Deel 2 : Pilotenhulp in West-Limburg
Een handvol overgebleven moedige mensen, die tijdens de Duitse bezetting van 1940-‘45 in
Limburg, een sleutelrol speelden in de weerstand tegen het fascisme zijn met uitsterven
bedreigd. Cruciale getuigenissen, dikwijls gedrenkt in een lang stoïcijns stilzwijgen dat de
echte oorlogshelden typeert; verdwijnen voor de geschiedenis als de verhalen niet tijdig
opgetekend worden. In dit artikel heb ik in het najaar van 2018 de nadruk gelegd op het
pilotennetwerk uit de sector Herk-de-Stad in West-Limburg.
Op 7 oktober 2018 voerde ik gesprekken in Geetbets met drie mannen, die bereid werden
gevonden om voluit te vertellen over de activiteiten van de weerstand in het kanton Herk-deStad tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hun namen zijn : André Somers uit Schakkebroek (°1931), Cyrielle Wendrix (°1926)1 uit
Halen en Romain Leenaers (°1923) uit Donk. André Somers is geen oud-strijder of
verzetsman, maar treedt op als woordvoerder van de Nationale Strijdersbond en het Geheim
Leger, sector Herk-de-Stad.
Romain Leenaers, de nestor
van dit trio, overleed te
Geetbets op 4 april 2020.
Romain Leenaers (links) en André
Somers, Geetbets 7 oktober 2018
© foto auteur Alex Marut 2018

Romain Leenaers maakte sinds juni 1942 ten huize van Georges Vanisterdael in Herk-deStad deel uit van de verzetsgroep BNB (Belgische Nationale Beweging) sector Herk-de-Stad,
die voordien als de patriottische beweging NKB (Nationale Koninklijke Beweging) was
ontstaan ten huize van Eugène Thiery2 op het kasteeltje van Halbeek in Herk-de-Stad3.
In 1944 werd de jonge Cyrielle Wendrix uit Donk, destijds werkzaam in het klooster van de
zusters ursulinen in Herk-de-Stad, dat bezet was door de Duitse Wehrmacht, overtuigd om als
vrijwilliger pamfletten van de weerstand uit te delen.
Wij rangschikten het verhaal naar chronologie van de vertelde gebeurtenissen.
In het tijdschrift heemkunde Limburg nr. 2/2019 werd het hele relaas gepubliceerd.

Crash van een Britse Wellington bommenwerper in Rummen op 28 augustus 1942
Romain : ‘Een van de eerste gevallen van pilotenhulp tijdens WO II situeerde zich omstreeks
Rummen kermis, in het laatste weekend van de maand augustus 1942. Er was een crash van
een geallieerd vliegtuig geweest in Rummen. Een man, die een bemanningslid bleek te zijn
van het vliegtuig, kwam omstreeks 20 u uit het bos aan ’t Ven. Hij werd daar op maandag
door Jos Brants aangetroffen en naar het huis van Jules Gemis in Donk gebracht, waar hij
verzorgd werd in het blokkenhuis van Margriet Bungeneers-Donné in de Bampstraat.
Zij was evenals haar broer Fille lid van de BNB4 en had ervaring met de pilotenhulplijn
Comète. Ward Brants en Margriet Donné hebben de piloot via Herk-de-Stad per tram naar
Luik gebracht op een onderduikadres’.
In het boek ‘De tweede Wereldoorlog in Groot-Herk’5 uit 2012, staat het verhaal vermeld van
de hulp, door Margaretha Bungeneers-Donné6 verleend aan een van de
Poolse bemanningsleden. De geredde vliegenier was radio-operator
Anton Wasiak, sergeant bij een Pools squadron van de Royal Air
Force, wiens tweemotorige Wellington bommenwerper op vrijdag 28
augustus 1942 neerstortte te Rummen. De gehele bemanning kon zich
redden door hun valscherm te gebruiken7.
De Poolse sergeant Anton Wasiak

Op woensdag 13 mei 2009 werd in Geetbets een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de
Poolse vliegeniers die in 1942 waren gecrasht. De plechtigheid vond plaats in het bijzijn van
Andrzej Blasik, generaal van de Poolse luchtmacht en de Poolse ambassadeur Slawomir
Czarlewski8. In oktober 2015 werd in de Persoonstraat te Geetbets (gemeente Rummen) een
kapel ingehuldigd ter ere van de bemanning van dit Pools geallieerd vliegtuig, langs het
Pilotenroute/fietspad. Guy Leus van de Geschiedkundige Kring Limes Gatia van Geetbets, die
sinds 2007 research deed naar deze oorlogsgebeurtenis, gaf ter plaatse een uitgebreide
toelichting, die in de krant van 23 oktober 2015 verscheen9 en waaruit wij een aantal feiten
citeren.
De bemanningsleden van de Britse Vickers Wellington Mk IV bommenwerper met
rompnummer GR-Z serienummer Z1491 van het 301st Polish Pomerania Squadron bestond
uit : piloot Joseph Tyszko (23 j.), flight officer Wladyslaw Gandor (29 j.), navigator Stanislaw
Swida (31 j.), radio-operator Anton Wasiak (22 j.) en de boordschutters Edward Mucha (25 j.)
en Jan Uramowski (25 j.).
Het RAF-toestel had een complete Poolse bemanning aan boord en steeg op vrijdagavond 28
augustus 1942 om 19.45 u (Greenwich Mean Time) op vanaf het vliegveld Hemswell aan de
oostkust in het Engelse graafschap Lincolnshire met een nachtelijke missie om het
spoorwegnet in Saarbrücken (Duitsland) te bombarderen.
Na een paar uur vliegen werd de Britse bommenwerper omstreeks 22.50 u (Duitse tijd) boven
Limburgs grondgebied aangevallen door een Duitse nachtjager, die met zijn Messerschmitt
Bf110 vanaf de Fliegerhorst Brustem was opgestegen. Aan boord van het Duitse vliegtuig,
behorende tot Nachtjagdgeschwader Gruppe II./NJG1 Staffel 5 bevonden zich de piloot
Hauptmann (kapitein) Ludwig Bietman en zijn radio-operator Unteroffizier Wolfgang
Reinicke. Volgens het Abschussrapport van Staffelkapitän Bietman werd de Britse
bommenwerper om 23.03 u op 5.300 m hoogte afgeschoten10.

