genk, november 1945 
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Zij waren de zonen van Maggy (Dominica) Di Natale, een zus van moeder die vóór de oorlog 

met haar neef was getrouwd en naar Amerika was geëmigreerd. De beide neven hebben toen 

mijn en hun neef Mathieu Driessen bezocht, die toen in het Belgisch militair kamp van 

Leopoldsburg geïnterneerd zat’. 

Het Hasseltse café De Kroon, 18 juni 1943 

Zoals hierboven vermeld behoorde de herberg De Kroon in 

Hasselt tot de safehouses van het Hasseltse netwerk Evasion 

van Lucien en Tina Collin-Lucas
234

. Het Hasseltse echtpaar 

baatte een vogel-en zadenwinkel uit in de Demerstraat.  

106. Grafsteen van Lucien Collin op het erepark van de politieke 

gevangenen te Hasselt 

Café De Kroon was gelegen te Hasselt in de Schiervellaan 

nr. 9 en werd uitgebaat door Laure Degueldre-Vliers en haar 

oudste dochter Simonne Degueldre
235

. 

Moeder en beide dochters Simonne en Liliane werden op vrijdag 18 

juni 1943 gearresteerd
236

, samen met het hele Hasseltse netwerk van 

Lucien Collin en Tina Lucas
237

. De vrouwen werden gevangengezet 

in de gevangenis van Hasselt, waarna zij overgebracht werden naar 

Sint-Gillis in Brussel. Laure Degueldre-Vliers en haar oudste 

dochter Simonne werden vervolgens gedeporteerd naar het Duitse 

concentratiekamp voor vrouwen in Ravensbrück
238

. Later kwamen 

beiden in Sachsenhausen terecht
239

. 

107. Grafsteen van Laure Degueldre-Vliers op het kerkhof te Hasselt 

 

Op donderdag 30 september 2010 namen wij telefonisch contact op met Liliane Crul-

Degueldre, die in Brugge woont. Zij is de zeven jaar jongere zus van Simonne Degueldre, die 

thans in Oostende woont. Zij deelde ons het volgende mee betreffende de oorlogstijd : 

‘Mijn moeder Laure Degueldre-Vliers
240

 was sinds 1935 weduwe en 

baatte in Hasselt het café ‘De Kroon’ uit. Tijdens de oorlog verborg zij 

Engelse piloten, waarna de hulplijn Comète hen verder begeleidde via 

Frankrijk en Spanje naar Gibraltar, om zo terug in Engeland te komen. 

In de zomer van 1943, ik was toen nog geen 15 jaar oud, kwam de 

Duitse politie mij, mijn zus Simonne en ons moeder oppakken.  

Ik werd in Sint-Gillis te Brussel gestoken, maar Simonne en moeder 

werden naar Duitsland gedeporteerd en in verschillende kampen 

opgesloten.  

108. René Jaspers 

Ook een zekere Jaspers, die na de oorlog een juwelenwinkel heeft gehad in Zonhoven, 

behoorde ook tot Comète en werd opgepakt
241

. Op het einde van de oorlog werden mijn 

moeder en zus in Ravensbrück door Mongoolse troepen bevrijd’. 
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Op vrijdag 1 oktober 2010 namen wij 

telefonisch contact op met Simonne 

Degueldre uit Oostende. Zij is Belgisch 

voorzitter van het Internationaal 

Ravensbrückcomité en leidt op haar 88
ste

 

nog een druk sociaal leven. Haar 

getuigenis werd opgenomen in het boek 

Laatste Overlevenden, gecoördineerd 

door Marc Van Roosbroeck.  

109. Terugkeer van Laure Degueldre-Vliers, haar 

dochter Simonne en Olympe Doby, 6 mei 1945 

Op woensdagnamiddag 23 februari 2011 hadden wij telefonisch contact met Nelly Philippe-

Mercier te Neerpelt. Haar ouders hadden geallieerde piloten geholpen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog
242

.  

Wij noteerden haar verklaringen : 

‘Mijn vader Georges Mercier
243

was garagist van beroep. Na de 

inval van de Duitsers in mei 1940 werd door hen beslag gelegd op 

zijn garage in Neerpelt.  Vader werd dus werkloos en hij ging als 

buschauffeur
244

 rijden reed voor rekening van de kolenmijn van 

Waterschei. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervoerde hij in het 

geheim Engelse piloten van Noord-Limburg naar Waterschei.  

In Genk had hij een contactpersoon uit Bilzen, die het dan verder 

overnam tot Luik. Vader had een geheim luik onderaan de autobus 

geprepareerd waar één persoon in kon verborgen worden.  

De Geheime Feldpolizei heeft hem hiervoor op 9 augustus 1943 

gearresteerd
245

.  

110. Georges Mercier 

Vader verbleef tot 22 augustus 1943 in de gevangenis aan de Begijnenstraat te Antwerpen en 

vertelde later dat hij het Frans geld dat hij op zak had, opgegeten had vóór hij in de 

gevangenis toekwam.  

 

Mijn moeder Adrienne Mercier-Damen werd op 8 juni 1944 tijdens 

een razzia in Neerpelt gearresteerd
246

, maar zij kwam niet meer vrij; 

ze werd als politiek gevangene op transport gezet naar Ravensbrück en 

is daar in februari 1945 overleden. Vader moest onderduiken tot aan 

de bevrijding. Naar het schijnt heeft mijn vader enkele piloten kunnen 

redden, maar ik ken hun namen niet. Na de oorlog heeft hij hiervoor 

ook een erkenning gekregen van de Britse overheid’. 

111. Adrienne Mercier-Damen uit Neerpelt 
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De crash van een B-17 te Caetsbeek, 17 augustus 1943 

Op 17 augustus 1943 om 10.20 u. (GMT) werd de Lockheed Vega B-17 F met serienummer 

42-5867 LN-Q Alice from Dallas van de 100th Bomb Group 350th Bomber Squadron, boven 

Munsterbilzen door Duitse jagers geraakt
247

. Het toestel kwam in het zuiden van de gemeente 

Genk in het gehucht Caetsbeek neer, aan de huidige Slaghoutstraat. De bemanning was op 

militaire missie van Norfolk naar de 

Messerschmitt-fabrieken te Regensburg.  

Oberfeldwebel Heinz Kemmetmüller, piloot 

van een éénmotorig Duits jachtvliegtuig van 

het type Messerschmitt Bf 109 G geraakte die 

voormiddag in een luchtgevecht met de Alice 

from Dallas maar verloor het wapenfeit en 

geraakt gekwetst aan de linkerknie.  

Zijn vliegtuig stortte om 10.30 u. brandend 

neer, maar hijzelf kon nog zijn valscherm 

gebruiken en landde niet ver van de 

Panzerschule in Leopoldsburg.  

112. Duits rasterplan van het luchtruim boven België 

 

De troepen van het Luftnachrichten-Regiment 223, 

die de Duitse radarpost op de locatie HR6A te 

Meeuwen bewaakten
248

 zochten met 50 man in de 

heide van Meeuwen en achter de kolenmijn van 

Zwartberg. Zij dachten dat daar mogelijk 

vliegeniers waren geparachuteerd, maar het was de 

lading brandbommen die de piloot van een B-17 

boven het schietveld in Meeuwen had gelost. 

113. Duitse radar van het type Würzburg Riese, zoals er in 

Meeuwen een stond 

John Burgin, boordmechanicien van de Alice 

from Dallas, verklaarde hier later over
249

 :  

‘Na een aanval van twee Messerschmitts 

gebeurde onze crash op de 17
de

 augustus 

1943 tussen 10.15 u. en 10.45 u. We sprongen 

uit op ongeveer 5.500 m. Het was mijn 17
de

 

missie en eenmaal aan de koorden hangend 

zag ik acht parachutes. We vlogen al op 

automatische piloot en beide vleugels stonden 

in brand. Ik kwam in een bos aan de grond, 

waar de staartschutter Starkey en de 

navigator Amison neerkwamen.  

114. De Alice from Dallas in betere tijden, 29 juli 1943 
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Zij hadden minder geluk, zij werden daar krijgsgevangen genomen. Ik zocht dekking en een 

schuilplaats  …’
250

 

De Alice from Dallas crashte te Genk-Caetsbeek, in een visvijver aan de Stegeweyer
251

.  

De Duitse bewakers van de Russische kampen van Waterschei en Zwartberg waren snel ter 

plaatse en vonden slechts de twee 

slachtoffers.  

Twee bemanningsleden van de Alice 

from Dallas B-17, de sergeanten Edward 

Musante en William Hinton, kwamen om 

in de crash. Zij werden op 20 augustus 

1943 door de Duitsers met militaire eer 

op het Duits vliegveld van Brustem 

begraven. Na de oorlog werd het lichaam 

van Hinton bijgezet op het Amerikaans 

militair kerkhof te Neuville-en-Condroz 

bij Luik. Het lichaam van Musante werd 

overgevlogen naar Amerika.  

115. Slaghoutstraat Caetsbeek, © auteur 2011 

De andere bemanningsleden konden zich in veiligheid brengen met 

hun valscherm
252

. Piloot first lieutenant Roy Claytor kon, samen met 

zijn co-piloot Raymond Nutting en radio-operator John Burgin 

ontsnappen
253

. Roy Claytor kreeg onderdak op de Broekmolen bij 

Cornelis Mertens in Munsterbilzen
254

. Hij zou later, per toeval nog 

enkele land-en lotgenoten tegenkomen op hun respectievelijke vlucht 

naar Gilbraltar. Op 18 oktober 1943 was piloot Roy Claytor terug in 

Engeland
255

. 

116. Roy Claytor 

 

John Burgin kwam, vergezeld van zijn 

echtgenote, later voor een laatste keer 

naar Limburg terug en werd op 21 juli 

1979 te Hasselt plechtig gehuldigd.  

117. John Burgin en senator Frans Vangronsveld 
 

In aanwezigheid van de toenmalige 

gouverneur van Limburg Harry 

Vandermeulen, volksvertegenwoordiger 

Frans Vangronsveld uit Grote-Spouwen, 

burgemeester Paul Meyers
256

 van Hasselt en vele andere hoogwaardigheidsbekleders, werd 

een Te Deum gehouden in de Sint-Quintinuskathedraal.  

Daarna volgde een optocht naar het provinciaal gedenkteken op de Schiervellaan in 

Hasselt
257

. John Burgin overleed kort na deze viering op vrijdag 13 december 1979 in zijn 

hometown Tyler, Texas
258

.   
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Wij hadden op dinsdagnamiddag 15 februari 2011 en dinsdagavond 1 maart 2011 een gesprek 

met Jef Aerden-Indesteege uit de Beverststraat te Genk, die ooggetuige was van de crash : 

‘Ik ben in 1936 te Genk geboren als zoon van Jan Aerden en Lieske Vanroy
259

.  

 

Ik herinner mij de middag tijdens de oorlog dat er een 

Amerikaanse bommenwerper neerstortte op 300 meter 

van het huis van onze grootouders Arnold en Cornelia 

Vanroy-Geraerts in de Caetsbeek 6 (huidige 

Beverststraat)
260

. Ik hoedde de schapen in de buurt 

van ons huis en ik hoorde een vliegtuig in de lucht. Ik 

zag dat de romp in brand stond en toen het vliegtuig 

laag overvloog zag ik dat er een piloot in de cockpit 

zat. Ik zag ook dat het een vleugel verloor en dat 

daarna ook het staartstuk afbrak.  

118. Jef Aerden en zijn grootvader Arnold Vanroy, 1945 

Het toestel dook rechtop in de middelste visvijver van Doorkes Jang
261

 bij de Caetsbeek, waar 

nu de Nitto-fabriek staat. Van schrik was ik achter de waterput gekropen omdat ik dacht dat 

het vliegtuig misschien wel op ons huis zou kunnen vallen.  

Niet lang daarna zijn Duitse militairen met een motorfiets en sidecar tot 

aan de vijver gereden, waar het vliegtuig was terechtgekomen.  

119. Verpleegster Maria Indesteege 

Maria Indesteege
262

, een verpleegster die in de operatiezaal van de 

André Dumontkliniek van Waterschei werkte, was er naartoe gegaan en 

zei achteraf dat een vliegenier dood in de cabine zat, en dat een van de 

bemanningsleden met zijn parachute aan de staart was blijven 

hangen
263

. Die hebben ze 25 meter verderop dood aangetroffen, met een 

kogel in zijn hoofd.  

Het wrak van de bommenwerper heeft er nog twee of drie 

weken gelegen en werd permanent bewaakt door Duitse 

wachters, die hun intrek hadden genomen in het huis van 

Berke Wissels. Het vliegtuig werd daarna stuk per stuk 

ontmanteld en op grote vrachtwagens weggevoerd door de 

Duitsers’.  

121. Jef Aerden met enkele onderdelen van de B-17, die zijn oom 

destijds had kunnen recupereren ter plaatse 

De brokstukken van de Alice from Dallas werden door de 

Duitsers verzameld in de broederschool van Genk-

centrum, maar omwonende kinderen ontvreemdden er 

verschillende onderdelen. Een propellerschoep van deze 

bommenwerper werd in 1997 door architect Pierre Claesen 

aan het toenmalig Heemkundig Museum van Genk 

geschonken
264

.  
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Pierre Claesen verklaarde ons op dinsdagnamiddag 15 februari 2011 : 

‘Mijn broer Jean en ik verveelden ons 

tijdens een zomeravond in 1943 en 

besloten om onderdelen te gaan stelen 

van een Amerikaans vliegtuig dat door 

de Duitsers op de speelplaats van de 

broederschool, aan de zijde van de 

toiletten,  werd bewaard.  

122. Pierre Claesen (L) met zijn ouders, zijn 

oudere broer Jean en neefje Maurice Paul.  

 

Daar was toen een Duitse tankeenheid ingekwartierd. Wij zijn op een avond met onze houten 

kruiwagen, die nogal veel lawaai maakte, tot in het korenveld van Schrijvers gereden.  

Wij namen allerlei onderdelen mee, ook een schoep van een 

propeller van het vliegtuig. Thuis amuseerden wij ons met het 

demonteren van de onderdelen. Schroefjes en boutjes werden in 

sigarenkistjes gedaan en naderhand in de tuin verstopt onder een 

struik. Later is daar een bom op gevallen en hebben we daarvan 

niets meer teruggevonden. De propellerschoep hebben wij lang in 

onze tuin bewaard, die is nog eens naar Maastricht verhuisd, waar 

die ook in een tuin had gestaan. Maar daarna kwam die weer terug 

naar Genk en schonk ik hem uiteindelijk aan de heemkring 

Heidebloemke. Ik vernam toen pas dat het vliegtuigonderdelen 

waren van een Amerikaanse bommenwerper, die in de zomer van 

1943 te Caetsbeek was neergestort’.   

123. Alice From Dallas 

Nog meer B-17 bommenwerpers boven Limburg 

Op 17 augustus 1943 vond een van de grootste Amerikaanse dagoperaties plaats. In de 

voormiddag stegen 146 toestellen van de 4th Bomb Group met doelwit Regensburg op. In de 

namiddag vertrok de 1st Bomb Group met 232 toestellen met doelwit Schweinfurt.  

De vliegroute verliep over Hasselt, Genk en Maastricht in de richting van Eupen naar 

Duitsland. Hiervan vielen in totaal achttien B-17 F toestellen van de 100th Bomb Group, die 

boven het Vlaamse luchtruim waren neergehaald door de Luftwaffe
265

. De eerste B-17 F die 

op 17 augustus 1943 boven het Limburgs luchtruim werd neergeschoten was Dear Mom van 

de 95th Bomb Group 331st Bomb Squadron, opgestegen van de basis Saint-Edmunds Bury, 

die te Lummen in het gehucht Oostereinde crashte. Zes bemanningsleden lieten het leven, 

waaronder de Amerikaanse piloot 1st lieutenant Bernard Nayowitz. Drie overleefden de 

crash, waarvan er twee konden ontsnappen via Comète.  

Op 17 augustus 1943 claimde Oberleutnant Rolf Bussmann van I./NJG1 dat hij een B-17 had 

neergehaald ten zuidwesten van Genk op 3800 m hoogte
266

. Feldwebel Edgar Dörre van 

9./JG26 Fliegerhorst Grimbergen claimde dat hij die dag om 11.30 u. een B-17 had 

neergeschoten op 6000 m hoogte in de omgeving van Overpelt-Hechtel
267

. 
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Een andere Duitse piloot van een Messerschmitt 109 G-4 van de jachteenheid II. Gruppe 

JG26 slaagde erin om op 17 augustus 1943 omstreeks 14.46 u. een B-17 te raken, waarna het 

toestel op twee motoren terugvloog in de richting van Diepenbeek en Munsterbilzen.  

Daar ontplofte de B-17 volgens piloot Oberfeldwebel Friedrich Lindelaub, die dit toestel als 

overwinning claimde en op zijn gridmap
268

 aanduidde in het Planquadrat ML2, boven 

Overpelt-Hechtel
269

.  

Op 17 augustus 1943 crashte de B-17 

F met serienummer 42-29559 OR-Q 

Stup-n-takit van de 91st Bomb Group 

(323st Squadron), met een missie 

naar Schweinfurt in Testelt bij 

Scherpenheuvel.  

Het Amerikaanse toestel was 

afgeschoten door Leutnant Walter 

Barte van Nachtjagdgeschwader 

IV./NJG1 te Sint-Truiden
270

.  

124. Charles Bennet (linksonder) en Ford 

Cowherd (4
de

 linksboven) van de B-17 Stup-

n-Takit 

De Amerikaanse bemanning kon, geholpen door de lokale bevolking, ontvluchten tot 

Mechelen, waar de vliegeniers werden opgepikt door Lily, agente Aline Dumon van Comète, 

die hen per trein naar Brussel bracht.  

Op 23 september 1943 vertrokken ze per trein, 

richting Parijs, via Doornik en Lille.  

In Parijs kregen Charles Bennett en Clifford 

‘Ford’ Cowherd het bezoek van piloot Roy Frank 

Claytor, die vervolgens in gezelschap van 

sergeant Ford Cowherd naar Gilbraltar vluchtten, 

waar ze op 15 oktober 1943 hun verhaal konden 

doen
271

.  

 
125. Zussen Andrée (Nadine) en Aline (Michou) Dumon 

 

Roy Claytor maakte later bij de Amerikaanse luchtmacht nog carrière als kolonel en werd 

ingezet in Korea en Vietnam. Hij stierf in 2003 en ligt begraven in Huntsville, Alabama
272

. 

Op 17 augustus 1943 in de namiddag dag werd de B-17 F van de 92nd Bomb Group 327th 

Bomber Squadron met serienummer 41-9051, opgestegen van de basis van Alconbury 

(Framglingham) op weg naar Schweinfurt, boven Kuttekoven neergehaald
273

.  

Het toestel stortte neer in de buurt van het kasteel van Neerrepen, bij Tongeren
274

.  

De bemanning kon het vliegtuig tijdig verlaten.  

Piloot kapitein Roland Sargent kwam neer in Sint-Huibrechts-Hern en kon daarna zijn co-

piloot luitenant Keith Byington en navigator kapitein Robert Mc Neely vervoegen. Zij konden 

tien dagen in de buurt van Werm onderduiken. In 1981 schreef Roland Sargent zijn verhaal in 

het krantje van 92nd. Bombardment Group News
275

, waarin hij vertelde dat zij tot Parijs 
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konden geraken, waar ze door de Gestapo werden gearresteerd en in Stalag Luft Sagan terecht 

kwamen. 

Duitse onderrichtingen betreffende neergestorte vliegtuigen         

Op 26 augustus 1943 maakte de Limburgse VNV-

provinciegouverneur Jef Lysens een onderrichting bekend van Oberst 

(kolonel) Helwig van de Feldkommandantur 681 te Hasselt inzake de 

te volgen gedragslijn in het geval dat er een vliegtuig neerstortte : 

‘Naar aanleiding van talrijke neergeschoten Amerikaansch-Engelsche bommenwerpers op 

den 17.8.43 moest spijtig genoeg worden vastgesteld dat de bevolking van de provincie 

Limburg ten deele een houding aan de dag gelegd heeft, die niet langer kan geduld worden 

o.m. is het volgende vastgesteld geworden : 

1) De met valscherm neergekomen vliegers werd de mogelijkheid gegeven tot ontvluchten. 

Vliegers werden opgenomen en voorzien van burgerlijke kleedij en van levensmiddelen. 

Dergelijke handelingen worden gestraft met inhechtenisneming en in zwaardere gevallen met 

den dood. De betrokken personen worden aangehouden en zullen veroordeeld worden. 

2) De vliegtuigen en neergevallen vliegers werden geplunderd. Het is vanzelfsprekend dat ook 

een dergelijk handelen ten strengste verboden is en nadrukkelijk gestraft wordt. 

3) Daarenboven is zelfs een Duitsch vlieger, die een noodlanding deed en die gewond was, 

met inbegrip van zijn vliegtuig, uitgeplunderd geworden. De gemeente waar zich deze 

misdaad voordeed, heeft schadevergoeding te verschaffen en wordt daarenboven aanzienlijk 

gestraft. 

Op grond van bovenstaande feiten wordt nogmaals met den meesten nadruk 

gewezen op de bovenstaande onderrichtingen …’  

De burgemeesters moesten ervoor zorgen dat de politie onmiddellijk ter plaatse 

moest gezonden worden om de plaats van landing te beveiligen. Alle burgers moesten 

weggehouden worden, desnoods met het gebruik van wapens
276

.   

Wij interviewden op donderdagnamiddag 3 februari 2011 bij zijn thuis architect Pierre 

Claesen : 

‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de periode 1943-

’44, toen mijn oudere broer Jean en ik nog knapen 

waren, kwam wij dagelijks in de winkel van onze 

grootmoeder, die samen met tante Maria ook het café In 

den Eikeboom aan de kerk uitbaatte
277

.  

126. De uitbaatsters van Café In den Eikeboom te Genk aan de kerk,  

staande : Elise Claesen-Ummels, Hortense De Magnée-Claesen, 

Elisabeth Claesen-Houben en het meisje Monique Driane. 

 

Het viel ons op dat er af en toe eens vreemde mannen 

aan tafel zaten in de hoek van de winkel aan de oude 

grammofoon. Telkens was het een andere man, doorgaans gekleed in een lange regenjas en 

een hoed, kledij die wij hier niet veel zagen.  
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Die jonge mannen zaten 

in het hoekje en waren 

weinig spraakzaam.  

Van ons grootmoeder 

moesten wij dan buiten 

gaan spelen. Wij hebben 

ons altijd afgevraagd wie 

die mannen waren en wat 

ze daar kwamen doen. 

Na de oorlog hebben wij 

pas vernomen dat het om 

Engelse vliegeniers ging, 

die onze taal niet konden 

spreken en die daar op de 

tram wachtten om naar 

Hasselt te gaan.  

127. Rechts is het café In den Eikeboom, waar onderaan in de Hoogstraat de tram naar Hasselt stopte 

Het café werd doorgaans op zondag na de hoogmis bezocht door boeren uit de buurt, die dan 

tot in de namiddag bleven kaarten. Zij gaven dan ook dikwijls het boodschappenlijstje van 

hun vrouwen mee en namen de waren uit de winkel daarna mee naar huis’.       

De elektrische buurttram vervoerde ook tijdens de Tweede Wereldoorlog personen van Genk 

naar Hasselt en had een stopplaats in de Statiestraat dicht bij de kerk. De geallieerde 

vliegeniers die uit het Maasland aangeleverd werden door verzetslieden van Comète, 

benaderden meestal het centrum van Genk via de Hoogzij in Gelieren en de Schabartstraat. 

Sergeanten Dennis Clark-Carter en Ronald Stokes, november 1943 

In Genk werd de familie van Jan en Catherina Meuwissen-Breban
278

 in de 

late avond van 3 november 1943 geconfronteerd met Dennis Clark-Carter, 

een Britse bommenrichter, die in Gelieren terecht kwam
279

.  

128. Jan Meuwissen 

Zijn vliegtuig, een Britse Handley Page Halifax met serienummer LK-932 

MP-X van het 76
th 

Squadron, was op 3 november 1943 omstreeks 19.30 u. in 

de omgeving van Hasselt bestookt door Leutnant Otto Fries van II./NJG1, 

bijgestaan door zijn Bordfunker Alfred Staffa.  

129. Otto Fries 

 

De piloot van het aangeschoten Britse toestel maakte een bocht en vloog in tegengestelde 

richting terug over Bokrijk en Genk.  