Het toestel werd zwaar geraakt aan de linkervleugel en de staart, waardoor het onbestuurbaar
werd en neerstortte op de weg naast de tramlijn aan de pastorij van Rummen.
Sergeant Wasiak was gekwetst aan zijn been en navigator Swida werd verwond aan zijn kaak.
Zij konden, evenals piloot Tyszko aan de Duitsers ontsnappen, terwijl de rest van de
bemanning snel in handen viel van de Duitse troepen en het einde van de oorlog in Stalags
van de Luftwaffe11 doorbrachten. Joseph Tyszko ontmoette op 29 augustus 1942 vier
kabelwachters uit Sint-Truiden die op de Sint-Truidersteenweg naar Herk-de-Stad zorgden
voor zijn ontsnapping12.
Hij was de enige van zijn bemanning die erin slaagde om San Sebastian te bereiken, van
waaruit hij naar Brits Gibraltar vluchtte.
Anton Wasiak werd op dinsdag 1 oktober 1942 te Luik opgevangen in een safehouse van
Comète bij de kruidenier Joseph Romainville, alias Edgar. Het ontsnappingsverhaal van
Anton Wasiak staat vermeld op de website van Evasion-Comète13 : Joseph Romainville liet
Anton Wasiak in Luik bij hem in de Rue de Visé 38 overnachten om dan op 2 september 1942
per trein naar Brussel te reizen, waar ze ’s avonds tot in de buurt van het justitiepaleis bij
Germaine Appelmans-Perin raakten. Hij werd dan verder opgevangen door Pierre Depreter
van het netwerk Service Luc in Brussel14. Vervolgens werd Anton door Joseph Romainville
voorgesteld aan de familie Leopold en Marie Evrard-Riocros in Brussel Poelaertplein nr. 4 in
de schaduw van het justitiepaleis, waar Leopold conciërge was15. Dit echtpaar maakte deel uit
van het inlichtingennetwerk Luc, waardoor Anton enkele nachten mocht blijven totdat hij een
vals paspoort kreeg. Op 8 september 1942 kwam Anton in handen van de Service Baron16,
waar hij door Elsie Maréchal17 werd opgevangen in haar ouderlijk huis te Schaarbeek aan de
Avenue Voltaire tot 9 september 1942. Vanuit Brussel werd hij op 16 september 1942 door
twee mannelijke koeriers per trein naar Parijs gevoerd en verbleef in Vincennes bij Léon
Violette18.
Van daaruit werd hij met drie andere Britse vliegeniers per trein weggebracht door de
Belgische Comète koeriersters Andrée De Jongh19 en Jeanine De Greef20 naar Saint-Jean de
Luz in Bayonne, waar ze 20 tot 22 september 1942 onderdak kregen bij Ambrosio San
Vicente21, Rue Salagoïty 7 bij het station22.
Op 2 oktober 1942 waren de vier Britse vliegeniers gerepatrieerd, waarna ze op 6 oktober
1942 in Groot-Brittannië door de Britse militaire inlichtingendienst MI 9 ondervraagd
werden. Anton Wasiak stierf in 1947 nadat zijn vliegtuig neerstortte.
Margriet Donné moest op het einde van 1942 in Luik onderduiken en verleende daar onder
diverse aliassen hulp aan geallieerde vliegtuigbemanningen. Zij werd daar uiteindelijk op 23
maart 1944 gearresteerd en opgesloten in de Saint-Léonard-gevangenis om vervolgens door
de SS onderworpen te worden aan folteringen in de Citadelle. Na drie maanden opsluiting
werd zij veroordeeld om gedetineerd te worden in Neu Brandenburg, een buitenkamp van
Ravensbrück en vervolgens gedwongen om te werken in de Duitse raketfabrieken.
Pas einde juni 1945 kon Margriet via Lübeck per schip naar Malmö in Zweden gebracht
worden om vervolgens gerepatrieerd te worden naar België23.

Crash van een Engelse Halifax bommenwerper in Opgrimbie op 3 november 1943
Denis Hornsey was gezagvoerder24 van de Britse Handley Page Halifax II bommenwerper
met rompnummer MP-X en serienummer LK 932 van het 76th Squadron, die in de avond van
3 november 1943 vertrokken was voor een raid op de stad Düsseldorf met 288 andere Britse
bommenwerpers.
Luitenant Denis Hornsey

In de omgeving van Hasselt werden die avond omstreeks
19.30 u de benzinetanks van zijn toestel in brand geschoten
door de Duitse nachtjachtpiloot Otto Fries. De bemanning
van de Halifax met de nickname X- for X-ray sprong uit het
vliegtuig, waarna de parachutisten op verschillende
plaatsen neerkwamen25.

Leutnant Otto Fries, Luftwaffe NachtJagd Gruppe II,
verzameling Christiaan Vanhee, Leopoldsburg

Luitenant Denis Hornsey landde in de heide
tussen Opglabbeek (huidige fusiegemeente
Oudsbergen) en Zwartberg, een gehucht van
Genk. Hij wandelde lange tijd westwaarts en
kwam uiteindelijk ‘s avonds bij toeval in Herkde-Stad terecht bij de familie van Joseph Thiery,
de vader van pilotenhelper Eugène.
Romain Leenaers ondervroeg de vliegenier en
na controle werd hij in veiligheid gebracht26.

Het ontsnappingsverhaal schreef Denis Hornsey later op in het boek ‘The pilot walked home’,
waarvan een exemplaar op respectievelijk 24 en 25 juni 1946 aan Romain Leenaers en
Eugène Thiery werd geschonken.