In Maasmechelen op de grens met As
280

 stortte de Halifax te pletter, maar de gehele 

bemanning overleefde de crash
281

.  
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Die nacht verloor de Royal Airforce in 

Limburg nog twee toestellen van de 289 

die een raid uitvoerden op Düsseldorf : 

een Lancaster met serienummer W4882 

DX-P van het 57th RAF-Squadron te 

Hechtel en een Halifax Mk II met 

serienummer LW-295 NP-L van het 

58th RAF-Squadron te Vlijtingen.   

130. Handley Page Halifax bommenwerper 

 

Dennis Clark Carter was nog steeds gekleed in zijn Engels 

luchtmachtuniform toen hij zich aan de familie Meuwissen 

vertoonde. Zijn aankomst wekte opschudding omdat ze op 

dat ogenblik een sluikslachting van een varken uitvoerden en 

pottenkijkers niet geliefd waren. De vliegenier had een blad 

papier bij met enkele standaardzinnen in het Nederlands, 

waaruit men begreep dat hij om hulp verzocht. Hij kreeg 

voor die nacht onderdak en ‘s anderendaags werd 

verzetsvrouw Leona Vande Velde, bediende bij de 

houtzagerij Foresco, verwittigd.  

131. Dennis Clark Carter bij Meuwissen-Breban, 

Van haar wisten ze dat zij in West-Vlaanderen in 1942 door 

de Duitsers was gestraft en in de gevangenis had gezeten. Dus waren zij zeker dat Leona niet 

tot de collaboratie behoorde. Samen met haar zus Julia Vande Velde bracht Leona die avond 

de vliegenier naar hun huis op de Bresselberg.  

Leona Vande Velde nam contact 

op met juffrouw Desiré (Desi) 

Gielen van de drukkerij Concordia 

in de Margarethalaan uit 

Winterslag.  

132. Drukkerij Concordia, Winterslag 

Desiré Gielen sprak goed Engels 

en behoorde tot de weerstand in 

Winterslag. Zij moest nagaan of de 

man wel een echte Engelse 

vliegenier was.  

Drie dagen later kwam verzetsman Ernest Van Oppen uit de Nieuwe Kuilenweg om Dennis 

Clark-Carter op te halen.  
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Met twee van zijn maten bracht Ernest Van Oppen hem per fiets 

naar het huis van Jeanne Brouns
282

 in de Kanaalstraat te Uikhoven 

aan de Maas
283

. Van daaruit ging zijn vlucht naar Tongeren. 

133. Ernest Van Oppen, Winterslag 1
ste

 Cité 

Sergeant Ronald Stokes, staartschutter uit hetzelfde Britse 

vliegtuig
284

, kwam diezelfde nacht, na zijn valschermsprong in 

Eisden terecht, waarna hij tot 9 

november 1943 in Uikhoven 

onderdak verkreeg bij Jeanne 

Brouns
285

.  

Via het Tongerse pilotenhulpnetwerk en onder begeleiding 

van haar vriend en partizanenleider Emile Neven
286

, kwam 

sergeant Stokes per tram aan in Tongeren bij de familie 

Vandenbosch.  

Jef Vandenbosch ving de piloot op vertrouwde hem 

vervolgens toe aan de gezusters Marie-José en Antoinette 

Franssen
287

. Daar was Dennis Clark-Carter ook naartoe 

gebracht door Jef Vandenbosch.  

134. Jeanne Brouns  

Sergeant Stokes kreeg op 12 november 1943 bij mevrouw 

Anne-Marie Robeyns-Janssens
288

 een valse identiteitskaart op naam van Jozef Maes.  

ergeant Clark-Carter kreeg de week daarop, op 19 november 1943 een valse identiteitskaart 

op naam van Joseph Moors. 

Die dag werd de Britse sergeant Frank Andrews van het 158th RAF Squadron ook naar het 

huis van Anne-Marie Robeyns-Janssens in de Koolkuil (destijds Corverstraat 2) te Tongeren 

gebracht. Hij was in diezelfde nacht van 3 november 1943 met zijn vliegtuig een Halifax met 

serienummer LW-298 NP-L neergestort te Wimmertingen bij Hasselt. Bij mw. Robeyns werd 

hij voorzien van een valse identiteit op naam van Henri Van Meer. Hij verbleef kort in de 

patisserie van Jeanne Franssen-Vanclee. Hierna werden de drie Britse vliegeniers door Marie-

Thérèse Dewé, koerierster van Comète, per tram van Tongeren naar Luik gebracht
289

. 

Meer aanhoudingen in december 1943 

Vanuit Luik werden Dennis Clark-Carter en Ronald Stokes door Aline Dumon
290

 en Jeanne 

Macintosh naar Brussel gebracht, waar zij werden opgevangen door Berthe Morimont-

Lambrecht
291

. Jeanne Macintosh bracht Ronald Stokes, Frank Andrews, Dennis Hornsey en 

Joe Davis onder in het café bij haar oom Robert Goffeaux in Lembeek, een deelgemeente van 

de stad Halle. Ronald Stokes en Frank Andrews werden, samen met Jeanne Macintosh op 10 

december 1943 in het café te Lembeek aangehouden door de Geheime Feldpolizei
292

.  

De vliegeniers werden krijgsgevangen genomen en gedeporteerd naar Stalag IVB.  

Dennis Clark Carter werd op 1 januari 1944 aangehouden toen hij op de trein naar Lille zat.  

Hij werd als krijgsgevangene overgebracht naar Stalag Luft 6 Heidekrug
293

. 
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Radio-operator sergeant John ‘Jack’ Carnill werd na zijn parachutage geholpen door de 

familie Erkens in Elen, maar werd later krijgsgevangen genomen  en kwam eveneens in 

Stalag Luft 6 terecht. Zowel Dennis Clark Carter als John Carnill kwamen na de oorlog hun 

redders bezoeken
294

. 

De zaak Buschgens 

Mathieu Buschgens uit Stokkem, was werkzaam in de kolenoverslaghaven te Born.  

Samen met zijn twee zonen
295

, verleende hij hulp aan ontvluchte gevangenen en geallieerde 

vliegeniers in de Nederlandse grensstreek
296

. Op zondag 19 december 1943 wilde de 

Feldgendarmerie de zoon Charles Buschgens in zijn echtelijke woning te Smeermaas-

Lanaken arresteren. Tijdens de huiszoeking werd hij gewond en moest hij naar het ziekenhuis 

van Genk worden gebracht
297

, van waaruit hij later door zijn vader en broer Hubert kon 

bevrijd worden. Zij hadden hiervoor twee Duitse uniformen gestolen.  

Vader Mathieu Buschgens werd op 3 januari 1944 als gijzelaar 

gearresteerd, samen met zijn neef Karel (Charles) Buschgens, die in 

dezelfde straat woonde te Stokkem. Deze werd mogelijk verward met 

de gelijknamige zoon van Mathieu
298

. Op 5 mei 1944 werden ze, 

samen met Arnold Roumans
299

 en Jean Fisette, van Brussel naar 

Buchenwald getransporteerd
300

. Drie van hen overleden in april 1945 

te Bergen-Belsen. Enkel Karel Buschgens werd op 11 april 1945 in 

Buchenwald door de 6de Pantserdivisie van het 3
de

 Amerikaanse leger 

bevrijd. 

135. Karel Buschgens uit Stokkem 

Op donderdagavond 10 maart 2011 hadden wij een gesprek met de 88-jarige Jos Lenaers uit 

Zutendaal : 

‘Ik ben op 15 november 1922 in de stad Tongeren geboren. Ik woonde tijdens de Tweede 

Wereldoorlog bij mijn ouders, met mijn oudere broer en vier jongere zussen, in de 

Bulkerstraat 13. Ik kende madame Robeyns, de Franstalige vrouw van ingenieur Robeyns, die 

in een herenhuis aan de Koolkuil woonde
301

. Zij zou tijdens de oorlog Engelse piloten hebben 

geholpen, maar ik kan daarover geen inlichtingen verschaffen. Ik sloot aan bij het verzet in 

Tongeren, bij het Onafhankelijkheidsfront. Ik heb niet veel actie gezien, afgezien van het 

manueel saboteren van de signalen op de spoorweg Visé-Tongeren-Sint-Truiden, een 

belangrijke transportweg en een rechtstreekse spoorlijn vanuit Duitsland. Na de bevrijding 

van Tongeren op 6 september 1944 ben ik gaan solliciteren bij de 

Ravitailleringsdienst te Hasselt, waar ik inspecteur-kantonhoofd werd. 

Maar omdat ik niet vastbenoemd kon worden heb ik ontslag genomen 

en ben ik in 1946 op de kolenmijn van Winterslag gaan werken in de 

mechanische afdeling, bovengronds. In die tijd leerde ik Tilke Oyen uit 

Zutendaal
302

 kennen, de dochter van de gepensioneerde  veldwachter 

van Zutendaal, Lambert Oyen, gekend als Bèr de booi. Ik ben in 1947 

te Zutendaal met Tilke getrouwd en wij hebben een huis gebouwd 

naast dat van haar ouders Oyen-Liebens op de Sprinkelestraat. 

136. Bidprentje oud-veldwachter Lambert Oyen uit Zutendaal 
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Tilke werd in januari 1944, op dezelfde dag als haar zus Catherina en haar vader 

gearresteerd door de Gestapo, zonder dat zij wisten waarom
303

. Zij werden ondervraagd over 

het ontsnappen van een partizaan uit het ziekenhuis van Genk, waar Tilke verpleegster was. 

De ondervragers dachten dat zij en haar familie daar iets mee te maken had, maar die week 

was Tilke thuis in verlof geweest.  

Zij had deze partizaan, die Charles Buschgens heette, nooit gezien. Niettemin werden vader 

Oyen en zijn twee dochters naar de gevangenis te Antwerpen gebracht en daarna 

veroordeeld. Op de dag dat de landing in Normandië plaatsvond werden zijn naar Duitsland 

getransporteerd. De vader kwam in het concentratiekamp Buchenwald terecht, waar hij 

gestorven is.  

De beide zussen kwamen in Ravensbrück terecht, waar ze 

altijd zijn samengebleven en vandaar ook samen zijn 

thuisgekomen. Ook nadat ik met Tilke getrouwd was, 

begreep zij nog altijd niet waarom zij gevangen had 

gezeten. Zij praatte er enkel met haar zus over en 

uitzonderlijk zelden met mij. Op een dag is de partizaan 

Buschgens bij ons thuis gekomen en heeft hij uitgelegd aan 

mijn vrouw wat er eigenlijk met hem was gebeurd. 

137. Catharina (L) en Mathilde Oyen eind mei 1945 terug in Zutendaal 

Charles Buschgens vertelde Tilke dat hij tijdens die 

oorlogsdagen gezocht werd door de Duitsers en zich op een 

dag op de zolder van zijn huis, in een gehucht van Lanaken, 

verstopt had. De Duitsers hadden het huis doorzocht en 

niets gevonden totdat een van hen een gerucht op de zolder hoorde. Hij schoot met zijn 

geweer door de zoldering, waardoor Buschgens een kogel in zijn borst kreeg. De soldaat was 

zich niet bewust dat hij een gezocht persoon had geraakt en men stopte de huiszoeking. 

Familie en vrienden troffen Buschgens gewond aan en ze brachten hem naar het huis van 

huisarts Swillens in Lanaken. 

Deze stelde vast dat het slachtoffer 

zwaar gekwetst was en die heeft hem 

naar het ziekenhuis van Genk laten 

voeren. Daar heeft Buschgens 

verzorging gekregen en bleef er drie of 

vier dagen.  

138. Sint-Jansziekenhuis te Genk 

Toen zijn drie of vier partizanen, 

verkleed in Duitse uniformen, hem daar 

komen weghalen. Janneke Neyens, de 

ambulancier van het ziekenhuis, kreeg 

opdracht om hem te vervoeren en de rit 

ging naar Gellik, maar daar vond men geen geschikt onderkomen. Ze zijn toen elders moeten 

gaan onderduiken. Dokter Swillens, die van Elen afkomstig was
304

, heeft mij na de oorlog nog 

eens over het slachtoffer Buschgens gesproken en zei dat een kogel zijn long doorboord had.  
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140. Jan Neyens 

Ik ben met mijn vrouw Tilke na de oorlog, in het begin van de jaren ’50 

naar Ravensbrück gereisd, maar toen wij aan de poort stonden, zijn we 

niet kunnen binnengegaan. De Russen bezetten toen nog altijd het 

concentratiekamp. Wij zijn ook op uitnodiging van een van de Russische 

vrouwen, die mijn vrouw als medegevangene uit Ravensbrück kende, 

naar Leningrad en Moskou geweest. Ook gingen wij samen naar de 

jaarlijkse bijeenkomsten van politieke gevangenen, die doorgingen in het 

militair kamp van Leopoldsburg. Mijn vrouw is in oktober 2010 

overleden’. 

141. Lidkaart Fidelio van Jan Neyens 

 

Tien jaar geleden, op 13 oktober 2001, hadden wij al een gesprek over 

de zaak Charles Busschgens met Jan Neyens. Hij vernoemde toen 

diens naam als Karel De Buscher : 

‘In de winter van 1943 lag op zaal 6 van het Sint-Jans-ziekenhuis in 

Genk een man uit de Boyen in Stokkem, de genaamde Conings, wiens 

beide benen gebroken waren. Zijn vrouw kwam hem altijd bezoeken en 

leende altijd een fiets uit mijn fietsenwinkel. Op een 

maandagvoormiddag kwamen twee mannen bij mij thuis. Zij zeiden 

dat ze in Smeermaas waren beschoten en dat één van hen, Karel De Buscher, in het 

ziekenhuis te Genk was binnengebracht door de gendarmerie. Hij werd in het ziekenhuis ook 

bewaakt door de Gestapo. Zij noemden de hoofdonderwijzer van Maasmechelen als het hoofd 

van de weerstand, waarmee ze mij in vertrouwen wilden nemen. Ik moest hun kameraad Karel 

met de ziekenwagen naar Gellik brengen, waar een klooster was en weeskinderen werden 

opgevangen. Ik werd op voorhand betaald.  

Wij hebben de man op de brancard 

gelegd en hebben zijn klederen kunnen 

meenemen. Maar in het klooster te 

Gellik zei men ons dat er al vier 

vluchtelingen zaten en bovendien zat 

daar ook de Vlaamsche Wacht.  

Ze wilden de gekwetste man niet 

opnemen. Wij zijn vervolgens naar 

Rotem gereden, waar zijn zus woonde, 

maar die durfde hem niet in huis 

nemen.  

142. Ambulancier Jan Neyens met verpleegsters Dylst en Maria Mulkers 

Dan zijn wij naar zijn oudershuis in Stokkem gereden in het gehucht de Boyen. In een schuur 

hebben wij hem op stro gelegd. Toen ik terug thuis kwam, moest ik mij bij de 

Feldgendarmerie in de villa van notaris Goffinet, naast het ziekenhuis, gaan aanbieden.  

Ik moest bij Willy, de commandant van de Feldgendarmerie van Genk
305

, komen en hij zei mij 

in het Duits : “Gij hebt ons iets aangedaan !  
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Gij hebt een man vervoerd die moet gefusilleerd worden”. Ik werd verplicht om hem te 

zeggen waar ik Karel De Buscher naartoe had gebracht. Commandant Willy, vergezeld van 

de chef van de Gestapo en een man in burger stapten in een grote Renault, geschilderd in 

camouflagekleuren. De Duitse chauffeur reed op mijn aanwijzingen tot Stokkem, maar we 

reden niet tot aan de schuur. Ze hebben Karel De Buscher die dag niet kunnen oppakken.  

Na de oorlog heb ik hem nog teruggezien’. 

Op het proces van de SD-Hasselt voor de krijgsraad in december 1945 werd ook de zaak 

Buschgens behandeld
306

. Maria Catharina Hubertina Vanhinsberg, weduwe van Mathieu 

Busschgens verklaarde op 23 december 1949 aan de rijkswacht van de brigade Lanaken : 

 

‘Mijn echtgenoot Buschgens Mathieu was op 10.5.1940 niet meer 

dienstplichtig, en is dan ook niet meer terug opgeroepen. Van 

zolang ik weet en tot op de dag zijner aanhouding heeft hij immer 

gewerkt op Nederlands grondgebied in de kolenmijn van Oranje-

Naussau, en dit als scheepslader. Op 3.1.1944 tussen 23 en 24 uur 

is mijn echtgenote te Stokkem in onze woning, Molenveld door 

Duitsers in uniform aangehouden geworden.  

 
143. Mathieu Buschgens 
 

 

 

 

 

Diezelfde nacht en door dezelfde diensten zijn nog aangehouden geworden Buschgens Charel 

van Stokkem, Molenveld en Davidts Jan van Stokkem, overleden.Volgens mij kan mijn man niet  

anders aangehouden geweest dan om met geweld zijn zoon Charel te (hebben) ontvoerd uit het 

      hospitaal van Genk. Ik weet niet of hij daarvoor onderhoord is geworden en door wie. Ik weet 

niet of hij mishandeld is geworden. Ik bevestig dat mijn man medegeholpen heeft aan de 

ontvoering van onze zoon Charel, uit het hospitaal van Genk, dewelke aldaar verbleef ten 

gevolge van opgelopen verwondingen, bij een vuurgevecht tussen de Duitsen en hij, toen deze 

hem kwamen aanhouden te Lanaken, Smeermaas. Mijn echtgenoot was de ontwerper en leider 

van deze actie. Hij is enkel daarbij geholpen door onze tweede 

zoon Hubert, thans verblijvende op het schip “Irma” reizende 

tussen Charleroi en Duitsland. Ik denk dat het daarom is dat mijn 

man aangehouden werd. Dit is slechts een vermoeden daar ik de 

juiste toedracht niet ken (…)   

 

Op 21 december 1949 legde Charles Buschgens een verklaring af 

bij commissaris Albert Vrijens van de Belgische Staatsveiligheid : 

 

‘Ik ben definitief erkend als gewapend weerstander, deel 

uitmakend van de BNB maar ik heb bedoeld document niet bij. Ik 

ben erkend voor een termijn van drie jaar en vier maanden. Ik heb 

nergens anders gewerkt vanaf 10.5.1940 tot 18.2.1943 dan op de 

mijn te Eisden.  

 

 
144. Charles Buschgens, juli 1940 
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Ik ben een eerste maal aangehouden op 14 of 15.3.1943 te Stokkem. Terzelvertijd als ik werden, 

naar ik meen, nog een 13-tal andere personen aangehouden; Wij zijn aangehouden, ik samen 

met Stassen en werden, daar we geen papieren konden tonen, opgeleid naar een gereedstaande 

camion, waarin reeds een paar mensen hadden plaatsgenomen. Wij zijn echter op de vlucht 

geslagen en de duitsers zijn er niet meer in geslaagd om ons terug aan te houden. Er werd niet 

op ons geschoten. Wij zijn onmiddellijk het veld ingelopen. Er zijn geen getuigen geweest van 

deze aanhouding. Een tweede maal, meer bepaaldelijk in de maand juni 1943, indien ik mij 

goed herinner, werden Stassen en ik weer samen aangehouden. Dit in de nabijheid plusminus 

30 m. afstand van de woning van een zekere Sauwen, Ringlaan 13 te Waterschei, alwaar wij op 

dat ogenblik ondergedoken leefden
307

. Wij hadden op dat ogenblik reeds vervalste papieren 

maar (moesten) niettegenstaande dat, toch de duitsers vergezellen.  

 

Zij brachten ons naar de statie van 

Waterschei. Twee Duitsers gingen 

de statie binnen terwijl slechts één 

met ons achterbleef. Ik heb dan de 

achterblijvende duitser neergeslagen 

en wij zijn terug op de vlucht 

geslagen.  

 
145. Station van Waterschei  
 

 

 

 

De derde maal zijn wij aangehouden in de bossen van Rekem alwaar een razzia plaatsgreep. 

 Wij hebben na nog een eerste maal tegengehouden te zijn geweest mogen verder gaan, doch 

werden door de volgende controledienst van de duitsers tegengehouden en meegevoerd;  

Men deed ons in de bos blijven wachten, waarschijnlijk op de chef maar wij hebben van een 

ogenblik onachtzaamheid van de duitsers gebruik gemaakt om met onze fietsen terug te kunnen 

ontsnappen dit in de richting van Rekem. Er werd niet op ons geschoten (...)  

 

Op 18.12.1943 bevond ik mij weer samen met Stassen in de woning van Roumans Arnold, 

wonende in de Jean Rogierlaan, Lanaken-Smeermaas. Rond middernacht is het huis omsingeld 

geworden door Gestapo en Feldgendarmen. Ik heb getracht eerst door een achtervenster te 

ontvluchten. Daar dit niet ging ben ik samen met Stassen en Roumans Theo het dak 

opgeklommen. De Duitsers hebben ons echter verplicht van naar beneden te komen maar daar 

dit niet vlug genoeg ging naar hun goesting schoten zij eerst met een revolver (6,65 mm) en 

raakten mij in mijn been. Vervolgens schoten zij met een mitraillet terwijl ik mij terug door het 

dak op de zolder liet glijden en raakten mij onder het schouderblad. Deze kogel doorboorde de 

borst. Dientengevolge voornamelijk door de pijn in het been was ik verplicht van op de zolder te 

blijven. Aldaar hebben de duitsers mij na een zekere tijd ontdekt. Op dat genblik herkenden zij 

mij echter niet en aldus wisten zij ook niet dat er in feite achter mij gezocht werd. Zij hebben mij 

dan een tijd lang laten liggen tot 7u30 à 8 u. in de morgen. Vervolgens werd ik weggehaald 

door de ambulantie van het hospitaal van Genk. In de ambulantie bevond zich rijkswachter 

Ramaekers van de rijkswacht van Lanaken. Deze is echter aan de rijkswacht uitgestapt en dan 

is de ambulantie alleen verder gereden naar Genk. Ik ben daar tot 20.12.1943 in het hospitaal 

gebleven alwaar de kogel uit mijn been werd gehaald. Alhoewel ik niet onder voortdurende 

bewaking stond van de duitsers, kwamen deze nochtans nu en dan kijken.  
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Op het middaguur van de reeds vernoemde datum kwamen mijn vader en broeder Hubert in het 

hospitaal aan en vroegen van hen te vergezellen. Oorspronkelijk wilde ik niet daar ik hen 

daardoor in gevaar zou brengen.  

 
146. Charles Buschgens, 1 mei 1943 te Waterschei, Ringlaan 

 

Op hun aandringen heb ik dan toch toegegeven en wij 

zijn met de auto van Neyens Jan wonende te Genk, 

Steenweg op As, mits betaling, weg gereden naar een 

leegstaande woning van mijn grootouders te Stokkem, in 

de Boyen. Enige tijd later kwamen de Duitsers aldaar 

reeds naar mij zoeken, dit in gezelschap van Neyens 

welke verplicht was geweest van hen te wijzen waar ze 

mij naar toe hadden gebracht. Daar er echter slechts 

twee Duitsers bij waren, durfden deze waarschijnlijk niet 

binnenkomen en hebben zich verwijderd, waarschijnlijk 

om versterking te gaan halen.  

 

Ik heb hiervan gebruik gemaakt om mij terug te laten 

overbrengen door Steutelings Jozef
308

 en mijn broeder 

Hubert, welke mij brachten naar de familie Conings-

Dewael, eveneens wonende te Stokkem, Royerweg. 

Aldaar ben ik gedurende drie maanden te bed gebleven 

en ben er verzorgd geweest door Dr. Dexters (...
309

)  

 

 

Enige dagen na mijn ontvluchting, meer bepaaldelijk op 4.1.1944 is dan mijn vader 

aangehouden naar alle waarschijnlijkheid wegens de rol welke hij bij mijn ontvluchting heeft 

gespeeld. Terwijl mijn broeder vanaf mijn ontvluchting is ondergedoken. Deze is niet 

aangehouden geweest. Mijn vader is uit Duitsland niet weergekeerd (...) 

 

In het tijdschrift Stoppels van de heemkring van Zutendaal verscheen in 1994, een publicatie 

ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding, met een interview van Tilke Oyen, door 

Frans Beckers, waaruit wij deze fragmenten citeren
310

 : 

 

‘Ik was in Hasselt voor verpleegster aan het leren toen in mei 1940 de oorlog uitbrak (…) 

In 1941, het tweede jaar van de oorlog, ben ik dan afgestudeerd (…) Toen is in Genk in het 

hospitaal een plaats vrijgekomen (…) dat moet omstreeks eind 1942 geweest zijn, meen ik (…) 

Het is ook daar, in het hospitaal van Genk, dat ze me aangehouden hebben. Ik wist toen nog 

niet dat ze thuis ook mijn vader en zuster meegenomen hadden (…) Mijn vader en zuster 

hebben ze ’s nachts aangehouden.  

 

Ik ben gewoon ’s morgens om zeven uur op 

mijn werk begonnen.  

 

Ik logeerde in het hospitaal en was dus niet 

op de hoogte van de feiten in Zutendaal.  

Ik werkte in zaal 6. Dat was de zaal voor 

de gekwetsten van de mijn van Eisden (…)  

 
147. Ziekenzaal in het Sint-Jansziekenhuis 
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’s Morgens rond tien uur belde de portier me op. Hij zei ; “ge moet naar beneden komen want 

er is een Duitser voor u hier” (…) Even later gingen we naar buiten en zei de Duitser tegen 

me : “Gaat ge niet lopen ?”  

Hij heeft me dus de kans gegeven om te vluchten. Maar ja, ik had het benul niet. Ge zijt u van 

niks bewust. Ge weet van niks (…) Toen met mij naar de Kommandantur, die twee huizen 

verder lag. Maar ja, daar zaten al leden van de Gestapo. Zij waren niet zo vriendelijk.  

Ze hebben mij onder in de kelder opgesloten tot ’s avonds. Toen ging de deur open. Het was 

koud. Het was 18 januari. Midden in de winter. De sneeuw lag (…) Het was een Belg, iemand 

van Hasselt, die zei : “allez, opstaan ! Nu zijt ge niet meer de juffrouw van het ziekenhuis.  

Nu zijt ge onze gevangene”. Er stond een kamionet te wachten waar ik ingestoten werd.  

Er was niemand anders dan de Duitsers en een chauffeur. We begonnen rond te rijden.  

Naar waar weet ik niet maar er werden alsmaar meer gevangenen meegenomen. Maar ik zag 

geen vrouwen ?! Toen ze op zeker moment ergens binnen waren om mannen op te laden, zei 

de chauffeur tegen me : “Weten ze bij u thuis dat ge aangehouden zijt ? (…) Ik sta niet achter 

hun ideeën maar ik ben opgeëist”, verontschuldigde hij zich. Ik heb de man toen het 

telefoonnummer van mijn zuster gegeven en hij heeft daadwerkelijk ’s avonds gebeld om alles 

te vertellen.  

 

De Duitsers hebben ons naar Hasselt 

gebracht naar de Havermarkt, naar 

de Kommandantur (…) We moesten 

allemaal “Nase am Wand” gaan 

staan. De mannen kregen handboeien 

aan, ik niet. Ze hebben me er 

tussenuit gehaald en naar de 

gevangenis in Hasselt gevoerd (…)  

 
148. Gerechtsgebouw aan de Havermarkt in 

Hasselt 

 

 

De volgende ochtend werden de deuren opengegooid en kwam een Feldwebel te voorschijn 

(…) Hij begon de namen af te roepen en dan moest ge buitenkomen. “Oyen”, riep hij en ik 

ging naar buiten. Uit de laatste cel stapte tegelijkertijd mijn zuster Catharina.  

Dat wist ik niet ! “Ach, zwei Schwestern”, zei de Feldwebel toen; “Zurück !” 

 

Ik moest terug de cel in en kreeg geen kans om met mijn zuster te praten. Acht dagen hebben 

we in de gevangenis van Hasselt gezeten.  

 
149. Gevangenis van Hasselt 

 

Toen werden we weer in kamions geladen 

en naar Antwerpen gebracht. Daar ben ik 

voor de eerste keer met haar in contact 

geweest. Ik vroeg aan haar waarom ze ons 

waren komen halen en naar het hoe en 

waarom. “Ik weet het niet”, zei ze.  

Van vader hadden we niks meer gehoord.  

In Hasselt waren mijn zuster en hij uit 

elkaar moeten gaan (…) 



 67 

Catharina en Mathilde Oyen werden per trein naar het concentratiekamp Ravensbrück 

getransporteerd, van waaruit ze in juli 1944 per vrachtwagen naar het kamp in 

Neubrandenburg werden gevoerd. Enkele dagen vóór het einde van de oorlog werden ze op 

een voetmars gezet, totdat ze Russische Mongolen tegenkwamen, die hen aan de Britten 

overleverden. Op 27 mei 1945 waren beiden terug, maar hun oude vader keerde nooit weer. 

 

De ontmanteling van de Komeetlijn in Limburg en Luik, 7 januari 1944 

 

7 januari 1944 was een zwarte dag voor het Limburgs-Luikse netwerk van Comète. Die dag 

werden de gezusters Marie en Madeleine Dewé thuis in Luik gearresteerd. Een week later 

reisde hun vader Walthère Dewé met een vals paspoort op naam van Muraille
311

 naar Thérèse 

de Radiguès de Chennevière van Clarence, waar de Geheime Feldpolizei toen juist 

binnenviel
312

. Tijdens zijn overbrenging naar de gevangenis van Sint-Gillis in Elsene 

ondernam hij een poging om te ontvluchten, maar hij werd op 14 januari 1944 neergeschoten 

door een officier van de Luftwaffe die op dat ogenblik toevallig in de buurt was
313

. De valse 

identiteitskaart van Walthère Dewé op naam van Muraille zorgde ervoor dat de 

Sicherheitsdienst geen link vond met de inlichtingendienst Clarence van Dewé, zodat dit 

netwerk nog kon verder blijven functioneren tot aan de bevrijdingsdagen. Berthe Morimont-

Lambrecht, geheimagente van Comète en Clarence, werd op 7 januari 1944 samen met haar 

dochters Anne en Lucienne Morimont en de genaamde Anne-Marie Ferier, aangehouden.  

 

De twee dochters Morimont werden zes weken later bevrijd. Berthe Morimont-Lambrecht, 

Marie en Madeleine Dewé werden 

naar het concentratiekamp van 

Ravensbrück gevoerd. Madeleine 

Dewé stierf daar op 17 januari 1945, 

slechts 30 jaar oud. Berthe Morimont 

stierf daar in maart 1945. 

150. Euguène De Schepper, Henriëtte, vader, 

Jeanne, Gerard, Henri en Joseph Brouns in 

Uikhoven, 1943 

In het Maasland te Uikhoven (Rekem) 

werd diezelfde morgen van 7 januari 

1944 Jeanne Brouns in haar huis door 

de Geheime Feldpolizei aangehouden 

en naar Hasselt gebracht.  

 

Op de Havermarkt in Hasselt werd ze hardhandig ondervraagd. Op 19 januari 1944 werd ze 

naar de Saint-Léonardgevangenis overgebracht, waar ze moest vaststellen dat ook de andere 

vrouwen van het netwerk opgesloten zaten, zoals : mw. Anne-Marie Robeyns-Janssens, de 

gezusters Marie-José en Antoinette Franssen en hun moeder Jeanne Franssen-Vanclee.  

 

Op 11 maart 1944 werden alle betrokken vrouwen naar de gevangenis van Essen overgebracht 

om uiteindelijk op 30 november 1944 in het concentratiekamp van Ravensbrück terecht te 

komen. Jeanne Brouns en Marie-Thérèse Dewé vermoedden dat het door Ronald Stokes 

kwam, die de oorzaak was van al hun ellende. Deze was met zijn collega Frank Andrews op 

10 december 1943 in Halle opgepakt met hun gids Jeanne Macintosh. Een maand later werd 

Ronald Stokes in Luik geconfronteerd met Antoinette Franssen
314

.  
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Jeanne Brouns trouwde na de oorlog met partizanenleider 

Emile Neven, alias Louis
315

.  

151. Partizanenleider Emile Neven, Hasselt 1946 

Frank Andrews trouwde na de oorlog met Jeanne Macintosh.  

Ronald Stokes woonde na de oorlog in Worcester
316

. 

Bokrijk, mei 1944 

 

In het voorjaar van 1944 stortte een Brits vliegtuig neer in de 

omgeving van het klooster van de Broeders der Kristelijke 

Scholen in Bokrijk te Genk. Drie bemanningsleden wisten zich 

te redden door uit het vliegtuig te springen met hun 

valschermen.  

 

Het verhaal van een van hen was bekend bij 

mijn heemkundige vriend Roger Houbregs, 

deels via zijn buurman François Willems, die 

het verhaal op zijn beurt gehoord had van 

Fons Buntinx
317

. 

 
152. Roger Houbregs en François Willems, 2009 

 

Op dinsdagavond 20 april 2010 interviewden 

wij de éénentachtigjarige François Willems in 

zijn huis te Bokrijk : 

 

‘Vanaf de keurkippenkwekerij van Smolderen te Bokrijk zag ik op een morgen dat er een witte 

parachute in een boom hing in de buurt van waar later het huis van Jef Weyns, de eerste 

conservator van het Openluchtmuseum, zou 

worden gebouwd. 

 
153. Huis van familie Smolderen in Bokrijk, 2009 

 

De man had zich kennelijk zelf bevrijd en 

was in noordelijke richting gevlucht naar 

de woning van de familie Buntinx, waar 

mijn ouders vroeger ook gewoond hadden.  

Ik hoorde het verhaal vertellen door Fons 

Buntinx, toen deze bij mijn vader op bezoek 

kwam en wij in de Zonhoverdreef (huidige 

Bokrijklaan) woonden.  

 

Fons Buntinx woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in een boerderij te Genk, Bockrijk 7. 

Fons Buntinx hield de vliegenier verborgen en had Konte Jan geconsulteerd, een veekoopman 

uit Kiewit die bevriend was met mijn vader. De veekoopman contacteerde de weerstand. Twee 

mannen, weerstanders, kwamen de vliegenier halen en brachten hem naar het kasteeltje van 

Kiewit. Daar bleken toen al twee van zijn collega’s te verblijven. 
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Henri Peeters
318

, een arbeider uit Zonhoven, 

die destijds op het provinciaal domein Bokrijk 

als tuinier werkte, vond de parachute en 

vliegenier.  De zijden parachute werd nadien in 

stukken gesneden en in glazen bokalen in de 

grond verstopt’. 

 
154. Henri en Josephine Peeters uit Zonhoven 

 

 

Op zaterdagnamiddag 24 april 2010 interviewden wij de 95-jarige Henri Peeters in zijn huis te 

Zonhoven : 

 

 ‘In 1928 ben ik als hovenier begonnen op het domein 

van Bokrijk, dat toen eigendom was van de Belgische 

Boerenbond. Er werkten toen tussen de 50 en de 100 

man onder leiding van landbouwingenieur Gaston 

Geerts
319

. Er werd zowel aan landbouw als aan 

veeteelt gedaan.  

 
155. Ingenieur Gaston Geerts, Bokrijk 1933 

 

Er waren koeien en zeker 600 varkens op de boerderij.  

 

Mijn broer Albert werkte in de viskwekerij van Bokrijk. 

Toen de Boerenbond in 1938 failliet ging, heb ik een paar jaar op de kippenkwekerij van 

Smolderen gewerkt
320

.  

 

Nadat het provinciebestuur van 

Limburg het domein Bokrijk had 

overgenomen, werkte ik afwisselend 

op het domein en bij Smolderen. 

 
156. Familie Smolderen en Gaston Geerts 

in Bokrijk, 1933 

 

Toen de Tweede Wereldoorlog 

uitbrak kwam Snickers, een 

Nederlandse boer zich in de 

boerderij van Bokrijk vestigen
321

.  

Later kwam ook de Vrijwillige 

Arbeidsdienst met een twintigtal 

geüniformeerde mannen uit de  

omgeving zich op het domein vestigen om aan tuinbouw te doen. Op zeker ogenblik is een 

compagnie van de Duitse Wehrmacht zich komen vestigen op het kasteel van Bokrijk. 

 

Op een morgen in het voorjaar, ik kan niet exact zeggen welke maand of jaar, ging ik van 

mijn ouderlijk huis te Bokrijk aan de Genkersteenweg naar het provinciaal domein Bokrijk 

om er te gaan werken. Het was omstreeks 7.30 u. en ik was vergezeld van Jef Loyens uit de 

Berenbroekstraat. Voorbij het huis van Smolderen, waar nu de rotonde is van het 

openluchtmuseum, zagen wij in de verte dat er een hoge boom bedekt was met een witte stof. 
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Toen wij ter plaatse kwamen, zagen wij dat het een parachute was, die aan de voet van de 

boom vast lag. De valschermspringer had zich kunnen bevrijden. Wij besloten om de 

parachute af te halen en deze te verbergen voor de Duitsers omdat wij dachten dat deze 

waarschijnlijk van een geallieerde vliegenier was. Een beetje verder was een hoge 

doornstruik, waar wij de parachute wilden verstoppen. Daar troffen wij tot onze grote 

verbazing een geüniformeerde man aan in bruine vliegeniersoverall. Wij dachten dat hij dood 

was, maar hij sliep. Wij hebben hem niet durven wekken en legden de opgevouwen parachute 

naast de man. Toen zijn wij terug vertrokken naar ons werk.  

Ondertussen was een sectie gewapende Duitse soldaten al op zoek naar de vliegenier.  

Zij vroegen ons of wij niets gezien of gehoord hadden. Wij hebben hen niets verteld. 

’s Avonds zijn wij teruggegaan naar de doornstruik en vonden daar slechts de parachute en 

de bruine overall van de vliegenier. De overall had een pelsen kraag en er hing een stekker 

aan, die waarschijnlijk een verbindingsnoer was met een elektrische installatie in het 

vliegtuig. Wat er met de vliegenier gebeurd was en wie hij was, hebben wij nooit geweten. 

Wij hebben de overall en de parachute naar huis meegenomen en in stukken versneden. 

Waar zijn vliegtuig gevallen was, hebben wij ook niet geweten’.  

 

Henri Peeters kende de veekoopman Konte Jan als de man in wiens huis later de familie Vaes 

uit Kiewit kwam wonen. Deze veekoopman konden wij identificeren als Jean Steegmans uit 

Sledderlo
322

. 

 

Wij hadden sinds 7 september 

2010 contact met de free-lance 

journalist Greg Lewis uit Cardiff 

(Wales)
323

, die in 2008 een boek 

had geschreven over de avonturen 

van John Evans onder de titel 

Airman Missing.  

 

Hieruit blijkt dat het John Evans 

was die op 13 mei 1944 met een 

valscherm uit zijn neergehaald 

vliegtuig was gesprongen in de 

buurt van Bokrijk. 

 
157. Bemanning van de in Bokrijk neergestorte Halifax : 1. Graham Colledge 2. Douglas Lloyd 3. John Daniels 

4. Lesley Board 5. John Evans 6. William Robertson 7. Frank Tait 

 

Enkele details uit het verhaal, dat John Evans vele jaren later aan de auteur Greg Lewis deed, 

kloppen met het verhaal van Henri Peeters, zoals : de ontmoeting met een Duitse patrouille. 

John Evans verklaarde dat hij ze ook gezien had, terwijl ze al zingend voorbij marcheerden en 

dat hij vervolgens bij de boerenfamilie Buntinx-Saro was opgevangen.  

 

De ontsnapping van flight-officer John Evans, 13 mei 1944 

 

Een Britse Handley Page Halifax Mk III met serienummer HX-334 NP-C viel op 13 mei 1944 

neer in het bos nabij het kerkhof van de Broeders van de Kristelijke Scholen in Bokrijk.  

 

Het toestel, op missie vanuit de Britse basis Lissett (East-Yorkshire) om het station van 

Hasselt te bombarderen
324

, was neergehaald door een nachtjager, bemand door Hauptmann 

Heinz Schnaufer, een beruchte Duitse gevechtspiloot van de Luftwaffe
325

.  
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158. Heinz Schnaufer met Ludwig Leidenbach (L) en Fritz Rumpelhardt (R) 

 

Heemkundig auteur Lucien Bogers schreef in 2005 in 

Heidebloemke jg. 64 een artikel over de vliegtuigcrash in 

Bokrijk
326

 op 13 mei 1944. Hierin gaf hij de namen van de 

zeven bemanningsleden op, die volgens zijn toenmalige 

woordvoerder broeder Robrecht
327

, allen overleefden. Jan 

Zoons schreef hierover ook een artikel in het tijdschrift 

Bokkesprongen
328

. 

 

Jaak Cardinaels, die voor houthandelaar Henri Gerits in 

Bokrijk werkte, ontmoette piloot John Evans. Hij begreep dat 

de Brit de weg naar Den Bosch in Nederland zocht om te 

ontkomen en beloofde hulp te zoeken. Jaak Cardinaels kende 

Alfred Van der Biest, elektricien op de kolenmijn van 

Zwartberg als verzetsman
329

.  

Toen de beide mannen per fiets naar Bokrijk reden, vonden zij 

de Britse piloot niet onmiddellijk. John Evans
330

 was verder 

gelopen en had zijn flight-officer, de Canadese piloot ‘Bill’ (William) ‘Robby’ Robertson 

teruggevonden. Beiden hadden zich verstopt in een hooimijt, waar ze door verzetsman Alfred 

Van der Biest en Jaak Cardinaels werden aangetroffen.  

 

De baron van Vogelsanck 

 

De vliegeniers werden via Zonhoven 

naar het kasteeldomein van de baron 

van Vogelsanck in Zolder geleid. 

Daar troffen de Britten de overige vijf 

andere bemanningsleden aan : 

sergeant ‘Les’ Board, flight-officer 

John ‘Danny’ Daniels, sergeant 

‘Doug’ Lloyd, sergeant Frank Tait en 

flight-sergeant Graham Colledge
331

.  

 
159. Zittend : Lloyd, Robertson en Evans 

Staand : 5 Russen, waaronder Dimitry 

Sokolov (L), Zolder, einde mei 1944 

 

 

Tot in de maand juni 1944 werden de 

vliegeniers onder de goede hoede 

gelaten van boswachter Louis 

Wouters
332

 uit Zolder en René Jaspers 

uit de Halveweg in Zonhoven.  

 
160. Remi Claes, Konstantin Sokolov, René 

Jaspers en Dimitry Sokolov, Zolder mei 1944 
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Zij handelden in opdracht van burgemeester Jean baron de Villenfagne van het kasteel van 

Vogelsanck. Florent Biernaux, de man van de Evasion pilotenhulplijn bracht op 20 mei 1944 

vier of vijf vliegeniers naar Hasselt, waar al twee Canadezen zaten : flightofficer William 

Dudley en sergeant Lloyd Perry
333

.  

 
161. Kasteel Vogelsanck, Zolder 

 

Vanuit Hasselt werden de RAF-

vliegeniers vijf dagen later per 

tram naar Luik gebracht en 

toevertrouwd aan de Luikse 

fillière.  

 

Op 5 september 1944 waren vijf 

van hen al terug in Engeland
334

.  

 

 

 

De Canadezen William Dudley en Lloyd Perry, bemanningsleden van 

de Halifax Mk II van het 431th Squadron, werden op 6 augustus 1944 

samen met de familie Biernaux-Doby, gearresteerd en als 

krijgsgevangenen behandeld
335

. Zij zouden de oorzaak worden van 

problemen bij het Comète netwerk in Hasselt. 

De twee Australische bemanningsleden, de sergeanten Frank Tait en 

Graham ‘Dick’ Colledge, konden ook niet ontvluchten. Zij werden 

krijgsgevangen gemaakt en overgebracht naar Stalag Luft 7 in 

Luckenwalde, Silezië
336

, waar zij op 19 januari 1945 bevrijd werden. 

 
161 bis. Lloyd Perry 

Familie Buntinx-Saro in Bokrijk 

 

Op zaterdagnamiddag 6 november 2010 interviewden wij in zijn woning te Zonhoven de 

drieëntachtigjarige Jef Buntinx : 

 

‘Ik ben op 4 augustus 1927 geboren 

als een van de acht kinderen uit het 

gezin van Alfons Buntinx en Bertilia 

Saro te Kuringen
337

. Mijn ouders zijn 

in de jaren ’30 naar Bokrijk verhuisd, 

waar zij een boerderij hielden met zes 

koeien en een paar paarden. 

Bovendien was vader in loondienst van 

houthandelaar Henri Gerits als garde 

(boswachter) en moest hij diens bos 

bewaken. Daardoor kreeg hij ook 

kinderbijslag.  

 
162. Achteraan : Cecile, Jef, Martin Buntinx 

Voor : Gabriëlle, moeder Bertilia, Georges, 

Jacqueline, vader Fons en Maria Buntinx, 

Bokrijk 1944 
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Tijdens het laatste oorlogsjaar werden drie Engelse vliegeniers bij ons gedurende drie dagen 

verborgen gehouden. Op een morgen wilde ik naar mijn werk vertrekken op de triage 

(bovengrondse steenkoolsortering) van de kolenmijn van Winterslag.  

 

Aan de vijver naast ons huis
338

 zag 

ik dat een man zich aan het wassen 

was in een kommetje. Ik draaide mij 

om en ging dit tegen moeder 

vertellen. Iets later stond de man al 

aan onze deur en haalde een boekje 

uit, waarin korte zinnen stonden in 

verschillende talen. 

 
163. De Cox-weyer in Bokrijk aan het huis 

Buntinx 

 

De man was een Engelse vliegenier, 

gekleed in uniform.  

 

 

Omdat wij geen Engels verstonden werd vader erbij gehaald en ook de veekoopman Konte 

Jan die juist thuis aan kwam. Beiden zijn nog in de buurt gaan zoeken en kwamen daarna 

terug met twee andere Engelse vliegeniers. Er werd besloten om de mannen te kleden, hen te 

voeden en om ze te laten overnachten boven de paardenstal op de hooischelf. Ik kende hun 

namen niet. Mijn oudere broer Martin is dan naar schrijnwerker Machiels gereden, die op de 

Beringersteenweg in Ter Donk (Zonhoven) een café had. Daar kwamen de partizanen samen 

en die zouden de vliegeniers wel helpen
339

. Op een dag is Riehkske Metten, de garde 

(boswachter) van Bokrijk, die op de Hasseltse Hei woonde,  thuis aan vader komen vragen of 

hij geen Engelsen had gezien. Vader zei dat hij van niks wist. 

 

Na drie dagen zijn er drie mannen per 

fiets naar onze boerderij gekomen om de 

Engelse vliegeniers te komen ophalen.  

Zij hadden voor elk van hen een fiets bij en 

valse passen. Ik herkende twee van hen als 

Zonhovenaren : René Jaspers, de latere 

horlogemaker van Zonhoven en een zekere 

Wouters van de Halveweg.  

Jaspers sprak Engels en de vliegeniers 

zouden naar ht domein van Vogelsanck 

gebracht worden bij de baron, die in het 

verzet zat.  

 
164. Paardenstal bij het huis Buntinx, Bokrijk 

 

In de jaren ‘50 zijn twee van de drie Engelse vliegeniers ons komen opzoeken. Zij zijn toen bij 

mijn zus Gabriëlle ontvangen, waar moeder als weduwe inwoonde’. 

 

Wij hadden vervolgens ook een gesprek met Maria Buntinx, de jongere zus van Jef uit 

Zonhoven. Zij toonde ons twee familiefoto’s en vertelde iets over haar aandeel als 13-jarige : 
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‘Ik moest destijds van vader Konte Jan, de veehandelaar in de Kiewitstraat, per fiets gaan 

verwittigen dat er drie 

Engelse vliegeniers bij ons 

zaten, die weg moesten. 

Konte Jan had contacten met 

de vrouw van de (latere) 

horlogemaker René Jaspers 

uit Zonhoven. Zij zorgde 

ervoor dat de Engelsen 

werden opgehaald’.  

  
165. Moeder Bertilia Buntinx-Saro 

met haar kinderen : Jacqueline, 

Maria, Gabriëlle en Georges 

Buntinx, Bokrijk 1944 

 

 

 

 

Wij vernamen op 11 november 2010 dat Lucienne Lieben, de echtgenote van Freddy Buntinx, 

nog foto’s zou hebben getrokken van het bezoek van John Evans in 1981-‘82 te Zonhoven.  

Op zaterdag 11 december 2010 hebben wij deze foto’s bekeken en mogen reproduceren. 

Het zijn foto’s die in Zonhoven gemaakt zijn 

in juni 1981 toen John Evans met zijn broer en 

zijn echtgenote Jeanne de weduwe Berthilia 

Buntinx-Saro zijn komen opzoeken.  