Denis Hornsey, geflankeerd door Eugène Thiery (links) en
Romain Leenaers aan het kasteeldomein Halbeek in Herkde-Stad, 4 november 1943 (collectie Joseph Thiery)

In het rurale gehucht Gelieren van de gemeente
Genk was die avond een ander lid van de
bemanning van de Halifax met zijn valscherm
geland : de bommenrichter Dennis Clark Carter.
Zijn vliegtuig crashte op de grens van de
gemeenten As en Maasmechelen, zonder dat er
slachtoffers vielen.
Bommenrichter Dennis Clark Carter in Genk,
3 november 1943

In Eisden was diezelfde avond de staartschutter van de
Halifax, sergeant Ronald Stokes, geland. Hij werd door
Jeanne Brouns27 opgevangen bij haar thuis in de Kanaalstraat
te Uikhoven en kreeg daar een valse Belgische
identiteitskaart, evenals Dennis Clark Carter.
Jeanne Brouns

Via het Tongerse Comète netwerk kwamen Stokes en Clark
Carter terecht bij Anne-Marie Robeyns-Janssens in Tongeren,
waar ze voorzien werden van valse paspoorten.
Zij werden door koerier Marie-Thérèse Dewé per tram naar
Luik gebracht en vervolgens door de koeriers Aline Dumon28
en Jeanne Macintosh naar Brussel gebracht bij Berthe
Morimont-Lambrecht.
Daar werd Denis Hornsey aangetroffen, die samen met Ronald Stokes werd overgebracht naar
het café van Robert Goffeaux, de oom van Jeanne Macintosh

Maar daar liep het fout toen de Geheime Feldpolizei hen op 10 december 1943 kwam
aanhouden. Dennis Clark-Carter werd op nieuwjaarsdag 1944 gearresteerd toen hij op de trein
naar Lille zat.
Crash van een Amerikaanse B 17 bommenwerper op 5 november 1943
Romain vertelt : ‘Eugène en ik kregen telefoon vanuit Peer omdat daar drie Amerikaanse
vliegeniers waren geland en die wij ’s avonds moesten wegbrengen naar Diest. Voor de
fietsen was ter plaatse al gezorgd, maar een van die mannen kon niet zo goed fietsen en wilde
voortdurend zijn dynamo afzetten. Ik reed achterop en doordat het zo fel regende, besloten wij
om bij mij thuis onze klederen te laten drogen. Moeder had daarom drie stoven aangedaan.
De dag daarop zijn we naar de familie Van Blerckom in Diest29 gereden, waar de vliegeniers
werden ondergebracht. De familie Van Blerckom had ook een buitenverblijf in de richting van
Diest naar Mechelen’.
De drie Amerikaanse vliegeniers, die door dr. Firmin Verschueren in Peer30 werden
opgevangen, waren : George
Gineikis, Leon Mac Donald en
Harold Pope.
Zij waren drie leden van de
bemanning van een B 17
bommenwerper met
serienummer 42-30088
rompnummer XR-E en
nickname Squawkin Hawk II.
Zij kwamen terug van een
missie naar Gelsenkirchen in
Duitsland.
Harold Pope, George Gineikis en
Leon Mac Donald, november 1943
(collectie Joseph Thiery)

Sergeant-mechanicien George Gineikis was in de buurt van Peer neergekomen met zijn
valscherm, dat al gauw door vriendelijke mensen van hem werd afgenomen, zodat hij kon
schuilen in het bos. Wat later ontmoette hij een boer, die de motorrijder als de goede dokter
Verschuren aan hem voorstelde. Deze raadde hem aan om in het bos te schuilen voor de
Duitse zoekpatrouilles. Hij werd voorzien van voedsel en een regenjas waarna men hem
begeleide naar de smederij van Henri Loenders, waar ondertussen al twee van zijn collega’s
waren ondergebracht : Mac Donald en Pope31. ’s Anderendaags ’s avonds kwamen Eugène
Thiery en Romain Leenaers de drie Amerikanen ophalen om via Hechtel, Helchteren, Zolder
naar Linkhout te rijden. Omstreeks middernacht besloten ze om de nacht door te brengen in
Donk bij de ouders van Romain om de dag daarop naar Diest te rijden.

Amerikaanse vliegtuigbemanning, gestrand op 1 december 1943
Romain vertelt :‘Op en dag
kreeg ik een telefoontje van
René Carlens, die in Stevoort
een beenhouwerij uitbaatte.
Hij behoorde tot het Geheim
leger32 en had vernomen dat
er een defect geallieerd
vliegtuig met twaalf man aan
boord in moeilijkheden was
geraakt.
Romain Leenaers, Eugène Thiery,
René Carlens en Henri Creten,
collectie Joseph Thiery

De helft van de bemanning
was uit het toestel gesprongen en met het valscherm neergekomen in de buurt van Kozen bij
Vanstraelen, een kruidenier in Wijer33.
Ik vertrok met mijn fiets naar Kozen. Aanvankelijk kon ik ze niet vinden, omdat mensen uit
Kozen mij gezegd hadden dat de vliegeniers al waren vertrokken in de richting van
Kortenbos. Ik ben terug naar huis gereden zonder resultaat.
De volgende dag kreeg ik een telefoontje van René Lambrechts, een weerstander uit SintTruiden34, die zei dat zijn
buurvrouw een weduwe was
die de zes Amerikaanse
vliegeniers in haar huis had
opgevangen. Ik moest voor
burgerkledij zorgen en in
Sint-Truiden nam ik, samen
met Eugène Thiery, de groep
geallieerde vliegeniers over.
Die werden eerst door
Eugène gecontroleerd op hun
identiteit.
De gebroeders Lambrechts, weerstanders

Die avond zouden wij de vliegeniers gaan ophalen met versterking van Henri Creten35 en
Jean Franssens36. Wij namen plaats op de achterzijde van de tram van Sint-Truiden, die over
Nieuwerkerken naar Herk-de-Stad reed.

Bert Steenbergen van de Sint-Truidersteenweg in Herk, was kaartjesknipper op de tram.

Zijn zonen zaten eveneens in het verzet en hij liet ons dan ook ongemoeid tijdens de reis.
Dan gingen we naar het café van Henri Creten in Herk-de-Stad37, de schoonbroer van
weerstander Louis Roosen38, die de mannen fietsen zou bezorgen.
Wij zijn in twee groepen met drie man per fiets naar Diest vertrokken, met Edmond Brems39
en Laurent Ruelens40 als verkenners voorop en Eugène en ikzelf met elk drie Amerikanen41.
Wij moesten hen bij de familie Van Blerckom in Diest42 een schuilplaats bezorgen. Die familie
verleende hulp aan geallieerde piloten en had een winkeltje in het centrum van Diest, op
vijftig meter van de kerk. Omdat de
cinema juist uit was, liep er veel volk
op straat, ook Duitsers. Maar we
fietsten ongehinderd tot aan het huis
van Van Blerckom.
Wij gebruikten steeds taksplaten, die
wij van de fietsen van collaborateurs
pikten, zodat de Duitsers op een
dwaalspoor werden gebracht in geval
wij de fietsen moesten achterlaten’.
De zes Amerikaanse vliegeniers
waren : Marc Bauer, James Gibson, Ruben Miller en Raymond Nield (schutters), sergeant
Joseph (Joe) Burns (mechanicien) en Irving Tatkin (radio-operator).
De bemanning van de Amerikaanse bommenwerper Lopin’ Lobo, oktober 1943
van links naar rechts, beneden :
Gibson – Miller – Burns – Bauer – Tatkins
Bovenste rij : Hess – Bryant – Rowe – Mitchell (Nield niet op de foto)

De B 17 bommenwerper met nummer 42-39840 en de nickname The Lopin’ Lobo, maakte
deel uit van de USAAF 401 Bomber Group 613th Squadron en was in de morgen van 1
december 1943 om halfacht Britse tijd vanaf de Engelse basis 128 van Deenethorpe in
Northampshire opgestegen. In de namiddag keerde de bemanning terug van een succesvolle
missie op de fabrieken van de stad Solingen in Duitsland.
Het escorte van The Lopin’ Lobo was voortdurend bestookt geworden door een dertigtal
Focke Wulf jachtvliegtuigen van de Luftwaffe. Boven Limburgs grondgebied, ter hoogte van
Alken, werd hun Flying Fortress beschoten door Flak-geschut. Twee van de vier motoren
werden geraakt en vlogen in brand, waardoor het toestel in moeilijkheden kwam43.
Second lieutenant Charles Hess, de gezagvoerder en zijn co-piloot John Mitchell besloten om
het bevel te geven het vliegtuig te evacueren om de overlevingskansen van het toestel te
vergroten, wat uiteindelijk ook lukte44. Zij konden na grote inspanningen en op lage hoogte
toch nog Groot-Brittannië bereiken en veilig landen op het RAF-vliegveld van Manston
(graafschap Kent)45.
Wat er met de geparachuteerde airmen gebeurde, werd achteraf grotendeels gereconstrueerd
door de dochters van Joe Burns, die het verhaal van hun vader Joe hadden genoteerd.

Boordwerktuigkundige sergeant Joe Burns

Op 15 oktober 2010 kwamen zij op bezoek naar België
en hadden toen contacten met enigen van de
pilotenhelpers46.
Sergeant Joe Burns vertelde dat hij tijdens zijn
parachutage onder vuur was genomen door verscheidene
Messerschmitt Me 109 toestellen, maar landde veilig kort
nadien, samen met zijn metgezellen ergens tussen Alken
en Sint-Truiden.
De eerste hulpverlener die ze ontmoetten, was Pierre
Leonardus. Hij was de Amerikanen op zijn fiets
tegemoetgekomen en had hen naar Sint-Truiden geloodst.
In de buurt van de woning van verzetsman René
47
Lambrechts te Sint-Truiden, moesten zij in een hooimijt de nacht doorbrengen, waar ze goed
voorzien werden van verse koemelk
en bruin boerenbrood.
De volgende dag bezocht Pierre
Leonardus hen en zorgde voor
vervoer naar een klooster, waarvan
de overste hen aanraadde om zich
overdag in een winkel te
verschuilen.
Die avond kwam Albert Vanstraelen
uit Stevoort, vergezeld van Eugène
Thiery en Georges Smets de
Amerikanen ophalen om in een
paardenkar naar het huis van René
Carlens te rijden in Herk-de-Stad,
waar ze konden overnachten.
Na hun identiteit gecontroleerd te
hebben, werden de zes Amerikanen
eerst per tram en nadien in de avond per fiets begeleid door de leden van de sectie Herk-deStad : Romain Leenaers en Laurent Ruelens uit Donk en Edmond Brems uit Herk-de-Stad,
samen met Henri Boonen, René Carlens en Clement Vanstraelen uit Stevoort48.
Boordschutter Raymond Nield

Zo werden de Amerikaanse vliegeniers naar het huis van Willie
Van Blerckom in Diest, Felix Moonsstraat 3 gegidst49.
Daar kregen de Amerikanen hulp van Omer Van Audenhove50, J.
Maris en juffrouw Berrewaerts. Omdat drie vliegeniers kneuzingen
hadden opgelopen en verzorging nodig hadden, werden ze bij
apotheker Paul Vannitsen verzorgd. Mark Bauer, Raymond Nield

en James Gibson overnachtten bij Van Blerckom, terwijl de anderen een onderkomen vonden
bij een buur van apotheker Paul Vannitsen.
De volgende etappe verliep via bemiddeling van
Alphons Verboven, de contactpersoon uit Bekkevoort,
die lid was van het Geheim Leger in Diest51. Hij
verwittigde verzetsvrouw Mariëtte Baetens,
gemeentebediende te Boortmeerbeek, en bracht haar op
de hoogte van de komst van zes pakjes (vliegeniers) die
moesten opgehaald worden.
Frans Storms (links) en Désiré Mertens, 1942 (collectie
Vriendenkring OF, Mechelen, Filip Doms)

De 17-jarige partizaan Frans Storms52 en de
partizanenkoerier Désiré Mertens53 fietsten op 4
december 1943 over een afstand van 20 km met drie
van de vliegeniers Bauer, Burns en Miller naar het huis
van Jules Vervoort in Winksele.
Tot 10 december konden de Amerikanen overnachtten bij de zusters annonciaden van Veltem,
waar Eugenie Menschaert de kloosteroverste was54.
Op 5 december 1943 werden de vliegeniers Gibson, Nield en Tatkin (Taddy) door Frans
Storms en Désiré Mertens per fiets naar Villa Pergola in Keerbergen gebracht, het schuiloord
van de partizanen, waar ze hun munitieopslagplaats hadden.