 
166. John Evans (L) met zijn echtgenote en broer in 

Zonhoven, juni 1981 

 

Het jaar daarop kwam John Evans in 

september 1982 met een collega RAF-

vliegenier (Robertson) en hun beide 

echtgenoten opnieuw op bezoek.  

 

 

Dit was meteen het laatste 

bezoek want in april 1983 stierf 

Berthilia Buntinx-Saro.  

John Evans schreef haar nog 

een laatste brief. 

 
167. John Evans en echtgenote bij 

Berthilia Buntinx-Saro (L), 1982 

 

De familie Jaspers onderhoud 

nog steeds briefwisseling met 

John Evans en Bill Robertson.  
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Familie Steyvers-Lyssen, Bokrijk 1943 

Roger Houbregs vond op woensdag 27 oktober 2010 de 90-jarige Jaak Steyvers
340

 uit Bokrijk 

bereid om te vertellen over zijn oorlogservaringen. Jaak had het over een onbekende 

vliegenier die tijdens de oorlog bij zijn ouders thuis kwam aankloppen voor onderdak. 

Wij interviewden hem op vrijdagnamiddag 12 november 2010 : 

‘Mijn ouders woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog in een huis aan de Zoehnoever Goar 

bij het Koebos in Bokrijk. Ik herinner mij 

een zondagnamiddag, in het voorjaar of 

najaar, want het was vroeg donker.  

Vader was op 29 mei 1943 gestorven. 

 
168. Huis Steyvers te Bokrijk aan het Koebos, 2011 

 

Een man, ongeveer 20 a 25 jaar oud, 

gekleed in een blauw pilotenuniform, 

blootshoofds, was uit het Koebos gekomen 

tot aan ons huis. Moeder en ik konden niet 

met hem spreken omdat hij geen Vlaams 

sprak. Om zich te kunnen behelpen had 

hij een taalboekje bij met vragen in het Nederlands, Frans en Engels. Het was waarschijnlijk 

een Engelse vliegenier omdat hij ons wilde duidelijk maken dat hij boven Limburg was 

afgeschoten. Wij probeerden aan de hand van zijn boekje te zeggen dat er 200 Duitse 

soldaten in zwart uniform gelegerd waren in het kasteel van Bokrijk
341

.  

 

De man kreeg van ons moeder een glas melk in de keuken.  

Moeder besloot ’s avonds om de man naar de boerderij van Fons 

Buntinx te brengen, zowat 500 m verderop
342

, waar voordien de 

familie van Bert Willems had gewoond
343

. Welk groot risico heeft 

moeder toen niet gelopen ?’. 

169. Gebroeders Jan, Gerard en Jaak Steyvers (midden), Bokrijk 1935 

Wij toonden Jaak Steyvers de foto van de drie Britse vliegeniers 

en vijf Russen. Met enige aarzeling duidde hij Doug Lloyd aan, 

waarvan hij meende dat dit de vliegenier wel eens zou kunnen 

zijn.  
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Een Canadese vliegenier bij de familie Wynants-Stevens in Bokrijk, 24 mei 1944 

 

Op maandagavond 25 oktober 2010 interviewden wij bij 

zijn thuis in Bokrijk René Wynants, die ons het volgende 

verhaal vertelde : 

 

‘Op 13 mei 1944 was een Britse Halifax neergeschoten 

boven Genk en had zich met de snuit vastgeboord op een 

akkerland, nabij het Kneippbos aan het kerkhof van de 

Broeders te Bokrijk.  

 
170. René Wynants, 2010 

 

Veertien dagen later arriveerde een 

terreinwagen met twee Duitse officieren bij 

ons thuis, die tegen moeder zeiden dat ze er 

rekening mee moest houden dat er ’s 

anderendaags twee soldaten zouden komen 

middageten. De soldaten stonden in voor het 

onderzoek en de opruiming van het gevallen 

Britse vliegtuig.  

 
171. Crashplaats van de Halifax te Bokrijk, mei ‘44 

 

Moeder zei dat het middagmaal zoals 

gewoonlijk pas om 12.20 u. klaar zou zijn.  

 

 

Die volgende dag waren de soldaten, gekleed in grijze Duitse uniformen,  

op tijd om mee te eten met de familie. Zij hadden tot 13 u. vrij en werden dan met een 

vrachtauto teruggebracht naar de plaats van de crash. Het waren vriendelijke mannen, die 

gemoedelijk met ons hebben gepraat en die tevreden waren over het warme middagmaal.  

 

’s Anderendaags waren ze al om 11.15 u. 

thuis en hadden daardoor de tijd om onze 

boerderij te verkennen. In de schuur 

stond een tweedehandse dorsmolen, een 

zogenaamde manège die door een paard 

werd aangedreven. Het was een Duitse 

machine van het merk Stella-Mannheim. 

 
172. Boerderij van Wynants, schilderij van René 

 

Voor het middageten moest ik vader gaan 

roepen, die op het veld met de paarden 

aan het akkeren was. De Duitse soldaten 

gingen mee en toen een van hen het 

tafereel zag, vertelde hij dat hij een Stuka-piloot was geweest
344

 en op een missie in Frankrijk 

was neergestort in een veld. Hij herinnerde zich levendig hoe het paard van een Franse boer 

daardoor geschrokken was en de boer had meegesleurd op zijn vlucht.  
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Drie dagen na elkaar zijn de soldaten ’s middags komen eten en ongetwijfeld waren er nog 

andere families in de buurt die Duitse soldaten voedsel moesten verschaffen
345

. 

 

In de avond van 24 mei 1944 was ik naar een bijeenkomst van de Kajotters (KAJ) in 

Godsheide gegaan en toen ik thuis kwam, zag ik dat een grote man met een Hollandse fiets 

mij stond op te wachten. In gebrekkig, maar verstaanbaar, Nederlands vroeg hij of ik mijn 

vader wilde gaan halen. Toen vader buitenkwam vroeg de onbekende man aan vader of hij 

niet zou mogen overnachten en dat hij een Canadees was, die op weg was naar Normandië.  

 

Vader nam hem mee naar binnen, waar moeder juist de tafel aan het 

dekken was voor het avondeten. Terwijl mijn vader met de man praatte, 

ging ik naar zijn fiets kijken, waarop een papieren pakje was 

vastgemaakt, waarin ik een stuk grijze stof zag. Ik dacht dat het 

misschien een Duits uniform was en ik vertrouwde de man niet meer. 

Met een knipoog heb ik mijn vader bijgeroepen en heb hem verteld wat 

ik gezien had. Vader was op zijn hoede en wilde meer weten over de 

man, die voor een Canadees zo goed Nederlands kende.  

 
173. Luitenant André Duchesnay 

 

De man haalde zijn militaire pas uit, waaruit bleek dat hij als marconist bij het Amerikaanse 

leger was en dat hij André Ducheny heette. Hij vertelde ons dat hij een half jaar geleden met 

zijn vliegtuig boven Holland was afgeschoten en dat hij daar ondergedoken had gezeten bij 

mensen die hem Nederlands hebben geleerd. Hij zou ons een geheim vertellen als wij 

beloofden hierover met niemand te spreken. Hij zei ons dat hij een afspraak had om 15 u. in 

Tongeren en dat de landing van geallieerde troepen op 6 juni 1944 zou plaatsvinden in 

Normandië. Wij waren verheugd om dit te horen dat er eindelijk toch iets zou gebeuren om de 

Duitse bezetting een halt toe te roepen.  

 

Vader stelde voor dat de Canadees op zolder zou slapen, maar de 

man stelde voor om in de schuur te overnachten.  

Vader had bezwaren omdat in de schuur de nieuwe oogst hooi en 

stro was opgestapeld en er brandgevaar was.  

 
174. Martin Wynants, olieverfschilderij door zijn zoon René Wynants 

 

De Canadees haalde zijn benzineaansteker uit zijn broek en legde 

die op de kast. Toen hebben wij een slaapplaats gemaakt tussen de 

bussels stro en de man beloofde om tegen 10 u. ’s morgens te 

vertrekken. Alleen sliep hij zo vast en snurkte hij zo erg dat wij 

hem moesten wakker schudden.  

 

Wij zouden tegen de middag nog de twee Duitsers op bezoek krijgen. De Canadees had zijn 

scheergerei bij en maakte zijn toilet, waarna moeder hem nog een stevig ontbijt gaf met 

eieren en brood. Vader zei dat ik de Canadees met mijn fiets moest begeleiden naar het 

Albertkanaal, waar hij over de sluis van Diepenbeek moest geraken.  

Ik kende die weg omdat ik regelmatig melk bracht naar de Sint-Servatiusmelkerij in 

Diepenbeek
346

.  
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175. Leden van de Sint-

Servatiusmelkerij te Diepenbeek,  

ir. Gaston Geerts (staande L) 

 

Maar ik wist ook dat dit een 

risico inhield omdat de sluis 

bewaakt werd door de Vlaamse 

Wachtbrigade. Bij het vertrek 

schreef de Canadees zijn naam 

en adres in Quebec, Rue 

Fraiser, op in mijn notaboekje, 

dat ik thuis verborg
347

.  

 

Aan de sluis waren de wachters 

aan’t babbelen met de 

sasmeester, terwijl op dat 

ogenblik een schip versast werd.  

Zij hebben ons niet gecontroleerd en zo geraakte de Canadees veilig aan de overzijde tot bij 

de kerk van de paters passionisten in Rooierhei. Ik legde hem uit hoe hij verder moest rijden 

in de richting van Bilzen en Tongeren, waarna hij dankbaar mijn hand schudde.  

Ik heb de man daarna nooit meer weergezien. 

 

Na de oorlog was er een militair kantoor op de Guffenslaan in Hasselt, waar men zich bezig 

hield met de registratie van mensen die pilotenhulp hadden verleend tijdens de oorlog
348

.  

Ik heb mij daar aangeboden met de aantekening van de Canadese vliegenier in mijn 

notaboekje. In juli 1946 ontving ik voor mijn hulp aan de geallieerde vliegenier een 

erkentelijkheidgetuigschrift vanwege de Amerikaanse militaire overheid
349

’. 

   

Van Alexander Bonnet, vorser uit Landen, vernamen wij dat de Canadese vliegenier met 

zekerheid luitenant André Duchesnay was
350

. Die had tijdens een missie van de RAF naar 

Düsseldorf op 23 april 1944 omstreeks 01.30 u. met zijn Handley Page Halifax Mk III met 

serienummer LV-867 ZA-D in Griendtsveen/Helenaveen (gemeente Horst)
351

 in de 

Nederlandse provincie Limburg aan de Maas een noodlanding moeten maken
352

.  

 

Wij vonden zijn hele verhaal terug op de 

website van Air Force Association of 

Canada
353

, waaruit wij een relevant deel 

uit het Engels vertalen en citeren
354

 : 

 

‘Ik was een bemanningslid van de 

Halifax III die op 22 april 1944 om 

23.30 u. in Melbourne (GB) was 

opgestegen om Dusseldorf te 

bombarderen.  

 
175bis. Handley Page Halifax Mk III 

 

We bereikten ons doel ondanks dat we 

motorproblemen hadden gekregen.  

Op de terugweg vatten de motoren vuur wat maakte dat de brandstoftanks ontploften.  
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Op bevel van de piloot sprongen we uit het vliegtuig. Ik kwam neer in een kanaalzone van 

Helenaveen, ongeveer vijf kilometer van Liessel
355

. Ik begroef mijn valscherm en vliegpak en 

wandelde door tot de volgende nacht. Omdat het zondag was en er weinig mensen buiten 

waren, liep ik verder tot het dag werd. Later op de morgen rustte ik gedurende twee of drie 

uren. ‘s Avonds, toen ik wachtte tot het duister werd om het kanaal over te zwemmen naar 

Neerkant, ongeveer zes kilometer ten zuidoosten van Liessel, kwam er een man naar me toe en 

vroeg me wie ik was. Hij ging weg en kwam een beetje later terug met een Engelssprekende 

man en brachten me naar een schuilplaats in de bossen ten zuiden van Sevenum.  

Daar ontmoette ik drie ondergedoken Nederlanders en drie leden van de Royal Air Force : 

sergeant Kevern (12th Squadron), sergeant Munsell Williams en sergeant Firth, beiden van 

het 578th Squadron (…) Ik besloot op 24 mei om er alleen op uit te gaan omdat ik gehoord 

had dat de organisatie voor pilotenhulp was stilgevallen. Ik wist ook dat de spoorwegen 

slecht georganiseerd waren door bombardementen. Mijn helpers wilden dat ik wachtte tot 

aan de landing. In Helden stal ik een fiets en van daar fietste ik langs de hoofdweg (...) 

Ik stak op 24 mei 1944 de Nederlands-Belgische grens over bij Ittervoort
356

. 

Ik nam zijwegen door de velden en toen ik voorbij het douanekantoor was reed ik terug op de 

hoofdweg. Ik stopte bij een boerderij in Diepenbeek
357

 en nadat men me een maaltijd gegeven 

had, mocht ik in een schuur slapen. De volgende morgen fietste ik door Charleroi en op 

ongeveer vijf mijl ten noorden van Beaumont stopte ik opnieuw aan een boerderij om er wat 

te eten en een slaapplaats te vragen. Vooraleer ik Holland had verlaten met de fiets, had men 

mij burgerkleding gegeven, en toen ik bij Franse boerderijen aankwam moest ik altijd drie of 

vier keer vragen vooraleer men me binnen liet. Ik sprak vloeiend Frans en had de grootste 

moeite om de boeren te overtuigen dat ik geen Duitse agent was’ …  

 

In Frankrijk nam André Duchesnay de trein vanaf Vervins naar Laon in Picardië en van daar 

uit kwam hij op 28 mei 1944 in Parijs aan
358

. Daar kreeg hij van een vrouwelijke 

stationsbediende, zonder vragen te stellen, een gratis treinticket naar Toulouse aangeboden, 

toen hij zei dat hij een POW (Prisoner of War) was. Op 8 juni 1944 werd hij verder geholpen 

door lieutenant-commander Stephens, die deel uitmaakte van het pilotenhulpnetwerk 

Françoise van Marie-Louise Dissard
359

. Op 10 juli 1944 verliet hij Gibraltar om terug te keren 

naar Groot-Brittanië
360

. 

 

André Duchesnay overleed op 8 augustus 2008 te Ponte-Claire in Canada.  

 

Herman Greiner van IV./NJG1 te Brustem  

 

In zijn Abschuss-rapport vermeldde Oberleutnant Herman 

Greiner van Gruppe II/NJG1 dat hij op 23 april 1944 om 01.34 

u. een Halifax had geraakt ten noordwesten van Düsseldorf
361

. 

Dit was het toestel met navigator André Duchesnay aan boord.  

 

Op 28 april 1944 om 01.58 u. schoot Herman Greiner ook nog 

een Handley Page Halifax af op 6 km ten westen van Genk.  

De Britse Halifax Mk II met serienummer LK-842 SE-N  van 

het RAF-431th Squadron was op weg naar Montzen, maar 

stortte neer in het Park van Genk te Houthalen, nabij het huisje 

van de boswachter van Masy
362

.  

 
176. Herman Greiner, gesigneerde foto 
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De Canadese luchtmachtofficieren navigator William Dudley, radio-operator Douglas King 

en boordschutter Lloyd Perry werden na hun parachutage gered door bereidwillige 

hulpverleners.  

 
177. Antoine Palmers uit Stevoort en Lloyd 

Perry (midden) met Lucien Collin van Hasselt 
 

 

De bemanningsleden die de crash niet 

overleefden werden toen begraven op 

het militair kerkhof te Brustem :  

1
st
 lieutenant John Earman (USAAF), 

flight engineer sergeant James Graham 

(RAF), flightofficer William Pond 

(RCAF) en sergeant John Cooke 

(RCAF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
William Pond                          John Earman                             William Dudley                              John Cooke 

 

De arrestatie van het netwerk van Biernaux-Doby in Hasselt en Zonhoven, 1944 

 

Florent Biernaux werd op 5 augustus 1944, samen met Lloyd Perry, een van de Canadese 

vliegeniers, door de Geheime Feldpolizei-Luft gearresteerd. Hij werd tien dagen lang in 

Hasselt gevangen gehouden en ondervraagd. Ook zijn medeplichtige echtgenote en zoon 

Raymond
363

 werden diezelfde dag thuis in Hasselt gearresteerd.  

Vader Jules Jaspers en zijn zoon René (16 jaar), verzetslieden uit Zonhoven, die vanuit het 

domein Vogelsanck in Zolder aan pilotenhulp deden en John Evans hadden begeleid, werden 

eveneens op 5 augustus 1944 om 05 u. ’s morgens thuis door Vlaamse SD-mannen van 

Hasselt aangehouden
364

. Zij moesten mee naar de familie Frans en Maria Hoydonckx-

Ungvari, waar  William Dudley, de tweede Canadese vliegenier, verborgen zat
365

. Alle 

betrokken verzetslieden werden in het kantoor van de SD aan de Havermarkt in Hasselt met 

de vaststellingen geconfronteerd en aan foltering onderworpen
366

. Daarna zagen ze elkaar 

terug in de gevangenis van Hasselt. Op 14 augustus 1944 werden zij naar de gevangenis van 

Sint-Gillis in Brussel gebracht
367

. Olympe Biernaux-Doby werd op 31 augustus 1944 

gedeporteerd naar Ravensbrück. Florent Biernaux en Jules Jaspers werden op 30 augustus 

1944 op het laatste transport gezet richting Duitsland.  
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Zij hadden meer geluk want zij zaten op de 

zogenaamde Spooktrein, een treinkonvooi, dat 

dankzij manipulaties van de treinmachinisten en 

de stationschef van Mechelen
368

, nooit op zijn 

bestemming in Duitsland zou aankomen
369

.  

 
177. Machinist en begeleider van de spooktrein 

 

René Jaspers werd op transport gezet naar 

Breendonk en eind augustus 1944 naar 

Neuengamme aan de Elbe gevoerd, slechts enkele dagen vóór dat Breendonk bevrijd werd 

door de Amerikanen. In Kaltenkirchen, ten noorden van Neuengamme, werd René Jaspers 

verplicht om dwangarbeid te verrichten en in april 1945 vertrok hij naar een laatste kamp KZ 

Wöbbelin in Mecklenburg. Daar werden de gevangenen uitgehongerd, maar de Amerikaanse 

troepen van de 82th Airborne Division konden op 2 mei 1945 het kamp bevrijden en René 

Jaspers overleefde de gruwel.  

 

Hij keerde op 23 mei 1945 na tien maanden 

onmenselijke detentie terug naar Zonhoven
370

. 

 
178. René Jaspers (R), naast John Evans bij de familie 

Buntinx-Saro, Zonhoven 1982  

 

Raymond Biernaux
371

 overleed op 3 maart 

1945 in gevangenschap te Neuengamme. 

 

Olympe Biernaux-Doby, de moeder van 

Raymond, werd op 1 mei 1945 tijdens een 

dodenmars
372

 in de buurt van Berlijn door Russische troepen bevrijd. Zij kwam op 24 mei 

1945, samen met Laure en Simonne Degueldre, terug thuis in Hasselt
373

.  

Sergeant Arthur Barton en radio-

operator Frank Haslam, juni 1944 

Hubertine Martens-Paradys uit 

Gelieren
374

 werd op 23 juni 1944 

ongewild betrokken bij de hulp aan de 

Engelse RAF boordmecanicien sergeant 

Arthur Barton. Zijn vliegtuig, een 

Lancaster Mk I met serienummer LL-973 

EM-M van het 207th RAF Squadron, was 

afgeschoten boven Limburgs 

grondgebied.  

179. Familie Martens-Paradys, Gelieren 23 

augustus 1941, Hubertine Paradys (L) 

 

Het Britse toestel was door de Duitse nachtjager Heinz Wolfgang Schnauffer (1922-1950) van 

Gruppe IV./NJG1 neergehaald en in Dorne neergestort
375

.  
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Arthur Barton en Frank Haslam, de 

radio-operator, konden uit de handen 

van de Duitsers blijven. 

Bommenrichter sergeant Eddie 

Chapman landde met zijn valscherm en 

werd prompt ingerekend door een 

Duitse militair op een motorfiets.  

Ook staartschutter Peter Loakes werd 

gearresteerd en beiden belandden in de 

gevangenis van Hasselt
376

.  

 

180. Staand : Jack Shaw, Eddy Chapman, Peter Loakes, Jacky Jewell (+) zittend : Frank Haslam (L) John ‘Mike’ 

Solly (+) en Arthur Barton (R) 

Arthur Barton landde met zijn valscherm in de bossen van Gelieren te Genk. Hij kreeg er 

voedsel, nieuwe kleding en onderdak bij de familie Leonard en Hubertine Martens-Paradys te 

Genk
377

, die destijds in de Neerzij 13 woonde.  

 

’s Anderendaags werd hij door verzetsman 

Ernest Van Oppen opgehaald en naar een ander 

onderduikadres te Genk in de Vennestraat 

gebracht, bij meubelhandelaar Allard-Herck.  

181. Ernest Van Oppen, Winterslag 

Vervolgens kwam Arthur Barton terecht bij 

de familie van bakker Geebelen-Nahon in de 

Staelenweg en vervolgens op 26 juni 1944 

bij Leona Vande Velde.  

182. Arthur Barton bij Leona Vande Velde, juni ‘44 

Via de pilotenhulplijn Comète slaagde men 

erin om Arthur Barton veilig terug naar Londen te brengen
378

.  

Sergeant Frank Haslam kwam eerst in Niel-bij-As terecht, 

maar in Wiemesmeer (Zutendaal)  werd hij dertien weken 

lang opgevangen bij de familie Gerard en Helena Delsaer-

Geurts
379

, waar hij tot aan de bevrijding ondergedoken 

bleef
380

.  
183. Arthur Barton en Eddie Chapman in Genk, 1947 
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Arthur Barton kwam met zijn collega Eddie Chapman
381

 de families Van Oppen en Martens 

in 1947 te Genk voor het eerst na de oorlog opzoeken. Zij bezochten toen ook de site in Dorne 

waar hun vliegtuig was neergestort.  

Uit een brief van 3 juni 2004 van Pia Poppe-Martens, dochter van Hubertine Martens-

Paradys, vernemen wij dat de dankbare Arthur Barton tot aan zijn dood in mei 1998, 

regelmatig haar ouders in Genk heeft bezocht
382

.  

 
184. Hubertine Paradys (midden) met Arthur Barton, 1947 

Ernest Van Oppen had deel uitgemaakt van de Groep 

Hoornaert-Dirix, afdeling van het Geheim Leger te Zwartberg, 

die onder leiding van Lucien Grieten
383

, Karel Vandenhove
384

 en 

Georges Dumont stond
385

. 

 

 

 

 

185. Ernest Van Oppen, zijn dochter Marie 

‘Fifi’, Arhur Barton, Zulma Van Oppen-Blomme 

en Eddie Chapman, Nieuwe Kuilenweg in Genk, 

1947 

Frank Haslam en Arthur Barton kwamen 

in september 1981 hun redders opzoeken en bezochten toen ook het RAF-monument in 

Boxbergheide.  

186. Julia Vande Velde, Alice Geebelen-

Nahon, Leona Vande Velde, Margareth en 

Arthur Barton en familie, Boxbergheide, 

1981 

 

Van donderdag 18 tot maandag 22 

oktober 1990 kwamen Engelse 

oorlogspiloten, die in België waren 

geholpen door weerstanders, op 

bezoek te Brussel. Zij werden er 

officieel in audiëntie ontvangen door 

kroonprins Filip van België.  

Arthur Barton was een van hen en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn redders uit 

Genk op zondag 21 oktober 1990 uit te nodigen op een gastronomische reünie
386

. Toen werd 

een laatste foto van het gezelschap genomen aan het RAF-monument in de wijk 

Boxbergheide.  
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187. Laatste bezoek van Arthur en Margareth Barton te 

Genk, bij de familie D’Hulst, 1990 

 

 

 

 

 

188. Alice Geebelen-Nahon, Arthur Barton en Leona Vande Velde, Genk, 1990  

Arthur Barton wijdde zijn boek In pursuit of Freedom in 1993 aan 

Marie Van Oppen (Fifi), als erkentelijkheid voor de hulp en 

heldenmoed van haar vader in 1944. De auteur overleed op 11 mei 

1998, meer dan een halve eeuw nadat de oorlog voor hem was 

afgelopen.  