Op 9 december 1943 werden de drie Amerikanen naar Mechelen gebracht bij de zus van
partizanencommandant Georges Mertens, van waaruit ze naar Brussel zouden gebracht
worden bij dr. Boxus55, maar onderweg werden ze gearresteerd. Enkel sergeant Raymond
Nield wist dankzij het Comète netwerk te ontsnappen en bereikte op 2 april 1944 Gibraltar56.
Joe Burns en zijn twee maten werden op 9 december 1943 door Frans Storms en Désiré
Mertens57 per fiets van Winksele naar Villa Pergola gebracht. Ze kregen proviand van Rachel
Van den Brande. De Sicherheitsdienst had ondertussen Mariëtte Baetens gearresteerd,
waardoor het hele partizanennetwerk Petit Navire uit Boortmeerbeek in gevaar kwam58.
Op 9 december 1943 viel een groep van de SIPO/SD de villa binnen, op zoek naar een joodse
vluchteling. Georges Mertens en Rachel Van den Brande vluchtten via de achterdeur, terwijl
de Amerikaanse vliegeniers in handen vielen van de Sicherheitsdienst. Zij werden ruw als
spionnen behandeld, omdat Joe Burns een valse paspoort had op naam van Willie Taskin, een
bestaande landbouwer. De nazispeurders vonden ook de identiteitskaart van George Mertens,
waardoor deze verplicht was onder te duiken. Zijn echtgenote werd als gijzelaar opgepakt en
als Nacht und Nebel gevangene beschouwd. Frans Storms en Désiré Mertens vonden veilig
onderkomen bij Rochus te Schaarbeek in de Rue de Noyer.
Verzetsman Alphons Verboven werd gearresteerd en belandde in de concentratiekampen
Breendonk, Buchenwald en Halbersleben, maar keerde in 1945 terug59.

De Amerikaanse bemanning van Lopin’ Lobo was overgebracht naar de gevangenis van SintGilles in Brussel, waar Joe Burns vier maanden werd gedetineerd. Zijn belevenissen kon hij
zelf neerschrijven na de oorlog, vandaar de vele details : Joe Burns werd naar Dulag Luft
(Durchgangslager) bij Frankfurt gebracht, waar hij in de burgerlijke afdeling van Oberusal als
een spion werd beschouwd. Op 1 februari 1944 volgde een lange treinreis naar Stalag Luft VI
in Heidekrug (Litouwen). Op 15 juli 1944 werden alle krijgsgevangenen vanuit Stalag Luft VI
op een voetmars gezet naar de haven van Klaipeda in het Memelgebied.
Met het koopvaardijschip Insterburg maakte Joe Burns een vierdaagse zeereis naar de
Baltische zeehaven Swinemunde (het huidige Swinoujscie in Polen) om vervolgens
overgebracht te worden naar Stalag Luft IV in Gross Tychow60. Op 2 februari 1945 werd
Stalag Luft IV met spoed ontruimd en de gevangenen op een dodenmars gezet die twee
maanden duurde. Drie maanden later eindigde deze nachtmerrie toen de krijgsgevangenen op
2 mei 1945 in het Duitse Halle bevrijd werden door het Britse 2de Leger. De uitgeputte
gevangenen werden een week in een Brits kamp opgevangen, waarna ze per vliegtuig werden
overgevlogen naar het Amerikaans Camp Lucky Strike bij Le Havre (F). Terug in zijn
hometown in Pennsylvania werd Joe Burns vereremerkt met een aantal medailles.
Hij overleed op 88-jarige leeftijd in januari 2013.
Crash van een Amerikaans gevechtsvliegtuig in Loksbergen
op 20 maart 1944
Romain vertelt : ‘Ik had in de lente van 1943 de eed van
weerstander bij de BNB afgelegd in handen van Georges
Vanisterdael, die een onderofficier was van het Belgisch leger
uit Herk-de-Stad61. Zo kwam ik in contact met Eugène Thiery
van het kasteeltje van Halbeek in Herk-de-Stad, die met Emile
Buset62 al eerder Engelse vliegeniers had opgevangen.
Maar die laatste was gearresteerd63 door de Duitsers,
waardoor ik werd gevraagd om mee te helpen in de
pilotenhulplijn, waarbij ook Laurent Ruelens – broer van mijn
aanstaande echtgenote Elza - behoorde.
Emile Buset

Op een avond hadden wij vergaderd in Alken en was ik met Louis Roosen per fiets naar zijn
huis in Herk-de-Stad gereden. Die avond was het pikdonker en mistig, wat een voordeel was
om niet opgemerkt te worden. Nadat Louis Roosen thuis was gekomen, wilde ik naar mijn
ouderlijk huis rijden in Donk.
Ik had nog zeven minuten vóór de avondklok om thuis te geraken. Op zeker ogenblik kwam er
een autobusje met Duitse soldaten achter mij aan gereden. Zij hadden een lamp op mij
gericht, maar door de dikke mist konden ze mij niet goed zien. Dan hoorde ik dat ze aan het
schieten waren. Ik sprong van mijn fiets en verstopte die, daarna liep ik het broek (moerassig
land) in naar het huis van Philippe Gijsens.
Daar schuilde ik onder het schob (afdak) en verstopte ik mijn pistool in de hooimijt. Het was

zo duister dat ik het huis van de mulder (molenaar)
niet kon zien. Dus liep ik blindelings verder totdat ik
tegen de prikkeldraad van een weide aanliep. Daarna
ben ik de steenweg (naar Diest) aan het
ursulinenklooster overgestoken in de richting van
mijn ouderlijk huis, Pastorijstraat 36 te Donk.
’s Anderendaags vernam ik dat in de voorgaande
avond een Amerikaans vliegtuig was neergestort in
Loksbergen. Eugène Thiery wilde dat ik meeging om
de piloot op te vangen, die naar de Broeders van
Liefde in Lummen moest gebracht worden.
Maar omdat ik nog stijf was over mijn leden, van
mijn vlucht de avond voordien, heb ik afgehaakt.
Eugène bracht die man zelf weg’.
Eugène Thiery, 1944

Op 20 maart 1944 maakte een Amerikaans
escorterend jachtvliegtuig Thunderbolt P-47 (Jug)
met rompnummer D-PI en serienummer 42-74638
een noodlanding in Loksbergen-Assent.
Het toestel was opgestegen van de Engelse basis Martlesham Heath en werd geraakt door
Flak-afweergeschut vanop de Duitse basis te Brustem64. Zijn gevechtsvliegtuig had de
nickname Nashville Belle en behoorde tot de 356th Fighter
Group 360th Fighter Squadron.
Uit het verslag van zijn flight commander kapitein Roland
Halverson65 vernemen wij dat die dag het squadron White
Flight terugkeerde van een missie in Lissendorf (D)66 ter
begeleiding van Amerikaanse bommenwerpers. Op 20 maart
1944 om 12.30 u verbraken twee jachtvliegtuigen de formatie
om steil naar beneden te duiken.
Het toestel White 4, bemand door piloot Charley Garvey en
White 3, bemand door luitenant Philip Cullough, zouden na
het laatste radiocontact om 12.45 u boven vijandelijk gebied
neergestort zijn op twee km ten westen van Loksbergen. De
exacte positie stond vermeld in zijn verslag : 50° 56’ NB en
5° 04’ OL.
1st lieutenant Charles Garvey

Het was de lokale weerstand uit Halen die de Amerikaanse piloot Garvey de eerste hulp bood
en daarna Eugène Thiery in Herk-de-Stad contacteerde. First lieutenant-pilot Charles Garvey
werd tot aan de grens gebracht met Halen, waar hij werd overgenomen door Eugène Thiery,
die hem naar het Sint-Ferdinandinstituut te Lummen bracht bij de Broeders van Liefde, waar
Herman Roes directeur was67.
Van daaruit nam brouwer Wellens uit Lummen68 hem over omdat de gebruikelijke
vluchtroute via Diest verbroken was69.

Op 30 maart 1944 werd Charles Garvey tijdelijk opgevangen bij Sophie en François DeleuSluys in Anderlecht, Rue des Fraises 45, die samen met hun beide kinderen daardoor grote
risico’s namen.

Na op verschillende adressen verbleven te hebben in het pilotenhulpnetwerk Comète-EVA van
Charles Hoste70 in de regio Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Pieters-Woluwe, viel hij en zijn
begeleider Jean Portzheim71 uiteindelijk in de valstrik van het KLM72, een constructie opgezet
door de Abwehr73.
De Vlaamse V-mann René Van Muylem, een haarkapper die in Antwerpen aan de Belgiëlaan
171 woonde, was een undercoveragent van de Antwerpse afdeling van de Duitse
contraspionagedienst Abwehr Abteilung IIIf74, die een nepnetwerk had opgericht onder de
naam KLM75, waardoor een honderdtal vluchtpogingen van geallieerde vliegeniers mislukte.
Om het vertrouwen te winnen van de weerstanders van de BNB en KNB van Turnhout,
verschafte hij hen explosieven, geld en valse documenten, alles onder controle van de Abwehr
van Antwerpen. Op 15 februari 1944 volgde een razzia, die leidde tot het oprollen van het
verzet in Turnhout.
Foto 21 : Abwehrmann René Van Muylem

René Van Muylem vluchtte in september 1944 via Duitsland naar
Oostenrijk. Met de terugkeer van de Duitse troepen begin 1945,
kwam René Van Muylem mee naar Frankrijk als saboteur76. Hij
dook onder in de mess van het Lucky Strike Camp van de
Amerikaanse luchtmacht, waar hij als barman aan de slag ging. Hij
werd daar in de loop van 1945 herkend door Bob Hoke, een
Amerikaanse luchtmachtofficier van de 388th Bomber Group77,
die op 25 maart 1944 in zijn handen was gevallen.
René Van Muylem werd in Parijs gearresteerd en op 16 december
1947 door het krijgshof in Antwerpen veroordeeld tot de
doodstraf. Op 29 augustus 1948 voltrok een vuurpeloton in Antwerpen het doodsvonnis.
Charles Garvey werd eind april 1944 gearresteerd en geïnterneerd in Stalag Luft III Sagan in
Silezië (Zagan in het huidige Polen) 78. Pas na de oorlog kon hij gerepatrieerd worden.
In maart 1980 overleed hij in zijn woonplaats Seymour, Tennessee.
Romain Leenaers moest vanaf 5 mei 1944 tot aan de bevrijdingsdagen onderduiken in een
boerderij aan de kerk te Drieslinter79. Eugène Thiery kon onderduiken in Waanrode bij de
bevriende familie Vandeweyer en twee maanden later bij dr. Homans. Edmond Brems dook
onder in de gemeente Melkwezer, thans deelgemeente van Linter.