 

In 2005 bezochten Frank Haslam en Eddie 

Chapman nog een laatste maal de 

crashplaats Dorne waar ze door Leonard 

Reumers en Danny Vanstraelen, 

afstammelingen van Gerard Delsaer, werden 

opgevangen. 

189. Frank Haslam (L), Eddie Chapman, Leonard 

Reumers en Danny Vanstraelen in Dorne, 2005 

 

 

 

Navigator John Shaw verloor zijn benen bij de crash. Hij werd op 24 juni 1944 samen met 

staartschutter Jacky Jewell op het kerkhof van Opoeteren begraven zonder een kerkelijke 

uitvaart. De piloot Mike Solly werd op de crashplaats in Dorne begraven. Later werd de piloot 

in Leopoldsburg herbegraven en zijn collega’s in Heverlee
387

.  

 

Op 18 november 2010 en 10 maart 2011 hadden wij enkele 

gesprekken met ex-beroepsmilitair Frans Chorkawa uit Genk
388

 : 

‘Vader Theodoor Chorkawa was een Pool, die in Polen, 

Duitsland en Frankrijk gewerkt had als schrijnwerker en 

meubelmaker was geworden in Antwerpen, waar hij met Paulina 

Demoor was getrouwd
389

. In augustus 1939 was hij zijn werk 

verloren doordat de Joodse handelaars, waarvoor hij werkte, 

Antwerpen hadden verlaten. Daarom kwamen mijn ouders naar 

Genk, waar mijn vader in de koolmijn van Zwartberg werk vond.  
 

190. Frans Chorkawa, 2011  
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Mijn ouders woonden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in de wijk Nieuwe Kempen 

te Zwartberg, vlakbij de velodroom (wielerbaan)
390

. Vader heeft met drie andere Polen in het 

bosje aan ons huis een kapelletje voor Sint-Barbara gebouwd van oud mijnhout.  

 

De Duitsers hebben bij hun 

inval onmiddellijk een 

stroomkabel gelegd en drie 

schijnwerpers geïnstalleerd 

op de velodroom. Tegen het 

einde van de bezetting 

verhuisden wij naar een 

huis in de Noord-Cité te 

Zwartberg, Romeplaats 6. 

 
191. Houthalenstraat Zwartberg, 

(Nieuwe Kempen) vlakbij de 

Velodroom 

 

 

Ik speelde dikwijls met mijn vrienden in het bos van Masy (Houthalen-Oost), achter de villa 

van mijndirecteur Allard te Zwartberg. 

 
192. Villa van de mijndirecteur van 

Zwartberg 

 

De SS-officieren van een 

tankeenheid, die in de 

Albertusschool gelegerd was, 

logeerden in die villa. Op een 

zomerse dag hoorden wij het 

geronk van een vliegtuigje 

boven ons.  

 

Ik zag dat het vliegtuigje de snuit optrok, maar omdat het te weinig snelheid had viel het terug 

en stortte het neer in de toppen van de dennenbomen op 50 meter van ons af.  

Wij liepen er naartoe en zagen dat de piloot van een Engelse Spitfire uit zijn cockpit kroop en 

langs de stam naar beneden kwam. Hij riep : “Brussels, Brussels ?”.  

Wij hebben hem de richting van Hasselt aangewezen. Even later waren de 

Wehrmachtsoldaten daar, die het domein van Masy bewaakten
391

. Zij vroegen ons waar de 

piloot naartoe was. Wij hebben hen toen in de tegenovergestelde richting gewezen en 

vermoedelijk hebben ze hem ook niet opgepakt. 

Omdat er een eenheid SS-

tanktroepen lag in de 

Albertusschool, kregen we van 

meester Purnal
392

 tijdelijk les 

in een huizenblok aan de 

Patience et Beaujonclaan 

(huidige Torenlaan).  
 

193. Ecole des Liégeois (Sint-

Albertusschool), Zwartberg 
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Maar meestal was er geen les en zwierven we in bende in de wijk rond.  

Meester Purnal had toen eens gevraagd aan twee van mijn vrienden, Victor Buelens en Victor 

Vansimpsen
393

, om een plannetje te tekenen van de plaats waar de Duitse tanks in het bosje, 

achter het Russisch kamp van Zwartberg, stonden. Het kamp werd bewaakt vanuit twee 

houten wachttorens op de hoeken. Na de oorlog vernam ik dat meester Purnal een geheim 

agent zou geweest zijn. De tijdelijke directeur van de Albertusschool was Jaak Blokken
394

, die 

naast mijncontroleur Joseph Sikivie
395

 woonde. Hij had directeur Jean-Pierre Grieten in 

Zwartberg opgevolgd toen deze door de Duitsers was opgepakt
396

.  

 

Op een dag ben ik met 

Victor en zijn oudere broer 

Edgard Vansimpsen naar 

het kwartier van de 

Duitsers aan de achterzijde 

van de school gegaan, waar 

een venster openstond. 

Edgard zag een wapen aan 

een gordel hangen in het 

lokaal. Hij nam het weg en 

wij zagen daarna dat het 

een Lüger-pistool was met 

een ivoren handvat, waarin 

een viooltje was afgebeeld. 

 
194. Het voormalige Duitse kamp voor krijgsgevangengenomen Sovjetrussen in Zwartberg, 1957 

 

Enkele dagen later heeft Edgard het Duitse vuurwapen weggegooid in een gracht bij de 

schlammkuilen van de kolenmijn van Zwartberg. 

De SS-tankdivisie, die te Zwartberg gelogeerd was in de Albertusschool had een tiental tanks 

opgesteld aan het Russisch krijgsgevangenkamp achter de Albertuskerk van Zwartberg.  

Toen de Duitsers in april 1944 begonnen met terugtrekken
397

, werden alle tanks achtereen op 

één rij in de Zenobe Grammestraat opgesteld. Mecaniciens vulden de brandstoftanks met 

jerrycans. Toen kregen mijn straatkameraden het idee om de tanks te saboteren.  

 

Wij hadden gezien hoe de 

vuldoppen eraf moesten en 

hebben ’s avonds 

sacharinetabletten in de 

brandstoftanks gegooid van 

alle tanks. De tanks zijn toch 

kunnen vertrekken, maar 

hoever ze geraakt zijn weet ik 

niet. 

 
195. Tank van SS-Oberstumführer 

Rudolf von Ribbentrop in 

Winterslag, 1944 

 

Toen de Engelse troepen zich op de Patience et Beaujonclaan kwamen installeren in de 

bevrijdingsdagen van september 1944, zag ik vier Duitse Tigertanks op Engelse 

aanhangwagens staan. Vermoedelijk waren dat de tanks die wij hadden gesaboteerd. 
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De Engelsen hebben op de Patience et Beaujonclaan Bessano’s, een soort hangartenten, 

opgebouwd om Engelse en Amerikaanse tanks te onderhouden en te herstellen. In heel de wijk 

Zwartberg stonden Amerikaanse tanks opgesteld langs de straten. Ik heb eens een keertje een 

kijkje willen nemen in een Amerikaanse tank, waarvan de loop door een projectiel was 

verbogen. Binnenin zag ik dat het een bloedbad was geweest voor de bemanning. De Engelse 

troepen zijn lange tijd in Zwartberg gebleven en twee soldaten hebben toen bij ons gelogeerd. 

 

Vader kreeg als mijnwerker kolenbons, waarvan hij een aantal bij de boeren in Meeuwen 

ging ruilen voor spek en brood. Dikwijls ging ik met hem mee en op een koude avond fietsten 

wij over een paadje naar de boeren van Meeuwen. Toen wij halverwege tussen Opglabbeek 

en Meeuwen gekomen waren, hoorden wij achter ons een lawaai en zagen wij een hevige 

gloed in de lucht. Het was een vliegtuig dat brandend over de bossen vloog en vervolgens 

rechts van ons neerstortte. Vader zei dat wij er naartoe moesten gaan. Toen wij bij het 

vliegtuig aankwamen brandde het vliegtuig hevig, zodat ook de bomen vuur hadden gevat.  

In de cockpit zag ik de brandende lijken van drie vliegeniers. Het was de eerste keer in mijn 

leven dat ik een lijk had gezien en ik was erg geschokt bij het zien van deze beelden.  

Maar dan hoorden en zagen wij dat er motorfietsen aangereden kwamen uit de richting van 

Opglabbeek.  

Het waren Feldgendarmen, die naar de plaats van de 

crash kwamen kijken. Vader en ik zijn met de fiets aan 

de hand door het bos gelopen en verdwenen in de 

richting van Meeuwen.  

 
196. Feldgendarme op een motorfiets in Genk 

 

Later, toen ik op het militair vliegveld van de 

geallieerden in Opglabbeek
398

 een Lancaster zag 

staan, wist ik dat het zo een Engels vliegtuig was 

geweest, dat in Meeuwen was neergestort’.  

Vermoedelijk gaat het over de crash van een RAF-

Lancaster met serienummer  ME-683 EM-W van het 

207th RAF Squadron, die op 22 juni 1944 om 01.30 u. boven 

Meeuwen werd afgeschoten door de Duitse Ace van de 

nachtjacht Heinz Schnaufer, gestationeerd te Brustem.  

 

Door tussenkomst van de Duitse radarinstallatie in de bossen 

tussen Meeuwen en Helchteren, werd de nachtjager accuraat 

naar zijn doel geleid
399

.  

197. Duitse radarinstallatie van het type Freya 

Het Britse vliegtuig werd bestuurd door flying officer Alvin 

Corless (RCAF) en was vanaf de Engelse Lincolnshire basis in 

Spilsby opgestegen voor een bombardement op de synthetische 

olieraffinaderijen van Wesseling
400

.  

 

Geen van de zeven bemanningsleden overleefde de crash in het veld van Genits het Gehucht, 

een kilometer van het dorpscentrum verwijderd
401

. Duitse soldaten bewaakten gedurende drie 

weken het wrak dat daarna ontmanteld werd. 
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198. Zeven graven van de Britse vliegeniers op het 

gemeentelijk kerkhof te Meeuwen, 1958 

De voltallige Canadese bemanning kreeg in 

juli 1944 een waardig graf op het 

gemeentelijke kerkhof van Meeuwen totdat 

in de jaren ’80 de lichamen werden 

overgebracht naar het Canadees militair 

kerkhof te Adegem (Oost-Vlaanderen).  

 

199. Eddie Chapman (L) en Frank Haslam 

(3
de

 R) in Meeuwen,  8 mei 2005 

 

Op 8 mei 2005 werd een monument 

onthuld in de Anjerstraat te Meeuwen 

ter nagedachtenis van de vier 

gesneuvelde Canadese en drie Britse 

bemanningsleden van de Lancaster 

ME-683 EM-W. Twee dagen eerder 

was Frank Haslam ook in Koekelberg, waar hij Andrée Dumon (Nadine) van Comète 

opnieuw ontmoette. 

 

200. Frank Haslam (5
de

 R) en Andrée Dumon in 

Koekelberg, 6 mei 2005 

In Meeuwen viel op 18 juni 1943 om 

01.12 u. de Halifax Mk III met 

serienummer LM-324 van het 460th 

RAF-Squadron, op missie naar 

Oberhausen.  

 

De Britse bommenwerper werd op vier km ten zuidwesten van Meeuwen op 6.100 m hoogte 

in het Nachtjagdraum Meise afgeschoten door Oberleutnant Wilhelm Telge van II./NJG1 uit 

Brustem
402

. Omdat geen enkele van de zeven bemanningsleden de kans kreeg om het 

valscherm te gebruiken, waren er geen 

overlevenden
403

. 

 

201. Halifax wrak Meeuwen, 18 juni 1943  
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Amerikaanse bommen op Genk, 2 oktober 1944 

Twee weken nadat Genk op 14 

september 1944 bevrijd was door de 

Amerikaanse troepen, werd het 

centrum van Genk op 2 oktober 1944 

om 09.30 u. bij vergissing 

gebombardeerd door Marauders van 

de Amerikaanse luchtmacht
404

.  

202. B-26 Marauder Bomber 

Behalve de grote ravage aan de kerk 

en in de omliggende straten, beliep het dodenaantal 38 slachtoffers
405

. Op die dag hadden 360 

Amerikaanse bommenwerpers en 72 jachtvliegtuigen een grootschalige aanval uitgevoerd in 

opdracht van generaal Hobbs op de Duitse stellingen aan de Siegfriedlinie bij Ubach aan de 

Worm.  Door navigatiefouten had een dertigtal toestellen van de 98th Combat Bomb Wing 

hun bommenlast afgegooid op Genk, misleid door het Albertkanaal dat voor de rivier de 

Worm aanzien zou zijn
406

. De Amerikaanse militaire overheid vergoedde de burgerlijke 

slachtoffers en herstelde de schade, maar aversie stak de kop op
407

.  

De 15
de

 eeuwse mergeltoren van de Sint-

Martinuskerk werd afgebroken en het puin 

werd gebruikt om een Amerikaans vliegveld 

aan te leggen in Opglabbeek. 

 

 

 

203. Politieagent Jan Lieben, getuige bij de 

gebombardeerde Sint-Martinuskerk en het café In den 

Eikenboom, 2 oktober 1944 Genk 

 

Het laatste grote Duitse luchtoffensief, 1 januari 1945 

Op nieuwjaarsdag 1945, een zondag, voerde de Duitse Luftwaffe nog een laatste groot 

offensief uit onder de naam Operation Bodenplatte op de Belgische geallieerde 

vliegvelden
408

. Die dag werden er boven Limburg 14 Duitse vliegtuigen afgeschoten, maar 

ook vijf geallieerde vliegtuigen409. August Geusens schreef hierover in de uitgave Genk in de 

Tweede Wereldoorlog uit 1994 het volgende : 

 

‘Al waren we in Genk bevrijd, toch bleven vele mensen de nachten in de kelders doorbrengen 

uit angst voor de vliegende bommen en de mogelijke gevolgen van het von Rundstedt-

offensief. En de pessimisten kregen gelijk, want op 1 januari 1945 begonnen er plots hevige 

luchtgevechten. Duitse jagers vielen Amerikaanse en Engelse konvooien aan.  
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Op de Hasseltweg werden Engelse 

vrachtwagens door mitrailleurkogels 

getroffen. 

Om 09.45 u. vond er boven het 

centrum van Genk een treffen plaats 

tussen Amerikaanse en Duitse 

toestellen …’ 

 
204. Brits konvooi op de Hasseltweg, 

december1945 

 

 

Frans Chorkawa vertelde hierover op 18 november 2010 : 

 

‘In de nieuwjaarsnacht van 1944-’45 

waren mijn ouders naar een feest van 

de mijnwerkers in Hotel Les Liégeois 

(huidige rusthuis Uilenspiegel) te 

Zwartberg geweest. Er viel toen een 

vliegtuigbom op het plein, maar 

niemand werd gewond.  

 
205. Hotel des Liégeois, Zwartberg 

 

 

 

Na de oorlog hoorde ik vertellen dat er 

die nacht een bombardement was geweest op het geallieerde vliegveld te Opglabbeek
410

, 

waarbij geen schade was aangericht omdat de bommen hun doel gemist hadden. 

 
206. Mustang P-51 op het Amerikaans vliegveld  

Y-32 Ophoven, Opglabbeek 1945 

 

Ik herinner mij dat na de oorlog een Poolse 

haarkapper uit de Lucien Londotstraat in 

Zwartberg
411

, in zijn kapsalon een foto 

achter de spiegel had steken van een Duits 

vliegtuig dat in As gevallen was in die 

nieuwjaarsnacht.  

 

 

 

Ik dacht dat het de afbeelding was van een Messerschmitt die 

op zijn buik in een grasland was geland. Men vertelde dat de 

Duitse piloot uit zijn vliegtuig was gekropen en dat enkele 

gewapende mensen uit As hem daar toen hadden 

neergeschoten
412

. 

 
207. Frans Chorkawa op zijn BSA, 1958 
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Op 1 januari om 09.20 u. ging de Duitse Luftwaffe over tot de aanval met ongeveer 800 

jachtvliegtuigen, toestellen van het type Messerschmitt Bf109, Junkers JU 88, Focke-Wulf 190 

A of X31
413

.  

Majoor Günther Specht
414

 van Jagdgeschwader III./JG11 uit Darmstadt, had met zijn eenheid 

het vliegveld van As als doelwit uitgekozen, maar per vergissing Ophoven aangevallen. Daar 

waren acht Amerikaanse Thunderbolts opgestegen van de 366th Fighter Group die het 

tactisch overwicht hadden
415

.  

 
208. Kurt Tank (R) en majoor Gunther Specht (L)  

 

De Duitse jagers die in de numerieke meerderheid waren, 

werden in de lucht verslagen dankzij de raketten aan boord van 

de Amerikaanse toestellen. 205 Duitse piloten en ongeveer 300 

Duitse vliegtuigen werden die dag neergehaald
416

.  

 

In het luchtruim boven Genk werden 21 Duitse jachtvliegtuigen 

neergehaald. Eén van die vliegtuigen stortte neer op de 

kolenwasserij van de mijn van Winterslag. De Duitse piloot en 

twee bovengrondse mijnwerkers kwamen daarbij om het 

leven
417

. 

 

 

 

Op de geallieerde vliegvelden van As-

Zutendaal (Y-29) en Ophoven-

Opglabbeek (Y-32) deden zich al eens 

incidenten voor. Wij kregen op 15 februari 

2011 drie kleine Kodak-fotootjes van 

Augusta Schrijvers-Plevoets, waarop haar 

zus Jeanne met haar echtgenoot Jef 

Schrijvers en het echtpaar Geurts figureren 

op een vliegtuigwrak van een B-17. Zij 

wist niet waar of wanneer deze foto’s 

gemaakt werden en de personages erop 

zijn overleden. 

209. B-17 te Zutendaal met Jef Schrijvers, Pierre Geurts (rechtstaande) en zijn echtgenote, 1945  

Alexander Bonnet uit Landen en zijn collega Alain Rosseels konden dit vliegtuig identificeren 

via het boek van Roger Freeman
418

 als : de B-17 die op 26 november 1944 door 2nd 

lieutenant Walter Kirkbride gevlogen werd en met drie uitgevallen motoren een noodlanding 

moest uitvoeren op het vliegveld Y-29 te As. Sergeant Arthur Wilson was de enige die de 

vlucht niet overleefde. Het toestel maakte deel uit van de 92nd Bomb Group en leed 

kanonschade van FlaK. Het wrak van deze B-17 met serienummer 42.31801 UX-Y werd op 

het Amerikaans vliegveld operationeel ontmanteld, maar grotendeels achtergelaten op een 

terrein, buiten het vliegveld.  
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Ook Albrecht Driessen, die zijn legerdienst vervulde, liet 

zich in het voorjaar van 1945 op hetzelfde vliegtuig 

fotograferen, samen met zijn zus Andrea en nicht Josée 

Janssen. 

210. Albrecht Driessen op het vliegveld Y-29 Asch (Zutendaal), 1945 

Frans Chorkawa vertelde ons op 18 november 2010 dat hij 

in de winter van 1944-‘45 op de startbaan van Y-32 te 

Opglabbeek-Ophoven getuige was hoe een Lockheed 

Lightning een spectaculaire crashlanding maakte en zich 

voor zijn ogen met de 

neus in de grond boorde. 

 

Hij wist ook dat de Amerikaanse luchtmacht in Opglabbeek 

beroep deed op een eenheid Navajo-indianen, die dienst 

deden voor de transmissie van vertrouwelijke berichten. 

211. Lockheed Lightning P-38 op het vliegveld Y-32 Ophoven, 1945 

Op dinsdag 30 december 2008 hadden wij een gesprek met 

Maria Akkermans-Dautzenberg
419

 :  

 

 

‘Ik werd op 8 augustus 1928 in Gerdingen geboren als 

eerste kind van Joseph Dautzenberg en Catharina 

Gielen, in het geboortedorp van mijn moeder.  

Mijn ouders zouden daarna nog zeven kinderen 

krijgen toen we in Opglabbeek gingen wonen in de 

Engelenweg. Vader was schietmeester in de kolenmijn 

van Zwartberg. Die morgen, toen op 10 mei 1940 de 

Tweede Wereldoorlog uitbrak, gingen we met enkele 

kinderen naar school, aan de kerk.  

 

 

212. Madeleine, Jaak en Mia Dautzenberg en Cyriel Akkermans, 

Opglabbeek 1951 

 

Hoog aan de heldere blauwe hemel zagen wij duizend blinkende kruisjes, wat ganse formaties 

bommenwerpers of gevechtsvliegtuigen bleken te zijn van de Duitse luchtmacht. 

 

De facteur (postbode) die ons tegemoet reed, riep : “Ga terug naar uw moeder ! De oorlog is 

uitgebroken !” Wij wisten toen nog niet wat het woord oorlog betekende. Vlakbij ons huis was 

een Duitse militaire eenheid gelegerd, die de schijnwerpers van het luchtafweergeschut 

bewaakten. Op het laatste van de oorlog waren die Duitse soldaten zeer ontmoedigd en ziek 

van heimwee. En van hen heeft zich daar in het bosje verhangen.  
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Na de bevrijding, half september 1944 waren Amerikaanse 

troepen gelegerd in Opglabbeek, waar zij op het terrein 

Ophoven, achter café Didden een vliegveld hadden 

ingericht. Kinderen van Opglabbeek gingen die 

Amerikaanse militairen, meestal negers, bezoeken in de 

hoop om er stevig verpakte blokken chocolade en snoepgoed 

(kauwgom en hoestbollen) te krijgen. Zij deelden ook pakjes 

sigaretten, penicilline en fruit uit, dingen die men hier vóór 

de oorlog zelden of nooit zag. Op een dag zei mijn moeder : 

“Dat heb ik nog nooit gezien, een ronde vlaai met tomaten 

op !”, wat een pizza bleek te heten.   

 
213. Amerikaans vliegveld Y-32, Ophoven 

 

Wij konden ook voor de eerste keer de film over de heilige 

Bernadette de Soubirous en de verschijning in Lourdes, in zwartwit zien op het doek van een 

geïmproviseerde cinemazaal van het Amerikaanse leger’. 

Op woensdagavond 23 februari 2011 interviewden wij de 86-jarige Louis Meuwis te Genk, 

Berenbroek : 

‘Ik ben geboren te Langerlo op 7 mei 1924 als zoon van Jan en Elisabeth Meuwis-Olaerts. 

Mijn ouders kregen zeven kinderen en toen ze in 1935 onteigend werden omwille van de 

werken aan het Albertkanaal, verhuisden wij naar de Berenbroek in Bokrijk.  

Toen ik 20 jaar oud was besloot ik 

om te solliciteren als arbeider bij de 

Amerikaanse Luchtmacht, die een 

jachtbommenwerpereenheid 366th 

Fighter Group op het vliegveld Y-29 

te Zutendaal hadden.  

214. Vliegveld Y-29 Asch, Zutendaal 1945 

De affiches hingen op aan het 

gemeentehuis van Genk.  

 

Moeder had niet graag dat ik daar ging werken omdat zij dacht dat de Duitsers het vliegveld 

zouden komen bombarderen. 

Ik kreeg op 1 maart 1945 een tijdelijk contract en begon als keukenhulp, maar na een paar 

dagen moest ik helpen in de mess van de 389th Fighter Squadron, waar zo een 150 

Amerikaanse militairen kwamen eten. Men hechtte daar veel belang aan hygiëne en vuile 

nagelranden waren ondenkbaar. Ik werd daar goed betaald en behandeld. Dagelijks werd ik 

per jeep aan huis afgehaald en teruggebracht. 

Daar zag ik ook voor het eerst dat daar negers in militaire dienst waren, die gescheiden van 

de blanken woonden, werkten en aten. Het waren echte speelvogels.  
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Er waren zelfs zwarte piloten die met Amerikaanse bommenwerpers vlogen en uitsluitend een 

zwarte bemanning hadden. 

 214bis. Militair paspoort van Louis Meuwis  

Op zekere dag moest ik mijn pas gaan 

afhalen bij de commandant van het 

vliegveld Y-29 en toen werd ik 

ingeschakeld in het bewapenen van de 

bommenwerpers, die dagelijks naar 

Duitsland vlogen. Ik moest de laders 

van de machinegeweren vullen met 

patronen en helpen met het plaatsen 

van de vliegtuigbommen onder de 

toestellen. De bommen werden enkel 

door bevoegde militairen op scherp 

gezet. Ik heb daar vele piloten gekend 

en sommigen kwamen ook niet meer 

terug van hun missie.  

De vliegeniers zeiden dat de Duitse zoeklichten het ergste obstakel waren tijdens hun vluchten 

naar Duitsland. Ik heb bij de Amerikanen gewerkt tot eind 1945 wanneer de Amerikanen de 

basis verlieten’. 

Britse piloten op bezoek in Genk na de oorlog 

Op maandagavond 31 januari 2011 interviewden wij bij haar thuis in Genk de 83-jarige Irène 

Plevoets-Buntinx : 

‘Ik ben op 11 april 1927 te Genk geboren als eerste van de zes kinderen van Leonard Buntinx 

en Elisabeth Kellens
420

. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was mijn vader brigadier bij de 

gemeentepolitie van Genk
421

. Nadat ik het zevende studiejaar in Winterslag gedaan had, ben 

ik de twee eerste jaren van het middelbaar onderwijs op internaat bij de zusters ursulinen in 

Herk-de-Stad gaan doen (1941-’42). In de voormiddag kregen wij les in het Vlaams,  

’s namiddags in het Frans. Op de speelplaats mochten de leerlingen toen geen Vlaams onder 

elkaar spreken op straf van een geldboete van 25 centiemen. Daarna heb ik het middelbaar in 

het Frans afgemaakt op het internaat van het meisjescollege te Waremme (Borgworm, waar 

ik tot na de oorlog in mei 1945 verbleef. Ik ben tijdens de oorlog dus niet veel in Genk 

geweest, temeer daar in ons huis de officierenmess van de Duitsers gehuisvest was en onze 

familie in de kelder moest leven.  

Na de oorlog in 1945 solliciteerde ik via examens voor een bediendenfunctie bij het 

gemeentebestuur van Genk.  

215. Ravitailleringsdienst gemeente Genk, 1946 

Irène Buntinx, Jef Neyens, Maurice Akkermans, 

Madeleine Lauwers, Adrien Coenen, André 

Hendrix 

Ik werd aangenomen en ingeschakeld in 

de pas opgerichte Repatriëringsdienst, op 
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het gelijkvloers in het gemeentehuis, bij de dienst Burgerlijke Stand. Deze nieuwe dienst werd 

geleid door Julia Vande Velde uit de Bresserstraat. Ik moest de uit de Duitse 

concentratiekampen teruggekeerde Genkenaren ondervragen en hiervan verslag maken op 

fiche.  

216. Julia Vande Velde (R) in 1994 met Tess Moore-Clark, 

dochter van Dennis Clark Carter 

Af en toe moest ik ook meehelpen op de 

gemeentelijke dienst voor Bevoorrading en 

Rantsoeneering bij het uitdelen van rantsoenzegels, 

dat plaatsvond in de burelen van de drie 

steenkoolmijnen. Die dienst werd geleid door 

Michel Driessen.  

In de naoorlogse dagen moest ik ook af en toe 

inspringen bij de politie om kleding uit te reiken aan 

familie van Genkenaren die nog niet teruggekeerd 

waren uit de Duitse concentratiekampen. De pakketten, vooral vrouwenkleding, mantels en 

blouses, werden destijds bij de politie, in het kantoor aan de kerk, geleverd.  

Op zekere dag in de zomer van 1946 of ’47 vroeg Julia Vande Velde mij of ik bij haar thuis 

wilde komen omdat zij daar twee Engelse piloten op bezoek had, die zij tijdens de oorlog zou 

geholpen hebben om terug naar Engeland te vluchten.  

Julia en haar zuster vertelden dat zij deze vliegeniers toen 

per fiets in veiligheid hadden gebracht.  

Tijdens hun bezoek maakte Julia wat foto’s van mij met 

deze Engelse vliegeniers’.  

Van deze naoorlogse ontmoeting met de Britse vliegeniers 

zijn foto’s bewaard gebleven, waarop Dennis Clark Carter 

in luchtmachtuniform, samen met Irène Buntinx poseert
422

. 

217. Irène Buntinx en Dennis Clark Carter, 1947 

De crash in Bokrijk, 15 maart 1945 

Op donderdagavond 15 maart 1945 waren vanaf de Britse luchtmachtbasis Elvington 28 

RAF-bommenwerpers opgestegen om een bombardement uit te voeren op de industrie van de 

Duitse stad Hagen. Een van deze toestellen van het type Handley Page Halifax Mk VI met 

serienummer NA-166 H7-G werd die avond op zijn terugvlucht omstreeks 21.30 u. boven 

Diepenbeek-Genk neergehaald
423

.  

 

Het toestel brak in stukken en de romp viel 

neer in de Berenbroekstraat te Genk, vlakbij 

de gemeentegrens met Hasselt, zonder dat de 

boerderijen in de buurt enige schade 

opliepen
424

. 

 
218. Handley Page Halifax Mk VI, 1945 
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Die nacht verloor de Royal Airforce tien bommenwerpers : zes Lancasters en vier 

Halifaxes
425

. Diezelfde dag en avond hadden er nog meer Britse aanvallen plaats : op 

Hannover met 265 vliegtuigen, op Berlijn met 54 vliegtuigen, op Erfurt met 27 vliegtuigen, 

op Mannheim met 16 vliegtuigen en op Jena en Weimar met telkens vier vliegtuigen
426

. 

 

De bemanning van de Halifax die in de 

Berenbroek neerstortte, behoorde tot het 

346
ste

 FFL-FFAF-(Forces Françaises 

Libres - Free French Airforce) eskader 

Guyenne GB II./23 en de vliegeniers waren 

allen van Franse nationaliteit. Vier van hen 

sneuvelden tijdens hun 22
ste

 missie : 

waarschijnlijk twee man, maar zeker piloot 

sergeant Louis Lourdaux, werd in het wrak 

aangetroffen in de wei achter het huis van 

de familie Martens.  

 
219. Alexander Bonnet, Jan Zoons, Alex Marut en 

Eric Pinckers (buurman) aan het voormalig huis van de familie Martens in de Berenbroekstraat, 10 april 2011 

 

Boordschutter sergeant Georges Brulet 

werd levenloos, met een gedeeltelijk 

geopend valscherm, aangetroffen naast 

een bietenkuil in de Langwaterstraat, kort 

bij het huis van de familie Wynants, op 

300 meter van de crashplaats. Een vierde 

slachtoffer (Lamontagne) werd na enkele 

dagen in een veld op Hasselts 

grondgebied gevonden.  

 
220. Sergeant André Desplaces (2

de
 R), 1945 

 

 

De vier Franse vliegeniers werden aanvankelijk met militaire eer begraven op het ereperk van 

het kerkhof te Hasselt. Op 21 mei 1948 werden hun lichamen ontgraven met het oog op hun 

overbrenging naar hun vaderland. De drie overlevende bemanningsleden van de in 

Berenbroek gecrashte Halifax  waren : luitenant-boordcommandant Gilbert Poncet, navigator 

en radio-operator sergeant Joseph Bernasconi en staartschutter sergeant André Desplaces.  

 

Hun relaas werd ons geopenbaard op 

het internetwebblog Halifax Groupes 

Lourds Français squadrons 346 et 347 

RAF
 427

, vrij vertaald door Jan Zoons, 

auteur van het artikel Vier doden bij de 

crash van een Halifax bommenwerper 

in Bokrijk-Berenbroek op 15 maart 

1945. 

 
221. Roger Houbregs, Alex Marut, Jan Zoons 

en Alexander Bonnet, Bokrijk 10 april 2011, 

laatste werkvergadering 
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‘Het vliegtuig werd neergeschoten door een nachtjager. We kregen bevel te springen. 

Sergeant piloot Lourdaux zet de luchtschroef van de brandende rechtermotor in vaanstand en 

stelt de brandblussers in werking. Zonder resultaat. Intussen is luitenant-bommenrichter 

Lamontagne uit het vliegtuig gesprongen, maar zijn parachute gaat niet open.  

Sergeant Bernasconi springt op zijn beurt. Het vliegtuig helt dan sterk over op zijn 

rechtervleugel waardoor het onmogelijk is om zich nog te verplaatsen in de cabine.  

Enkele seconden later ontploft het vliegtuig en valt in brokstukken neer. Als sergeant 

staartschutter Desplaces weer bij bewustzijn komt, hangt hij in de lucht aan zijn parachute. 

Boordcommandant Poncet komt pas bij bewustzijn als hij, plat op de grond liggend, in het 

nachtelijke duister, omringd wordt door wezens in lange donkere gewaden met een kaars in 

de hand. “Ben ik in de hemel of in het vagevuur”, vraagt hij zich af. In feite ligt hij in de tuin 

van een Belgisch klooster
428

. De lichamen van de drie andere bemanningsleden worden 

terugvonden tussen de brokstukken van het vliegtuigwrak die over een oppervlakte van 

ongeveer een hectare verspreid liggen’. 

 

Op donderdag 5 augustus 2010 

interviewden wij Joseph Kuenen uit de 

Berenbroek in Bokrijk
429

. 

  

‘Mijn ouders woonden in de 

Lutselusstraat te Diepenbeek toen ik 

geboren werd. 
 
222. Joseph Kuenen (R) toont enkele patronen 

van de Halifax aan Francis Desplaces en zijn 

echtgenote, Bokrijk 24 oktober 2010 

 

Op 15 maart 1945 in de avond hoorden 

en zagen wij Duitse jachtvliegtuigen die 

een Engelse bommenwerper aan het beschieten waren van onderaf. Op zeker ogenblik zagen 

wij dat de vleugels van de bommenwerper in brand stonden en dat er stukken vanaf vlogen 

toen het in de richting van Genk-Bokrijk daalde. Ik ben niet gaan kijken omdat wij gescheiden 

waren van Genk door het Albertkanaal.  

 

Wij hadden een paar dagen later 

vernomen dat het vliegtuig in Bokrijk 

was neergestort. Pas in 1952, toen ik 

kennis kreeg met Maria Thoelen, die 

mijn echtgenote werd, vernam ik de 

toedracht dat de Britse bommenwerper 

in een weide van de familie Thoelen 

brandend was neergestort.  

 
223. Jef Kuenen staat op de plaats waar de 

Halifax neerstortte tussen de boerderijen van 

Martens (achtergrond) en Thoelen, 2010 

 

 

 

Maria en haar zuster Angèle hadden gezien dat de piloot dood werd weggedragen door Britse 

soldaten in een deken die moeder Thoelen had meegegeven. Naderhand kreeg ze een andere 
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kakikleurige deken van de Britten terug. Ik kan u enkele patronen tonen die de familie 

Thoelen destijds uit het neergestorte vliegtuig heeft gehaald’.   

 

René Martens van de Hasseltweg in Genk
430

 vertelde in 2009 aan Jan Zoons
431

 : 

 

’15 maart 1945  was een rustige 

avond op onze boerderij.  

Het was tussen 21 en 22 uur.  

Wij zaten met zijn zessen in huis: 

mijn moeder, mijn zussen Maria, 

Emilie, Bertha, Martha en ikzelf. 

Behalve het gebrom van zware 

bommenwerpers dat af en toe de 

stilte doorbrak, hoorde je weinig in 

deze afgelegen buurt van Genk.  

Moeder had die avond pap gekookt 

en de borden al volgeschept.  

224. René Martens en zijn echtgenote (L), 

Bokrijk, 24 oktober 2010 

 

Vader was nog op zijn werk in Winterslag en hij werd pas tegen 23 u. thuis verwacht.  

Moeder had haar bord al leeggegeten en was, puffend van de warme pap, weg van de tafel op 

een stoel bij de deur gaan zitten. 

Plotseling hoorden wij een akelig gehuil. “Dat is een vliegtuig dat neerstort”, riep iemand. 

Toen hoorden wij luide knallen in de lucht, afkomstig van de ontploffende brandstoftanks.  

Wij liepen naar de voordeur en keken door het raampje naar buiten. We zagen verschillende 

brandende onderdelen uit de hemel vallen en ook enkele parachutes.  

We liepen weer terug naar de zitplaats en hoorden toen een oorverdovend harde slag en 

geratel. Een accu van het vliegtuig, zowat 100 x 40 x 40 cm. groot en loodzwaar, sloeg door 

het dak, de planken zoldervloer en het plafond en viel vlak naast ons neer, precies op de 

plaats waar moeder net tevoren haar bord pap had opgegeten. Door het gat kon je de blote 

hemel zien. Wij dachten allemaal dat de rest van de boerderij ingestort was en vluchtten langs 

achter de boerderij uit. Toen we net buiten waren, een vijftal meters weg van de boerderij, 

voelden wij een felle windstoot die ons tegen de grond sloeg. De romp van het vliegtuig viel 

op enkele meters voor ons neer. Hij was neergestort op de vaart, precies tussen onze 

boerderij en de stallingen, zonder één dakpan te raken’. 

 

 
225. Eric Pinckers, René Wynants, Albert 

Steyvers en Roger Houbregs, Bokrijk 24 

oktober 2010  

 

René Wijnants uit de 

Aspergerijstraat in Bokrijk, 

woonde in 1945 in een boerderij 

van zijn ouders aan de 

Langwaterstraat, in vogelvlucht 

ongeveer 400 m van de plaats van 

het onheil, verklaarde in 2009 aan 

Jan Zoons :  



 99 

 

“Het was omstreeks tien uur ’s avonds toen wij thuis het aanzwellend gedreun van zware 

vliegtuigen hoorden die terugkwamen van de dagelijkse bombardementen op Duitsland. Soms 

werden die achtervolgd en beschoten door Duitse jachtvliegtuigen en zo ontstonden er hevige 

luchtgevechten. En dat was die avond ook het geval.  

 

Ik zag dat een groot vliegtuig vuur had gevat en als een blad naar beneden dwarrelde terwijl 

het grote brandende brokstukken verloor. Wij vreesden dat het op ons huis ging vallen en 

liepen allemaal naar de schuilkelder achter de schuur.  

 

Ik was zo in paniek dat ik de 

schuilkelder voorbijliep en in een 

greppel naast de bietenkuil dook een 

tiental meters verderop. De hele 

omgeving was verlicht door de 

brandende brokstukken die naar 

beneden vielen. Plotseling hoorde ik 

een geweldig gedruis als van een 

grote vlag die in de wind wappert 

gevolgd door een doffe slag aan de 

andere kant van de bietenkuil.  

Ik dacht dat het een bom was en 

hield mijn handen tegen mijn oren, 

maar er gebeurde niets.  

 
226. Huidige toestand van de woning van de familie Wynants in de Langwaterstraat, 10 april 2011  

 

Ik kroop uit de greppel en zag iedereen naar de straatkant lopen waar een groot vuur te zien 

was. Het was een vleugel van het vliegtuig waarin een benzinetank zat die in brand geschoten 

was. Van overal stroomden mensen toe naar de plaats in de Berenbroekstraat waar het 

vliegtuig neergestort was. Het was een wonder dat er niemand gewond of gedood was want 

het wrak lag precies tussen de boerderijen van Thoelen en Martens.  Het grootste gedeelte 

van de romp waarin zich nog dode vliegeniers bevonden lag op amper vijf meter van het 

woonhuis. Niet ver van daar, op de Aspergerij, was er een navigatiepost met zendmast van het 

bevrijdingsleger. Die soldaten waren heel vlug ter plaatse om nieuwsgierigen op een afstand 

te houden. Dit moest omdat dichterbij komen heel gevaarlijk was; er waren al onontplofte 

brandbommen gevonden. Mensen van de passieve luchtbescherming van Genk waren intussen 

ook aangekomen en joegen iedereen weg’. 

 

Op 24 oktober 2010 organiseerde Jan Zoons te Bokrijk een ontmoeting met de ooggetuigen en 

Francis Desplaces uit Tours, de zoon van vliegenier André Desplaces
432

.  

De hogervermelde ooggetuigen kwamen in het Gasthof te Bokrijk uitgebreid aan het woord 

en de delegatie bezocht daarna de plaats waar de romp van het RAF-toestel neerstortte, 

vlakbij het huis van de familie Martens, thans bewoond door Pierre Claes.  
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227. Bokrijk revisited, 24.10.2010 

 

André Desplaces besloot om 

niet meer naar Bokrijk te 

komen. In familiekring 

vertelde hij met Kerstmis 

2010 nog eens over zijn 

belevenissen in Bokrijk.  

Toen onthulde hij dat hij na de 

crash in contact was gekomen 

met een Franssprekende 

familie en dat hij nog een 

week had verbleven bij de 

familie Frère
433

.Hij zou toen 

nog enkele keren naar het 

wrak zijn gaan kijken. 

 
Alexander Bonnet uit Landen wist in maart 2011 de link te leggen tussen de crash op 15 maart 1945 te 

Landen van een Britse Lancaster en de crash van de Handley Page Halifax NA166 H7-J in 

Berenbroek
434

.  

 

Het was Gerhard Raht, Kommandeur van Stab I./NJG2 in Twente
 435

 

en zijn Bordfunker Anton Heinemann
436

, die vanuit hun Junkers Ju-

88C-1 nachtjachtvliegtuig, in die avond niet minder dan vijf RAF-

toestellen neerhaalden
437

. Die zege op twee Britse Halifaxes en drie 

Lancasters werd meteen ook de laatste overwinning van Hauptmann 

Gerhard Raht, op een totaal van 58 erkende Abschusse. Het zou 

trouwens andermaal een pyrrusoverwinning worden voor Nazi-

Deutschland, want de oorlog eindigde op 8 mei 1945 zoals geweten 

is, in het voordeel van de geallieerden. 

 
228. Gerhard Raht 

‘Een moedige sterft slechts één keer, een lafaard wel duizend keer’.   

 

 

Epiloog : opdat wij hen niet zouden vergeten 

 

Op vrijdag 10 mei 1940 vallen Duitse troepen ons land binnen en België ontwaakt door de 

doffe slagen van de luchtbombardementen. De massale vlucht van de bevolking komt op gang 

en de angst voor de overvliegende vliegtuigen van de Luftwaffe is constant. De ogen van de 

vluchtelingen en Belgische soldaten zijn naar de hemel gericht en telkens weer zoeken ze 

beschutting voor de vijand. Na het leveren van een 18 dagen durende strijd moet het 

Belgische leger zich overgeven. En dan begint de bezetting … 

De bezetting van België duurde tot september 1944 en na de verovering worden onze steden 

en besturen door de Duitse bezetter gecontroleerd. De bevolking tracht om zich zo goed 

mogelijk aan te passen aan deze moeilijke tijden van angst, verdriet en woede tegenover de 

bezetter. Vanaf het begin van de oorlog staren alle ogen naar de lucht ... luisteren alle oren 

naar de sirenes die de bevolking moet waarschuwen bij elke luchtaanval.  
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Naarmate de oorlog vordert, worden de geallieerde strategische luchtbombardementen op 

Nazi-Duitsland geïntensifieerd. Geallieerde bommenwerpers vliegen met hun ronkende 

motoren boven onze regio om nadien hun lading boven hun doel in Duitsland te werpen. 

Eenmaal de lading gedropt, hebben de bemanningsleden van de bommenwerpers één doel … 

het bereiken van de thuisbasis! De Luftwaffe zette haar dag- en nachtjagers in om de 

geallieerden vliegtuigen tegen te houden en er werden tijdens luchtgevechten geallieerde 

vliegtuigen neergeschoten.  

 

Voor vele bemanningsleden betekende dit de dood. Anderen hadden meer geluk en konden 

gebruik maken van hun valscherm. Eenmaal aan de grond moesten ze uit de handen van de 

bezetter blijven. Het verzet probeerde ze snel op te sporen om hun dan naar een veilige plek te 

brengen. Dankzij de verschillende ontsnappingsroutes konden deze jonge mannen via 

Frankrijk en Spanje naar Portugal om vandaar Engeland te bereiken.  

Ze werden door onze landgenoten geholpen; leden van verzetsbewegingen en andere 

patriotten. Allen zetten ze zonder aarzelen hun leven, en dit van hun familie, in om de 

bemanningsleden te laten ontsnappen. Zij die betrapt werden bij het helpen ontsnappen, 

werden door de vijand ondervraagd en gefolterd om zo aan een maximum van informatie te 

komen, met als doel het hele netwerk op te rollen.  

Vele landgenoten werden gedeporteerd of moesten het onmiddellijk met de dood bekopen. 

Hun poging was niet tevergeefs want op 8 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog en 

kennen wij sinds toen geen wereldbrand meer. De strategische luchtbombardementen op 

Nazi-Duitsland speelden een sleutelrol in het beëindigen van deze oorlog en het is dankzij de 

moed van onze patriotten en geallieerden dat ons land bevrijd kon worden. 

 

© 2011 Alexander Bonnet, adjudant bij de Luchtmacht, Landen 
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 Het besluit van de Militaire Bevelhebber in België tot verhindering van vijandelijke sabotage dd. 1.6.1940 

bepaalde : ‘iedere Belgische inwoner wie geloofwaardige kennis krijgt, dat Engelsche en Fransche soldaten (met 

uitzondering van oorlogsgevangenen) in uniform of in civiele kleederen in België verblijven of dat de een of 

andere poging tot sabotage beoogt wordt, is gehouden hiervan het naast Duitsch-militairische Bureel 

http://www.luftarchiv.de/index.htm?/gerat/flug_abwehr.htm
http://www.gyges.dk/Himmelbett.htm
http://forcedlanding.pagesperso-orange.fr/picourt.htm
http://www.100thbg.com/mainmenus/ee/history/history_02.htm
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onmiddellijk in kennis te stellen. Wie tegen dit besluit handelt wordt met de doodstraf of met zwaar gevangenis 

belet’.     
11

 Het Duitse krijgsgerecht te Brussel, was gevestigd in het hoofdkwartier van de Luftwaffe, op de eerste etage 

van het Palace Hotel. 
12

 Door de Nacht und Nebel Erlass, een richtlijn op 7.12.1941 uitgevaardigd door veldmaarschalk Wilhelm 

Keitel (1882-1946) in opdracht van Adolf Hitler, konden verzetslieden in de bezette gebieden gedeporteerd 

worden naar Duitse concentratiekampen. Zij verdwenen dan als NN-politieke gevangenen in Nacht und Nebel 

(fragment uit Wagners’ opera Der Ring des Nibelungen). 
13

 BOGERS, L., De eerste hulplijnen ontstonden tijdens WO II door Franse krijgsgevangenen vanuit Duitsland 

naar Holland en vervolgens door Belgisch-Limburg naar Luik te helpen ontsnappen. Er waren organisaties die 

door  het Onafhankelijkheidsfront werden geleid, maar ook door de BNB (later Geheim Leger of Witte Brigade). 
14

 d’UDEKEM d’ACOZ-VERHAEGEN, M.P., Voor Koning en Vaderland, de Belgische adel in het verzet, 

2003. Andrée De Jongh (°Schaarbeek, 30.11.1916 +Brussel, 13.10.2007) werd op 1 augustus 1943 door de 

Duitsers gedeporteerd naar het concentratiekamp Ravensbrück in Duitsland en daarna overgebracht naar KZ 

Mauthausen, waar ze op 22 april 1945 werd bevrijd. In 1985 werd ze als gravin in de adelstand verheven. 
15

 http://home.clara.net/clinchy/neeb2.htm 

Hoofdonderwijzer Frédéric De Jongh (1897-1944) nam in augustus 1941 in Brussel de leiding over het 

pilotenhulpnet-werk Dédé, maar moest in april 1942 naar Parijs uitwijken, van waaruit hij de ontsnappingsroute 

organiseerde. Op 7.6.1943 werd hij door toedoen van de Duitse agent Jean Masson (echte naam : Jacques 

Desoubri) in de val gelokt en gearresteerd. Frédéric De Jongh verbleef in de Franse gevangenis van Fresnes en 

op 28.3.1944 werd hij in het fort van Mont-Valérien (gemeente Suresnes) te Parijs gefusilleerd. 
16

 Arnold Deppé (°Brussel, 15.12.1907) werd op 8.8.1941 gearresteerd en pas op 29.4.1945 in het Duitse 

concentratiekamp Dachau (bij München) bevrijd door de Amerikaanse troepen. 
17

 Elvire Ghislaine Berlemont (°Elsene, 29.6.1897) was getrouwd met Fernand De Greef (°Ukkel, 11.11.1902), 

alias Uncle Dick. 
18

 De BBC wijdde in de jaren ’70 een gedramatiseerde filmreeks aan de pilotenhulplijn Lifeline onder de titel 

‘Secret Army’. In een co-productie met de BRT werd de serie van 1977 tot 1979 uitgezonden onder de titel 

‘Geheim Commando’.  