Foto 22 : Eugène Thiery, Edmond Brems en Romain Leenaers,
Waanrode augustus 1944, collectie Joseph Thiery

De vliegtuigbemanning van de B-24 bommenwerper op 9
mei 1944
Op dinsdagnamiddag 15 januari 2019 interviewden wij André
Somers over een geval van pilotenhulp in Herk-de-Stad van
mei 1944.
André vertelt : ‘Dit verhaal werd mij verteld door Emile
Maris : Op een voormiddag in mei 1944 werd het door de
Duitsers bezette vliegveld van Brustem (Sint-Truiden)
gebombardeerd door geallieerde bommenwerpers.

Foto 23 : Luchtfoto van het Duitse
vliegveld van Brustem, juli 1944

Een van de Amerikaanse
bommenwerpers was geraakt aan
een motor, waaruit rook kwam80.
Twee of drie vliegeniers sprongen
uit het toestel boven Herk-de-Stad
.
De piloot liet een paar bommen
vallen die in de wijk Oppum (aan
de huidige Grote Kruisstraat)
neervielen81.
Eduard Windmolders82 was de bietenplanten aan het schoffelen in het veld en werd getroffen
door een bom, waardoor zijn lichaam uiteenspatte. Even daarvoor nog had zijn buurman
Miel van Janneke Maris hem gevraagd om samen naar huis te lopen. Emile Windmolders,
oudstrijder en lid van het verzet uit de huidige Bleukweg, was de broer van Eduard.
Hij was op zoek gegaan naar eventuele parachutisten, maar trof in de plaats daarvan zijn
broer levenloos aan. Stukken van het stoffelijk overschot werden in een mantel verzameld en
met een laken toegebonden.
Op honderd meter daarvandaan landde een van de vliegeniers met zijn parachute.
Vrijwel onmiddellijk na de crash kwamen Leon Vreys 83 en Bert Witters uit Herk-de-Stad84
aangefietst Zij waren V-mannen van de Sicherheitsdienst en hielden in het veld een van de
vliegeniers aan. Zij behandelden hem ruw, ontdeden hem van zijn gordel en zijn veters.
Kort daarop kwam een Duitse patrouille met de auto aan. De aanvoerder gaf bevel om de
Amerikaan uit de handen te halen van de collaborateurs en begroette de vliegenier met een
militair saluut. De vliegenier werd door de Duitsers meegenomen.

Een andere vliegenier landde in een korenveld in Schakkebroek85.
Jef Robben (°1929) was met zijn paard in het veld Op de Ku (aan de huidige Kustraat), zoon
van Jan Robben van de Tomhoeve. Hij zag een parachutist in het korenveld landen.
Jef Robben maakte zich uit de voeten en toen hij aan de boerderij de Vogelzang kwam, kort
bij de Tomhoeve, kwamen Duitse troepen hem al tegemoet. Zij vroegen of hij geen parachutist
gezien had, maar Jef zei dat
hij van niks wist86.
Het volgende verhaal werd
mij verteld door Theofiel
Driesen87, een kozijn van
Isidoor Steenbergen : Een
derde vliegenier kwam met
zijn parachute neer in de
Jodestraat te Herk-de-Stad,
tegenover het huis van de
weduwe Driesen.

André Somers aan de inrit van de woning Driesen, Sint-Truidersteenweg, © foto auteur 11 februari 2019

Isidoor Steenbergen (18 j.), zoon van “Albert van de tram” uit Herk-de-Stad, was samen met
zijn broer Julien bij de
weerstand van Herk-de-Stad.
Hij had de Amerikaanse
vliegenier in de berm zien zitten
en zag dat hij moeilijk kon lopen
door een enkelkwetsuur.Isidoor
ging Eleonore Coemans (30 j.),
dochter van een gepensioneerde
rijkswachter, roepen, die ook in
de Jodestraat woonde.
Woning van familie Coemans in de
Jodestraat te Herk-de-Stad
© foto auteur 11 februari 2019

Eleonore kon vlot Engels
spreken en nam contact met de vliegenier. Een dochter van Droogmans uit de buurt waar de
parachutist landde, was ter plaatse gekomen. Zij zei dat de man zich moest overgeven als
krijgsgevangene.
Eleonore antwoordde haar dat dit niet nodig was omdat de oorlog bijna ten einde was.
Daarop naderde een autopatrouille met Duitse militairen vanuit Herk-de-Stad.
Eleonore nam de parachutist onder de arm en verborg hem in de houtkant tussen de bramen
naast de weg bij het huis van de weduwe Driesen88, de grootmoeder van Fille (Theofiel)
Driesen.
Armand Dendas, die op dat ogenblik met zijn paard in het veld aan ’t werken was, had alles
gezien. Hij wenkte naar de Duitsers en gaf teken dat ze verder moesten rijden.