Vanuit Brussel verliep de treinreis over de steden Doornik en Valenciennes naar de Franse grens. Via Lille – 

Amiens – Parijs – Angoulême – Dax – Bayonne – Saint Jean de Luz werd de Spaanse grens bereikt bij Urrugne. 

Vervolgens liep de weg via San Sebastian en Bilbao naar Madrid ofwel Lissabon. Vanuit Madrid liep de weg pal 

naar het zuiden tot in Gibraltar, dat Brits gebied was. 
19

 Suzanne Wittek-De Jongh schreef onder het pseudoniem Cécile Jouan het boek Comète histoire d’une ligne 

d’évasion, uitgegeven te Veurne bij Le Beffroi, 1948. 
20

 In Brussel werd vanaf mei 1942 het ontsnappingsnetwerk via Comète verdergezet door baron Jean Greindl 

(°1905, alias Nemo), samen met zijn jongere broer Albert (°1914, aliassen Bust, May, Desmedt). Jean Greindl 

werd op 6.2.1943 aangehouden en op 7.9.1943 kwam hij om tijdens een bombardement op Etterbeek.  

Albert Greindl werd in 1943 tijdens een overbrenging in de Pyreneën aangehouden en werd opgesloten in de 

gevangenis van Fresnes.  Comète werd verder geleid door Jean-François Nothomb (alias Franco), maar deze 

werd ook op 18.1.1944 in Parijs gearresteerd. Jean-François Nothomb werd gedeporteerd en op 13.5.1945 in het 

concentratiekamp te Amberg (Beieren) door Amerikaanse troepen bevrijd. 
21

 DE WULF, H., De geredden van Dédé, krantenbericht dd. 19.10.1990. 
22

 Clémentina Lucas (°Hasselt, 16.8.1914 +Hasselt, 16.7.2008), was getrouwd met Lucien Collin. Zij woonden 

destijds te Hasselt in de Demerstraat 41. Na de oorlog hertrouwde zij met rechter Ludovicus Ulrix. 

DEMAY, A., Du sang sur les bruyères, Brussel, p. 65. 

Lucien Collin haalde regelmatig geallieerde vliegeniers op, die bij contactpersonen Gertrude Moors uit Dilsen en 

Jean Mobers te Maaseik werden opgevangen. 
23

 SACRE, P., Verzet in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, KU Leuven, 2000, p. 67.  

Lucien Collin was een van de leidinggevenden van de BNB, later Geheim Leger genoemd, die in contact stond 

met Gerard Venken (°Turnhout, 26.12.1901) uit Lanklaar, adjunct-provincieoverste van de BNB in Limburg. 

BOVEND’AERDE, G., Parachutage te Mechelen aan de Maas, deel 2.  

Gerard Venken werd op zondag 25.6.1944 bij de familie Theo Oensels-Janssens (°Meeswijk, 20.12.1911) in 

Mulheim-Lanklaar tijdens een razzia gearresteerd door de Kriegsmarine en leden van de Zwarte-Brigadeleider 

Lode Huygen. Gerard Venken werd op 29.6.1944 te Hechtel gefusilleerd, terwijl Lucien Collin ’s anderendaags 

in Ludwigsburg (Poppenweiler) werd gefusilleerd. 
24

 DE GREEVE, K., De Komeetlijn, Het Stadsmus Keik nr. 70/2019. 
25

 Florent Biernaux (°Hasselt, 3.4.1896) was getrouwd met Olympe Doby (°Cambron-Saint-Vincent, 24.1.1900) 

en werkte officieel als controleur van openbare werken. Zij woonden in Hasselt, Thonissenlaan 16 op 200 meter 

van dr. Kruyen. 

http://home.clara.net/clinchy/neeb2.htm
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 CALUWAERTS, G., informatie dd. 6.10.2010. 

Café De Kroon lag vlakbij het station van Hasselt en op de eerste etage was er een theaterzaal. 
27

 ARON, P. en GOTOVITCH, J., Dictionnaire de la seconde Guerre Mondiale en Belgique, p. 242. 

Paul Hoornaert (1888-1944) was een Luiks advocaat en leider van de verzetsorganisatie het Nationaal Legioen. 

Hij werd in 1941 in Luik gearresteerd en overleed in februari 1944 in het tuchthuis van Sonnenburg (in de Poolse 

stad  Slonsk (fonetisch : Swojnsk), vlakbij de Duitse grens met Berlijn), dat als concentratiekamp was ingericht. 
28

 X., Du sang sur les bruyères, uitgeverij A. Demay, Bosvoorde. 

Alexandre Jolly zat in Rheinbach, Siegburg en Buchenwald opgesloten, waar hij op 24.4.1945 werd bevrijd. 
29

 X., Hoornaert-Dirix 1945-1995, Memoriaal uitgegeven n.a.v. de 50
ste

 verjaardag van de stichting van de 

Verbroedering Hoornaert-Dirix van het Geheim Leger, Brussel, 1995  
30

 SOMA/CEGES, Weerstand, inventarislijst verzetsgroepen in België. 
31

 X., In de kolenmijnen van Limburg, Pygmalion dd. 23.6.1946, p. 23. 
32

 Archief Heemkring Heidebloemke Genk, Lijst pilotenhulp, 1994. 
33

 S.A.Genk, Dossiers politieke gevangenen, archiefnummer 547.15. 

Schriftelijke getuigenis van René Vande Velde uit de Bresselberg dat Maurice Allard hulp aan Arthur Barton 

bood om te ontvluchten. 
34

 BUSSELS, J., De doodstraf als risico, pilotenhulp in Belgisch Limburg 1941-1944, 1981, p. 49. 
35

 S.A.Genk, Volkstelling 1930-46, Boek 39 f° 65. 

Ernest François Van Oppen (°Leuven, 27.4.1891 +Genk, 22.8.1966) was getrouwd met Zulma Josephina 

Blomme (°Gent, 25.6.1890 +Genk, 24.5.1966).  

X., Verdienstelijke leden van Centrale der Vrije Mijnwerkers gehuldigd, Het Belang van Limburg dd. 15.7.1966. 

Ernest Van Oppen was als afgevaardigde van de mijnwerkersvakbond en via de CVM tot inspecteur bij het 

Mijntoezicht aangesteld. 
36

 Marie Josephine Ignace Jeanne Caroline Désirée Gielen (°Bilzen, 28.1.1888), bestuurder van de drukkerij, 

boek-en papierhandel, had te Winterslag in de Margarethalaan 15 de drukkerij Concordia. Zij werd tijdens de 

oorlog geholpen door haar zuster Jeanne Marie Alberte Gabriëlle Julienne Gielen (°Bilzen, 3.4.1894) uit Hasselt. 
37

 Fernand Joseph Lantin (°Fooz, 29.3.1891 +1967) was tekenaar op de mijn in Waterschei. Hij was getrouwd 

met Felicie Lambertine Mélanie Leemans (°Hognoul, 31.8.1897 +1974) en woonde te Genk, Dennenstraat 16. 

Hun zoon Raymond Lantin (°Genk, 17.8.1919) was sergeant bij de Jagers te Paard in Namen en verbleef in 

Namen en La Roche in de periode van 27.2.1941 tot 4.3.1941. Na de oorlog trouwde hij met Irène Pansaerts, 

dochter van verzetsman, haarkapper Guillaume Pansaerts uit de Grotestraat in Genk. 
38

 Brood-en banketbakker Andries Joseph Geebelen (°Niel-bij-As, 30.11.1895 +Genk, 12.3.1945) was getrouwd 

met Marie Gerardine Marguerite Nahon (°Gulpen, 20.9.1901). Zij woonden destijds in de Stalenstraat nr. 41. 
39

 Augusta Leona Vande Velde (°Caster, 30.11.1911), was de dochter van René Joseph Théophile Vande Velde 

(°Caster, 24.11.1886) en Celine Leroy (°Ophain-Bois-Seigneur, 1.3.1877), Statieplein 14. 
40

 ZOONS, J., Bokrijkse families helpen neergestorte Australische vliegenier (aug.-sept. 1942), Bokkesprongen 

jg. 15 nr. 2/2009, p. 25.  

Franciscus Loyens (°Diepenbeek, 9.4.1902 +Genk, 3.1.1975) was getrouwd met Justine Hardy (°Herk-de-Stad, 

7.2.1903 +Diepenbeek, 21.4.1993) en woonde te Genk, Maetenstraat 5. 
41

 DE DECKER, C. en ROBA, J.L., RAF-bommenwerpers boven België 1940-1942: het bombardementsoffensief 

op Duitsland, De Krijger, 1994. 
42

 MARUT, A., Het verhaal van de eerste meidagen van 1940, Heidebloemke jg. 58 nr. 6/1999. 

Interview dd. 2.4.1999 met Jan Neyens (°Genk, 5.2.1904 +Genk, 10.10.2003).  

Jan Neyens was sinds juni 1941  aangesloten bij Fidelio en had hiervan een lidkaart (W.B./Fidelio). 
43

 http://www.vkblog.nl/bericht/169428/RAF-verliezen,_10-15_mei_1940_(1) 

De bemanning werd na de oorlog opgegraven en naar het War Cemetery in Leopoldsburg overgebracht. 

THIELENS, D., De Blenheim van Kattevennen, Heidebloemke jg. 76 nr. 6/2017, p. 16. 

De houten kruisen in Kattevennen werden eind jaren ’60 opgeruimd voor de werken aan een kabelbaan voor het 

sprookjespark van Kattevenia. 
44

 BOGERS, L., Genk, 60 jaar na de bevrijding (1944-2004), 2004, p. 15.  

De Duitse infanterie van de Wehrmacht was in de voormiddag van 11 mei 1940 vanuit Waterschei naar Genk-

centrum opgerukt, zonder slag of stoot te leveren. 
45

 MARUT, A., Gemeenteontvanger Albert Driessen, Heidebloemke jg. 57 nr. 3/1998. 

Albrecht Driessen (°Genk, 23.7.1927) is de zoon van gemeenteontvanger Albert Driessen en is gepensioneerd 

beroepsbrandweerman te Genk. Thans is hij de voorzitter van de oudstrijdersvereniging EFOS van Genk. 
46

 MARUT, A. en co, Genker kroniek van de twintigste eeuw, deel 6, Heidebloemke jg. 60/2001. 

Het sprookjesbos en de kabellift in Kattevenne werd op 27.4.1972 plechtig ingewijd. 
47

 VANHEE, C. en CELIS, P., Vinnige valken en vlammende bliksems, de vliegbasis van Sint-Truiden 1941-

1945, 2000, p. 153. 

http://www.vkblog.nl/bericht/169428/RAF-verliezen,_10-15_mei_1940_(1)
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 http://www.214squadron.org.uk/crews_and_losses_wellington_m.htm  

Vijf bemanningsleden vonden daar de dood. De Australische piloot Donald Armstrong en zijn Engelse co-piloot 

John Mc Anally, de Britse sergeanten Arthur Evans, Reginald Jenkyns en Edward King liggen nog steeds op het 

kerkhof in As begraven. 
49

 BOGERS, L., RAF-vliegtuig neergeschoten te Genk (8-7-1941), Heidebloemke jg. 48 nr. 5/1989, p. 159. 

Slechts één, de Brit George F. Roughton kon zich met zijn valscherm redden, maar werd gearresteerd en 

krijgsgevangen genomen. Hij verbleef in Stalags te Bad Sulza (Mühlhausen) en Sagan/belaria (Neder-Silezië). 
50

 Joseph Bussels was van 1982 tot 1988 burgemeester van de gemeente Hechtel-Eksel. 
51

 Fernand Joseph Lantin (°Fooz, 29.3.1891) was op 30.1.1915 te Hognoul getrouwd met Felicie Lambertine 

Mélanie Leemans (°Hognoul, 31.8.1897) en verbleef sinds 26.4.1929 te Waterschei, waar hij diensthoofd was 

van het studiebureel van de André Dumontkolenmijn. 
52

 Raymond Lantin was beroepsmilitair en ingelijfd als sergeant bij de 2
e
 Chasseurs à cheval te Namen. 

Na de oorlog werd hij in Aken gekazerneerd bij de 6
de

 Brigade, 13
de

 Bataljon, 5
de

 Compagnie. 
53

 Stammlager Stalag XI-B was een Duits krijgsgevangenkamp Altengrabow in Fallingbostel bij Magdeburg. 
54

 BUSSELS, J., o.c., p. 15. 

Sergeant Harry Fraser was mitrailleur aan boord van het Britse vliegtuig dat op 17.5.1941 deel uitmaakte van het 

77th Squadron 4
de

 groep RAF, op weg van Yorkshire naar Keulen.  
55

 MARUT, A., De Kroniek van de Genkse Politie, 1995, deel II, p. 327. 

Francis Van Spauwen (°Beverst, 21.5.1900 +Genk, 9.3.1968). 
56

 Henriëtte Colaris en Rosa Huyskens vertelden ons in oktober 2010 met stellige zekerheid dat het moeder 

Lantin was die Harry Fraser naar Hasselt heeft gebracht. Zij beschreven haar als een volslanke dame op een 

zekere ouderdom.   
57

 S.A.Genk, Volkstelling 1930-46, Boek 19 f° 56. 

Remi Joseph Gerard Respen (°Walshoutem, 6.11.1912 +Walshoutem, 29.9.1943) was op 15.4.1936 getrouwd 

met Fernande Lantin. Zij woonden in Waterschei, Binnenlaan 47. 
58

 BOUVEROUX, J., Terreur in oorlogstijd, 1984, p. 48. 

Het verhaal verscheen in het boek, maar de auteur vermeldde verkeerdelijk dat het zoontje 10 jaar oud was. 

Onderwijzer Remi Respen was VNV-gewestleider voor Vorming en Stijl te Walshoutem en aldaar schoolhoofd. 
59

 Onderwijzer Polydoor Respen (°Walshoutem, 19.3.1903 +Genk, 12.1.1951) was getrouwd met onderwijzeres 

Maria Peeters (°Kortessem, 26.4.1907 +Genk, 30.10.1996). Beiden woonden in de Onderwijslaan 27 en gaven 

les in de lagere school te Waterschei. 
60

 Volgens Renée Lantin was een van die mannen Henri Palmers, die destijds voor de Staatsveiligheid werkte. 
61

 Ministerie van Landsverdediging, Dienst ADIAA, attest van 9.10.1950.  

Henri Colaris (°Broeksittard, 3.9.1898 +Hasselt, 1.5.1978) maakte sinds 1.7.1941 deel uit van de inlichtingen-en 

actiedienst Clarence, stamnummer : 3932. Hij maakte de portretfoto’s op de valse identiteitskaarten.  

Henri en Berthe Colaris-Bové stonden in verbinding met Lucien en Tina Collin-Lucas, die onder de leiding 

stonden van Lambert Spanoghe (°11.6.1899 +30.6.1944), sectieoverste van Comète Limburg in Hasselt.  

Lambert Spanoghe woonde destijds te Hasselt, Chaussée de Liège 72 en werd op 18.6.1943 gearresteerd.  

Een van zijn koeriersters, Simone Jeanne Charlotte Lamquin, woonde in dezelfde straat op nr. 60.  

DEMAY, A., Du sang sur les bruyères, o.c., p. 67. Marie-Louise Lamquin, de zus van Simone,  was een helpster 

van Lucien Collin. Op 12.6.1943 hadden ze samen wapens naar Brussel willen brengen bij Fernando Radelet, de 

verbindingsagent van Lambert Spanoghe, maar ze moesten onverrichterzake naar Hasselt terugkeren. 
62

 BUSSELS, J., o.c., p. 19.  

WINTERS, S., Kanunnik Berghsstraat in As, Het Aldegondisklokje jg. 38 nr. 1/2019, p. 6. 

Priester Jules Berghs (°Genk, 13.5.1879 +Winterslag, 12.1.1951) woonde tijdens WO II in de Margarethalaan, 

waar hij een geheime radiozender had verborgen onder een bijenkorf. 
63

 Informatie Guido Caluwaerts uit Hasselt dd. 26.10.2010 : dr. Kruijen had destijds destijds een praktijk in de 

Thonissenlaan te Hasselt. Dat was de broer van Paul Kruijen, die longarts was. 

MESOTTEN, A.,Dokter Paul Kruijen, Alvermenneke, jg. 40 nr. 2/2019, Diepenbeek, p. 34. 

Paul Kruijen (°Geleen, 9.6.1910 +1991) was getrouwd met Cecile Verest (°Liesele, 11.3.1909).  

Dr. Paul Kruijen woonde sinds 1937 in Diepenbeek 
64

 GIELEN, A., Hoe ik opgroeide en Wereldoorlog II overleefde, Heppeneert, 1978, p. 21. 

Om infiltratie te vermijden gebruikte het verzet een vragenlijst met vragen over specifieke uitdrukkingen, die 

enkel RAF-vliegeniers konden beantwoorden. 
65

 Familiearchief Henriëtte Boesmans-Colaris, Genk. 

Getuigschrift van Victor Coppens dd. 5.2.1949 dat hij sinds 1.8.1940 deel uitmaakte van de inlichtingendienst 
66

 Stalag IXc was een Duits krijgsgevangenkamp nabij Bad Sulza. Het kamp werd op 11.4.1945 bevrijd door de 

6th Armored Division van het Amerikaanse leger. 
67

 RUTTEN, M., Oorlog 40-45 tussen Maas en Kempen, Tongeren, 1993, p. 80. 
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 http://www.cieldegloire.com/njg_001.php 
69

 Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg, Filmrol C.2031/I63744/’42, informatie van Alexander Bonnet.  

Het was de eerste van de 10 overwinningen van luitenant Kurt Loos (°2.1.1920), gestationeerd bij II./NJG1. 
70

 Ministerie van Landsverdediging, Dienst ADIAA, attest van 19.10.1950.  

Berthe Bové (°Wetteren, 1.5.1895 +Hasselt, 1.5.1957) was getrouwd met de Nederlandse drogist Henri Colaris 

te Hasselt in de Diesterstraat 11. Zij maakte sinds 1.1.1942 ook deel uit van dezelfde inlichtingen-en actiedienst 

als haar echtgenoot, stamnummer : 8885. 
71

 DEMAY, A., Du sang sur les bruyères, Brussel, p. 67. 

Van alle RAF-vliegeniers die bij Henri Colaris werden gebracht, maakte hij pasfoto’s, die vervolgens aan Florent 

Biernaux bezorgd werden om er een valse identiteitskaart mee te voorzien.  
72

 Alphonsien ‘Sieke’ Vliexs uit Maaseik maakte deel uit van de pilotenhulplijn Comète, afdeling Maasland. 

De lijn Zero hielp RAF-vliegeniers die vanuit Nederland naar Luik moesten worden gebracht. 
73

 http://www.grevenbroekmuseum.be/UK/stirling_Frank_Hugo_UK.shtml 

Jean Colemont maakte deel uit van de inlichtingendiensten Zéro en Bayard. Hij woonde in Luik in de Rue Fabry 

32 en richtte samen met cafébaas Louis Colette uit Fexhe-Slins een groep op die hulp verleende aan een 30-tal 

geallieerde piloten.  

ROCHETTE, D. en VANHAMME, J.M., Les Belges à Buchenwald et dans ses kommandos extérieurs, Brussel, 

1976. Jeanne Bucken, de echtgenote van Louis Colette, werd gearresteerd en belandde na het concentratiekamp 

Breendonk in het vrouwenkamp Ravensbrück en vervolgens de gevangenis van Waldheim. 
74

 Victor Coppens (°Turnhout, 14.11.1896 +Hasselt, 31.8.1971) werkte als begeleider voor Comète onder de 

schuilnaam Narcisse en was kapitein van A.R.A. Hij woonde destijds te Hasselt, Place Colonel Dusart 25.  

Lucien Colin uit Hasselt en Lucien Grieten uit Zwartberg, waren beiden luitenants van A.R.A.  

www.praats.be/clarence.htm. 

Victor Coppens maakte sinds 1.8.1940 deel uit van de inlichtingendienst Clarence, regio Limburg. Net als zijn 

chef Walthère Dewé (°Luik, 26.4.1880) uit Luik was hij kaderlid bij de Regie van Telefonie en Telegrafie.  
75

 VERHOEYEN, E., België bezet 1940-1944, BRTN educatieve uitgaven, 1993, p. 285. 

Leonard Warburton en Jack Hutton werden door Elvire De Greef geholpen om in Gibraltar te geraken. 

In haar clandestiene boekhouding zijn er twee pagina’s gewijd aan deze reis, die duurde van 22 december 1941 

tot 8 januari 1942 en 61.929 fr. had gekost. 
76

 BERNARD, H., Het Geheim Leger 1940-1944, Verbeke J. en UVGL, Gent, 1986 p. 196. 

In het begin van 1941 brachten enkele Hasseltse patriotten, oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog, het eerste 

nummer uit van de eerste clandestiene Limburgse krant, de Vrije Vaderlanders. De redacteurs, uitgevers en 

verspreiders van deze clandestiene stencil bestonden slechts uit een handjevol mensen rondom Victor Coppens, 

bureauchef bij de RTT in Hasselt, Raoul Polus, groothandelaar in verf en ingenieur Carlos Moens. 
77

 BOGERS, L., Het heidekruisje van Boxbergheide-Genk, Heidebloemke jg. 48 nr. 5/1989. 
78

 http://www.rafinfo.org.uk/rafescape/obits.htm 

Leonard Warburton overleed in juli 1989. 
79

 DEMAY, A., Du sang sur les bruyères, o.c., p. 65. 

Alfred Beber, Windsor Road 11 Londen, Palmers Green, verbleef in augustus 1942 tijdelijk bij de familie Collin-

Lucas in Hasselt. 
80

 www.cometeline.org/fiche045.html 

Sergeant Alfred Beber was aan boord van de Britse Halifax Mk II met serienummer W7750 NP-M, die op 

7.8.1942 neergeschoten werd en in Gruitrode crashte. In Brussel ontmoette hij op 21.8.1942 zijn kameraden : 

navigator Ivan Davies, piloot Peter Jeffrey Haydon en Cedric Fox.  
81

 www.cometeline.org/fiche092.html 

Olympe Biernaux-Doby bracht navigator John Smith van de 218th RAF-Squadron, wiens Stirling Mk I op 

5.8.1943 was neergestort in Murmerwoude bij Dokkum in Friesland, van Hasselt naar Luik bij Jean Colemont. 

John Smith werd later gearresteerd en verbleef als krijgsgevangene in Stalag IVb (Mühlberg) bij Dresden. 
82

 HOUBREGS, R., Herinneringen aan de soldatentijd van mijn vader, Heidebloemke jg. 60 nr. 1/2001, p. 4. 

De Britse generaal B Law Montgomery was op 20.12.1944 aangesteld als bevelhebber van het geallieerde leger. 

WELKENHUYZEN, A., Zonhoven zorgde voor internationale belangstelling, vermeld in Oorlog in Limburg 

(Mathieu Rutten), 1995, p. 248.  Monty had zijn administratief hoofdkwartier te Zonhoven ingericht van 

12.11.1944 tot 7.2.1945 in Villa Magda van geneesheer dr. Peeters. 
83

 RUTTEN, R., Van Genk tot Mauthausen, Genk, 2009, p. 227. 

Jean Gilkens verkocht clandestien foto’s ten voordele van het Onafhankelijkheidsfront en was betrokken bij de 

sabotage op het vliegveld van Brustem. 
84

 RUTTEN, M., Markante feiten ... oc, p. 117. Lozen was een dorpje bij de gemeente Bocholt aan de Zuid-

Willemsvaart, waar een Duitse grenspost gevestigd was met 15 manschappen met een FlaK-installatie 

(FlugzeugabwehrKanone). 

http://www.cieldegloire.com/njg_001.php
http://www.grevenbroekmuseum.be/UK/stirling_Frank_Hugo_UK.shtml
http://www.praats.be/clarence.htm
http://www.rafinfo.org.uk/rafescape/obits.htm
http://www.cometeline.org/fiche%20045.html
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 Geneesheer Paul Boesmans (°Stevoort, 29.10.1919) trouwde na de oorlog met Henriëtte Colaris (°Hasselt, 

1.5.1924). In 1947 begon hij een dokterspraktijk in de Herenstraat te Waterschei.  
86

 Comité Heidekruisje Boxbergheide, Het Heidekruisje, The Royal Air Force Provincial Memorial, Brochure, 

1989. Op 27.9.1970 werd het provinciaal grafmonument te Genk, Boxbergheide ingehuldigd in aanwezigheid 

van binnen-en buitenlandse militaire hoogwaardigheidsbekleders. Het monument zelf werd opgericht met 

vrijwilligers van de wijk Boxbergheide, wiens namen op de achterzijde vermeld staan.  
87

 BOGERS, L., Het heidekruisje van Boxbergheide, Heidebloemke jg. 48 nr. 5/1989. 
88

 VANHEE, C., Mail van 27.9.2019. 

Website www.cieldegloire.com en website www.Aircrewremembered.com  

Oberleutnant Wilhelm Dimter vloog met een Junker 88C-6 en schoot in Raum 9c op 4.000 m de Wellington af. 

Hijzelf sneuvelde nog geen jaar later te Drongen in De Swart (NL) op 17.9.1942. 
89

 http://www.cieldegloire.com/njg_001.php  Website Aces, Nachtjäger. 

Bundesarchiv-Militärarchiv Düsseldorf (BA MA), microfilms. Film C 2031/I 88807/42. 

BOITEN, T., Nachtjagd War Diaries, volume 1, An operational History of the German Night Fighter Force in 

the West, september 1939 - march 1944. 
90

 BA MA Düsseldorf, Abschüsse 31.8.1941 door Oberleutnant Wilhelm Dimter, Film C. 2031/I 88807/42. 

http://www.wissenschaftsregion.freiburg.de/einrichtungen/militaerarchiv/ 
91

 Informatie dd. 5.4.2011 van René Luyten uit Schaffen, die ons verzekerde dat er pas na de bevrijding van 

Diest Britse vliegeniers begraven werden op het kerkhof te Schaffen, waar een Brits perk is ingericht door de 

War Graves Commission. 

De drie RAF-vliegeniers van de Vickers Wellington bleven op de Boxberg begraven tot eind 1944. Zij werden 

niet geregistreerd in het overlijdensregister, noch in het grafstedenregister van Genk (1931-1947). 

http://twgpp.org/results.php?sname=&fname=&cemetery=Schaffen+Communal+Cemetery&country=11&force=

&nationality=  
92

 In sommige publicaties wordt de familienaam verkeerdelijk gespeld als Walburton. 
93

 Sergeant Robert Thomas Wood (°23.10.1921), Royal Canadian Air Force (RCAF). 
94

 DEMAY, A., Du sang sur les bruyères, , p. 65. 

John Hutton, Dene Avenue 71, Lemington upon Tyne (Newcastle) werd in september 1941 opgevangen bij de 

familie Collin te Hasselt, evenals Leonard Warburton, wiens familienaam in de lijst foutief als Warburster werd 

genoteerd. 
95

 Archief politiezone GAOZ, Registers processen-verbaal 1940-’45, Mei tot september 1940. 

Deze Duitse luchtafweergeschutsbatterijen (FlaK) met schijnwerpers stonden er sinds einde mei 1940 op alle 

uithoeken van de gemeente Genk : in Bokrijk aan de Hasseltweg, in Langerlo, Terboekt, Winterslag, Waterschei 

en Zwartberg (Nieuwe Kempen). Vanaf augustus 1943 werden een aantal FlaK-batterijen naar Duitse 

industriegebieden overgebracht. 
96

 MOLEMANS, J.& Co., 50 jaar Boxbergheide, Genk, 1998, pp. 22 en 30. 

Alfons Camiel Speelmans (°Diepenbeek, 27.51921) trouwde in 1943 met Maria Vandeweyer (°Diepenbeek, 

21.2.1926) en kwam in 1950 vanuit Diepenbeek, met zijn vier kinderen, op de wijk Boxbergheide in de 

Boomgaardstraat (huidige Kleinven 92) wonen. 
97

 MARUT, A., Twee Poolse jongens uit Winterslag, soldaat in Schotland, Heidebloemke jg. 67 nr. 1/2008. 

Joseph Migalski (°Blumberg, 5.1.1926) uit Termolen, Zonhoven. 
98

 BOGERS, L., Genk, 60 jaar na de bevrijding (1944-2004), 2004, p. 23. In de nacht van 31augustus 1941 

(Greenwichtime) werd het tweemotorige Britse toestel, een Wellington Mk1c van het 101
ste

 RAF-Squadron, 

R.1703 J-SR neergehaald door Duits vuur, waarbij drie van de zes bemanningsleden ter plaatse overleden. 

BOGERS, L., RAF-vliegtuig neergestort te Genk 8/7/’41, Heidebloemke jg. 48 nr. 4/1989. 
99

 Jaarlijks worden er op de tweede dinsdag van september herdenkingsplechtigheden gehouden aan dit 

heidekruisje. Daarbij zijn traditioneel steeds militaire afgevaardigden van de Belgische, Britse en Canadese 

luchtmacht, samen met vertegenwoordigers van de stad Genk en oudstrijdersverenigen aanwezig. 
100

 Hubertus Ludovicus Beerden (°Genk, 14.9.1922) was de jongste zoon van het gezin van Victor Leonard 

Beerden en Victorine Vaes, destijds wonende te Genk, Boxbergheide 7. 
101

 G.A.Zonhoven, Affiches uit WO II, verzameling Heemkring Zonhoven. 

De poltieverordening van de gouverneur a.i. van de provincie Limburg dd. 7.7.1941 betreffende het nachtelijk 

verkeer, verbood het verkeer op de openbare wegen en in de velden tussen 23.30 u. en 05.00 u., tenzij men 

drager was van een nachtpas afgeleverd door de bezettende overheid. 
102

 Bij de bouw van de wijk Boxbergheide in de jaren ‘50 werd deze weg de Heuvelstraat genoemd en sinds 

1961 is de straatnaam De Heuvel. 
103

 Louis Mathieu Hamaekers (°Genk, 26.6.1923) is de jongste zoon van Pieter Jan Hamaekers (°Genk, 2.2.1867 

+Hasselt, 30.6.1934) en Maria Elisabeth Clerx (°Genk, 6.9.1882). Hij woonde destijds nog bij zijn ouders te 

Genk, Boxbergheide 6 en woont nu in Houthalen, Lillo. 

http://www.cieldegloire.com/
http://www.aircrewremembered.com/
http://www.cieldegloire.com/njg_001.php
http://www.wissenschaftsregion.freiburg.de/einrichtungen/militaerarchiv/
http://twgpp.org/results.php?sname=&fname=&cemetery=Schaffen+Communal+Cemetery&country=11&force=&nationality
http://twgpp.org/results.php?sname=&fname=&cemetery=Schaffen+Communal+Cemetery&country=11&force=&nationality
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 Petrus Johannes Bollen (°Genk, 8.7.1885) was de zoon van Gerardus Bollen en Maria Catharina Hamaekers. 
105

 MOLEMANS, J., Van Heidebloem tot Landeigendom, Genk, 2001, p. 103. 

Sinds de oprichting van de parochie Sint-Jan Baptist de la Salle in 1953 werd er jaarlijks door de schoolkinderen 

van Boxbergheide olv onderwijzeres Elza Pannemans-Verbeemen met Allerheiligen hulde gebracht aan het 

heidekruisje. Sinds 1970 vinden er internationale plechtigheden plaats op de 2
de

 dinsdag van september. 
106

 Joannes Josephus Engelen, getrouwd met Marie Josephina Pannemans (°Genk, 13.61898 +Leuven, 7.9.1932). 
107

 MARUT, A., Het huis van Gerard Olaerts, waar drie huisdokters zich thuisvoelden, Heidebloemke jg. 68 nr. 

2/2009, p. 65. 
108

 Na 1945 werd het adres : Turfstraat 48. De straat heet nu Oude Heide. 
109

 Gerard Thijs (°Genk, 22.2.1931) en Pierre Thijs (°Genk, 2.5.1938). 
110

 Henricus Thijs (°Zutendaal, 29.8.1890) was getrouwd met Maria Josephina Hamaekers (°Genk, 7.11.1893 

+Genk, 19.10.1944) en zij hadden 9 kinderen. 
111

 Julius Josephus Bartholomeus Indesteege (°Genk, 8.7.1923) was de zoon van Lambertus Josephus Indesteege 

en Maria Crijns. 
112

 BOGERS, L., Het heidekruisje van Boxbergheide-Genk, Heidebloemke jg. 48 nr. 5/1989. 

Aloys Glowacki (19.1.1909 +19.9.1995) en zijn echtgenote Antonie Plocinnik (°20.5.1922 +8.2.1989) zorgden 

voor het plaatsen van een eerste houten kruisje, waarvan het dwarshout in de vorm van een propeller was 

uitgesneden. In het najaar van1943 werd door arbeiders van de Regie van de mijn van Winterslag in opdracht 

van het diensthoofd François Beelen (°Genk, 21.1.1915) uit Winterslag, een betonnen kruis bestemd voor 

gestorven Russische krijgsgevangenen, vervaardigd. François Beelen en technisch tekenaar Pierre Reis zorgden 

dat het kruisje na de bevrijding op het graf in de heide geplaatst werd. 
113

 HOUBREGS, R., 50 jaar parochie Sint-Jan de la Salle Bokrijk, Heidebloemke, jaargangen 62 en 63/2002. 

Michel Boonen (°Bree, 30.8.1905 +Tongeren, 25.12.1987) was van 1953 tot 1986 pastoor van de parochie Sint-

Jan Baptiste de la Salle te Boxbergheide. 
114

 Destijds Hasseltweg 53, waar de familie Jan en Catherine Bellfroid-Martens woonde. 
115

 Petrus Joannes Bollen (°Genk, 8.7.1885 +Genk, 16.3.1946) was getrouwd met Catharina Elisabeth Conings 

(°Opglabbeek, 21.10.1886) en woonde met zijn 5 kinderen te Genk, Boxbergheide 11. 
116

 HURDAK, D., Ze zijn niet vergeten, Koerier jg.11 nr. 4 dd. 24.8.1983. 

Het huidige monument werd gebouwd door Prosper Verlinden, Jef Remers en Toontje Van Hees. 
117

 http://www.207squadron.rafinfo.org.uk/belgium0505/Boxbergheide_070505.htm 
118

 Jack Hutton werd na zijn terugkeer opnieuw door de RAF ingezet en sneuvelde op 31.7.1944 boven Frans 

grondgebied. 
119

 DALEY-BRUSSELMANS, Y., Belgium Rendez-vous 127 revisited, 2001. 

Anne Brusselmans-Magnee (°Ayeneux, 3.4.1905) werkte samen met ‘Michou’ (Aline Dumon) en haar moeder 

tot december 1943 voor Comète. in Brussel. Zij publiceerde na de oorlog haar dagboek Visit 127 (Rendez-vous 

127), cijfer dat verwees naar het huisnummer van haar woonplaats in Brussel op de Avenue d’ Ixelles. 
120

 www.cometeline.org. Fiches A 012 van Warburton en A 013 van Hutton. 
121

 Louisa Rosa Huyskens (°Lummen, 1.12.1920), destijds huishoudster bij familie Colaris-Bové in Hasselt. 
122

 Lucien Colin en zijn vrouw Tine Lucas werden op 18.6.1943 in hun huis te Hasselt gearresteerd. 
123

 Mogelijk is dit adres het huis van de familie Lantin in Waterschei. 
124

 Familiearchief Bonneux-Huyskens, getuigenis van Paula Daniëls (°Hasselt, 28.12.1912 +Hasselt, 18.9.1996) 

over de Duitse V-1 bomaanval op Hasselt van 4.11.1944 om 12.10 u, waarbij 16 doden vielen en de Virga-

Jessebasiliek werd vernield.  
125

 http://www.lexikon-der-wehrmacht.de 

FK 681 was ingericht aan de Havermarkt in Hasselt met dr. Schramm als Verwaltungschef en Oberst Karl 

Helwig als Feldkommandant van 11 september 1942 tot 1 september 1944. 
126

 RUTTEN, M., Markante feiten ..., oc, p. 114. 

In de Herkenrodekazerne verbleven 100 manschappen onder leiding van luitenant Bauman en in de nieuwe 

kazerne 350 manschappen onder leiding van Oberst (kolonel) Eggebacht. 
127

 Aloysius Hardy (°Berbroek, 18.5.1862) was getrouwd met Eulalie Geerdens (°Spalbeek, 21.12.1865) en 

woonde te Genk in de Maetenstraat 5. 
128

 Eugènius Emilius Hardy (°Herk-de-Stad, 7.11.1899 +Genk, 13.9.1978), getrouwd met Elisabeth Neys 

(°Genk, 22.8.1907), woonde te Genk, Maetenstraat 3. 
129

 Ivan Henri Davies (°Albert Park, Australië 16.7.1909). 
130

 Interview op 23.9.2010 met Elodie Loyens in Boxbergheide. 

De Namense herenboer werd aangesproken met Monsieur Rob. Odilia Loyens trouwde met André Thone, de 

paardenknecht van de herenboer. 
131

 Jan Leonard Smolders (°Cosen, 18.5.1882 +Genk, 9.12.1945) was getrouwd met Maria Cornelia Stegen 

(°Membruggen, 13.8.1881) en woonde destijds in Winterslag, Oostlaan 25. 

http://www.207squadron.rafinfo.org.uk/belgium0505/Boxbergheide_070505.htm
http://www.cometeline.org/
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
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 Georges Verleysen (°Kortessem, 1.1.1884) was op 8.8.1908 in Laken getrouwd met Pauline Leurs (°Laken, 

25.11.1885) en woonde sinds de jaren ’30 te Genk in de Winterslagstraat 3 in het huis naast de 

elektriciteitscabine. 
133

 Renée Georgette Verleysen (°Diest, 29.7.1921) was de enige dochter van Georges en Pauline Verleysen. 
134

 Marie-Jeanne Smolders (°Luik, 15.9.1910), dochter van Jan Smolders en Maria Stegen. 
135

 Archief Ministerie van Volksgezondheid, Brussel, Verslag van de rijkswachtbrigade Genk dd. 22.7.1950, 

gericht aan A. Vrijens, Staatscommissaris bij het Ministerie van Wederopbouw te Hasselt.  

Verklaring dd. 18.7.1950 van Frans Snijers dat hij Ivan Davies tot bij Jeanne Salle-Coolen in Elen heeft 

gebracht.  
136

 Dédé (Andrée) De Jongh en haar zus Suzanne waren koeriersters van het netwerk Dédé.  

Suzanne De Jongh (alias Cecile Juan) werd in februari 1942 te Brussel door de GFP gearresteerd.  

Andrée De Jongh werd op 15 januari 1943 op haar twintigste overtocht in de boerderij te Urrugne (bij Saint-Jean 

de Luz) in Frans Baskenland gearresteerd.  
137

 BELGA, Persagentschap Brussel dd. 15.10.2007. 

 Andrée, gravin De Jongh, overleed te Brussel op 13.10.2007. 
138

 Martinus Buntinx (°Gruitrode, 5.12.1898 +1966) was getrouwd met Maria Elisabeth Olaerts (°Genk, 

22.7.1901 +1987). 
139

 De elektriciteitslijn werd vanuit de Kneippstraat aangelegd met gegalvaniseerde ijzerdraad omdat koperdraad 

niet mocht gebruikt worden in oorlogstijd.  
140

 ZOONS, J., Australische piloot dankt zijn leven aan het moedige optreden van een Bokrijkse familie, 

Bokkesprongen jg. 1 nr. 4/1995. 

ZOONS, J., Bokrijkse families helpen neergestorte Australische vliegenier, Bokkesprongen jg. 15 nr. 58/2009. 
141

 VAESEN, J en BOSMANS, J., De oorlogsjaren 1940-1945, De Reengenoten, Meeuwen-Gruitrode 2004. 
142

 www.aviatortprints.com  

VAES, J. en BOSMANS, J., De oorlogsjaren 40-45 Ellikom, Gruitrode, Meeuwen, Neerglabbeek, Wijshagen, 

2004,  p. 145. Kapitein Walter Ehle maakte deel uit van Gruppe II./NJG1 Duitse nachtjagers van de basis in 

Brustem, waarvan hij de Kommandeur was. 

BOFFIN, W., Wij waren jong maar, … Sint-Truiden, 3 delen, 1996, p. 182.  

Walter Ehle (°Windhoek, Zuid-Afrika 28.4.1913), was sinds 6.10.1940 Kommandeur van Gruppe II./NJG1 

Nachtjägergeschwader te Sint-Truiden. Hij had Hauptmann Graf von Stillfried opgevolgd. 

http://users.telenet.be/vswg/html/vliegtuigcrash.html website van Michel Mathei. 

Op woensdagavond 17.11.1943 om 20.20 u verongelukte Kommandeur Ehle in Horpmaal met zijn toestel Me Bf-

110 tijdens een nachtelijke landing, samen met zijn Bordfunker Oberfeldwebel Ludwig Leidenbach en 

Bordschütze Unteroffizier Heinz Derlitzki. Het vliegtuigwrak kon op 23.12.1994 door vorser Chris Vanlee 

opgegraven worden in een weide van de familie Kersten te Horpmaal. 

http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Luftwaffe/B/Bo/Bonin-Eckart-Wilhelm-von.htm  

Walter Ehle werd als Kommandeur te Sint-Truiden opgevolgd door Hauptmann Eckart-Wilhelm von Bonin 

(°Potsdam, 14.1.1919 +Luhmühlen, 10.1.1992). 
143

 Auteur Jan Zoons sluit niet uit dat het toestel ook zou kunnen neergehaald zijn door luchtafweergeschut van 

de Duitse FlaK, terwijl sergeant Ivan Davies eerder aan sabotage van het vliegtuig dacht. 
144

 Mogelijk wordt met Graubroek de gemeente Gruitrode bedoeld, maar Grevenbroek is ook mogelijk. 
145

 National Archives of Australia, dossier 402352.  

Jeffrey Peter Meurisse Haydon (°Duntroon, 6.4.1913) was een Australische piloot in dienst van de RAF.  
146

 www.cometeline.org/fiche045.html 

Ivan Harry Davies (°Albert Park, 16.7.1909) werd met zijn kameraden van het 158th Squadron : navigator 

Alfred Beber, piloot Jeffrey Haydon en sergeant Cedric Fox door Dédé en Jeanine De Greef  naar Spanje geleid. 

Voor Jeanine De Greef was het de eerste keer dat ze het traject deed. 
147

 Sergeant Wilfred John Gray, zoon van Harold en Mary Ann Gray. 
148

 Sergeant Harold Huddles was de zoon van Harold en Isabelle Huddles. 
149

 Eugène Hardy-Nijs (°7.11.1899 +13.9.1978) woonde in de Dilikensweier te Genk, achter het huis van Frans 

Loyens-Hardy (°9.4.1903 +25.12.1974), op slechts een paar kilometer afstand van het Albertkanaal. 
150

 Interview op 23.9.2010 met Elodie Loyens in Boxbergheide. 

Jan Smolders en Georges Verleysen kenden elkaar omdat ze de liefhebberij van vliegerkijken (observeren van 

vliegtuigen) gemeen hadden tijdens de oorlog (wellicht in het kader van de weerstand). 

Jan Smolders werkte samen met verpleger René Beutels op de infirmerie van de kolenmijn van Winterslag. 
151

 National Archives, Kew (GB),  MI 9 dossier S/PG-896 Ivan H. Davies dd. 29.10.1942. 
152

 BRAREA, Briefwisseling met Frans Snijers.  

In die context werd Leonard Vermeulen (1894-1972) uit Dilsen vernoemd. Hij was bediende op de André 

Dumont kolenmijn van Waterschei en was getrouwd met Elisabeth Thevissen (1898-1966). 
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 ETHERINGTON, W., A quiet woman’s war, 2002. 

Georges Maréchal (°Blauwput Leuven, 11.12.1892) en zijn echtgenote Elsie Marie Bell (°Acton, 21.6.1894 

+Ukkel, 25.3.1969), alias Polly, werkten sinds 1941 voor Comète in Brussel. Op 18.11.1942 werd de familie met 

hun drie kinderen gearresteerd door de Geheime Feldpolizei en op 15.4.1943 door het Kriegsgericht veroordeeld 

tot de doodstraf.  

NICHOL, J. en RENNELL, T., Home Run, escape from Nazi Europe, 2008. 

Georges Maréchal werd op 20.10.1943 te Brussel op de Nationale Schietbaan gefusilleerd. 
154

 Ibidem. Little Elsie Maréchal was de jongste van de twee dochters van Georges Maréchal en Elsie Bell. 

Moeder en dochter werden naar Ravensbrück getransporteerd en in maart 1945 overgebracht naar Mauthausen, 

waar ze door het Internationale Rode Kruis werden bevrijd. 
155

 Correspondentie mails van Henri Snyers, november 2010.  

Deze verzetsmannen waren Frans Snijers uit Waterschei en Mathieu Marting uit As. 
156

 Madame Salle stond in Elen bekend als engeltjesmaakster (pleger van illegale abortussen).  

Diane De Keyzer schreef over mevrouw Salle een boek onder de titel De engeltjesmaaksters, uitgegeven te 

Leuven, 2009. Zij had geen informatie over haar betrokkenheid bij het verzet en pilotenhulp. 

RUTTEN, M., Oorlog 40-45 tussen Maas en Kempen, Tongeren, 1993, p. 79. 

P.H., De pilotensmokkel liep vaak spaak, Het Belang van Limburg dd. 29.12.1983. 

Mevrouw Jeanne Salle-Coolen van de villa l’ Aurore, ook populair genoemd de Glazen Trap in Elen, stond in 

contact met : Gertrude Moors uit Dilsen, dokter Michel Groenen en zijn echtgenote Titta Ada Bemelmans uit 

Tongerlo bij Bree, Theodoor Florquin van Geistingen en Albert Gielen uit Heppeneert. 
157

 BUSSELS, J., o.c., p. 50. Ivan Davies verklaarde : ‘Ik reed met twee jonge mannen – één was Belg, wiens 

moed mij groot vertrouwen inboezemde – naar de villa l’Aurore op de Maaseikersteenweg bij madame Salle …’ 

In een verslag van de rijkswachtbrigade As dd. 17.8.1952 verklaarde Celestin Schreurs uit As dat hij op 

9.8.1942, samen met Frans Snijers de vliegenier Ivan Davies naar madame Salle-Coolen in Elen bracht. 
158

 X., Strijdersblad Brussel dd. 5.10.1956.  

Beenhouwer Jean Marie Binnemans (°Geel, 29.7.1895), woonde en werkte in de Statiestraat 19 te Genk.  

Hij was oudstrijder en voorzitter van NSB-Genk en overleed er op 27.8.1956. 
159

 Ministerie van Volksgezondheid, Dossier Schreurs Celestin Raymond, Dienst oorlogsslachtoffers. 

Proces-verbaal van de gemeentepolitie Genk nr. 1202 dd. 9.9.1952. 
160

 P.H., De pilotensmokkel liep vaak spaak, l.c.  

Gertrude Maria Hubertina Moors (1902-1945) was de dochter van molenaar Jan Moors en Anne-Marie Van 

Genijgen. De windmolen werd De Wachter genoemd en bood een schuilplaats aan 122 geallieerde vliegeniers. 

Gertrude Moors werd op 18.6.1943 gearresteerd en in de gevangenis van Sint-Gillis opgesloten.  

Zij werd op 2.7.1944 door de Duitse Krijgsraad te Brussel ter dood veroordeeld en overgebracht naar het 

concentratiekamp Ravensbrück, waar zij na zware foltering vergast zou geweest zijn.  

VLIEXS, A., De laatste getuigen, ASP 2010, o.c., p. 59 en RUTTEN, R., Oorlog en zwijgen, o.c. 

Sieke Vliexs (°Maastricht, 2.11.1925) uit Maaseik, had als medewerker van Ligne Zéro (van rijkswachter 

Gustaaf Béazar (1908-1944) pilotenhulp verleend vanuit BNB-Maaseik en was op 10.9.1944 gearresteerd.  

Zij werd als politiek gevangene naar Ratingen en later naar het KZ Ravensbrück gebracht.  
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soldaat gemobiliseerd was van 10 mei 1940 tot 20 juli 1940 bij de transmissietroepen. Van 5 juli 1943 tot 9 
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Eugène Dumon, de vader van Aline en Andrée, was lid van de inlichtingendienst Luc-Marc en adjunct van Pierre 
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Walthère Dewé maakte gebruik van diverse schuilnamen : Beaucaire, Cleveland, Deflandre en Dusol. 
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