De Duitse patrouille reed de geallieerde vliegenier voorbij op minder dan 20 meter en zo
ontsnapte de vliegenier aan een arrestatie.
Vervolgens werd hij overgebracht naar de boerderij Gaethoven bij Karel Vandueren89, waar
een dokter hem kwam verzorgen. Na een paar dagen rust heeft men de vliegenier
weggebracht naar Sint-Truiden.
Jef Everaerts, die in een vierkantshoeve woonde in de Jodestraat, had de parachute van de
Amerikaan mee naar huis genomen. Dit was zeer gegeerd materiaal om klederen van te
maken in oorlogstijd. Diezelfde avond nog was Leon Vreys op onderzoek uitgegaan in de
Jodestraat. Armand Dendas, die op 300 m van Everaerts woonde bij zijn ouders in de
Jodestraat, zag dat Leon Vreys met iemand op straat sprak, die aanwijzingen gaf aan Vreys in
de richting van de boerderij van Everaerts. Armand Dendas is dan achter de weide van de
boerderij De Kattenzwans (familie Vanschoonbeek) gelopen om de familie Everaerts te
verwittigen van dit verraad en adviseerde hen om de parachute weg te doen.
Ze verstopten de parachute snel op de binnenkoer onder een stapel vers spaanderhout.
Net op tijd, want een kwartier later reden de Duitsers met hun voertuigen binnen op de koer
bij Everaerts. Ze gaven bevel dat iedereen moest binnenblijven en zij doorzochten de hele
boerderij. Een van de Duitsers schopte eens tegen de stapel hout, maar ontdekte niets90.
Moeder Therese Everaerts-Vanholst en haar dochter Bertha werden meegenomen naar Herkde-Stad voor ondervraging, maar werden na één nacht terug vrijgelaten omdat ze niets
vertelden.
Daarna werden Isidoor Steenbergen en Eleonore Coemans aangehouden en naar de
gevangenis van Hasselt gevoerd. Dit verhaal werd mij verteld door Eugène Celis, die
getrouwd was met Jeanne Coemans (de oudere zus van Eleonore) : Toen ze in de auto van de
Duitsers zaten, is een vrouw tegen Isidoor komen zeggen : “Doke, ge moet gene schrik
hebben, voor u is dat niks”. In de gevangenis sprak Eleonore de Duitse bewaker aan in het
Duits, waardoor ze hem kon toevertrouwen in het bijzijn van Isidoor dat zij niets te maken
hadden met de hele zaak. Isidoor wist daardoor wat hij moest verklaren tijdens zijn
ondervraging.
Het volgende verhaal werd aan mij verteld door Leontine Raskin-Geerdens. Zij had het
verhaal gehoord van haar schoonzus Henriëtte Coemans, de oudere zus van Eleonore, die
getrouwd was met Louis Geerdens. Deze laatste had, samen met zijn broer Arthur, een groot
landbouwbedrijf in Court-Saint-Etienne (Wallonië).
Henriëtte Coemans stond in het onderwijs in Brussel. Vóór de oorlog was Eleonore Coemans
gouvernante geweest van de kinderen van een Italiaanse ambassadeur. Om haar zus Eleonore
vrij te krijgen, bood zij zich uitgedost aan op de Italiaanse ambassade en aldus kreeg zij een
brief mee van de ambassade, waarmee haar zus Eleonore een vrijgeleide kreeg, evenals
Isidoor Steenbergen’.
Via Alexandre Bonnet, vorser uit Landen, verkregen wij het rapport van Headquarters Eigth
Air Force over operatie 347 dd. 9 mei 1944.
Die dag werden negen Combat Wings met B-17 bommenwerpers (Flying Fortresses) en vijf
Combat Wings met B-24 bommenwerpers (Liberators) van de 8th Airforce ingezet vanaf de
basis van Shipton, om zeven Duitse vliegvelden in België te bombarderen.
Zij kregen begeleiding van twintig Fighter Groups van de United States Airforce en drie
squadrons van de Royal British Airforce met P-51 Mustangs.

Het vliegveld van Sint-Truiden te Brustem werd op 9 mei 1944 tussen 9.40’ en 9.53’ bestookt
met 227 ton aan vliegtuigbommen door 101 toestellen van de Second Bombardment Division
van het type Liberator vanop een hoogte tussen de 18.000 en 20.000 voet91. Daarbij werd het
vliegveld rijkelijk bestrooid, wat aanleiding gaf tot branden en vernieling van de hangars.
Volgens het rapport werden drie B-24 bommenwerpers geraakt door Flak-afweergeschut92.
Het toestel dat hoogstwaarschijnlijk boven Oppum (Herk-de-Stad) een restlading bommen
dropte, was een van hen. De bommenwerper Northern Lass met serienummer 42-100110,
behoorde tot de 8th Airforce, 44th Bomb Group, 68th Bomber Squadron93.
De bemanning bestond uit tien leden, waaronder vier officieren :
1st. lieutenant Arnold (Arnie) Larson, piloot;
2nd. lieutenant James Wilson, co-piloot;
2nd. lieutenant Robert Weber, navigator.
Technical sergeant Gerald King, ingenieur;
Sergeant Jim You Hom, mitrailleur;
2nd. lieutenant George Moyle, bommenrichter;
Technical sergeant, Absolam Harrison Kelly, radio-operator;
Sergeant Reginald Ferguson, mitrailleur;
Sergeant Milo Burks, mitrailleur;
Sergeant Frank Manning jr., mitrailleur.
De laatste vijf bemanningsleden verlieten het gehavende vliegtuig omstreeks 09.56 u. nadat
een motor was uitgevallen. Sergeant Ronald Ferguson werd door een explosie van de
bommentank als eerste uit het vliegtuig gekatapulteerd. De vier anderen volgden en sprongen
dicht bij elkaar.
Enkel van sergeant Ferguson vonden wij een rapport van het Headquarters European Theater
of Operations, opgesteld op 21 september 1944 bij zijn terugkeer in Londen.
Wij vernemen daaruit van hemzelf dat hij slechts lichte schrammen had opgelopen in zijn
aangezicht bij het verlaten van het vliegtuig. Zijn ontsnappingsroute verliep via Waremme94,
waar hij zou geland zijn om vervolgens verder gebracht te worden via Luik95 en Plainevaux
(gemeente Neupré)96 met de onontbeerlijke hulp van lokale Belgische verzetsorganisaties.
Sergeant Absolam Kelly, vermeld op de Amerikaanse website Escapelines97, werd op de dag
van zijn parachutage op een onbekende plaats gearresteerd door mannen van de SSLeibstandarte Adolf Hitler98. Vervolgens werd hij als krijgsgevangene naar Oberwesel (D)
gebracht. Hij kon op 2 mei 1945 terugkeren naar Groot-Brittannië om terug in dienst te
treden99.

Op 9 mei 1944 gonsde het van nazi alertheid. De SIPO/SD Nebenstelle Leuven voerde die dag
een razzia uit in de stad Diest100. Tegelijk kreeg de provincie Limburg hoog bezoek101 :
Generaloberst Heinz Guderian, stafchef van de Wehrmacht was in gezelschap van SSObergruppenführer Sepp Dietrich en SS-Obersturmbannführer Joachim Peiper op
inspectieronde geweest in Genk en Hasselt, waar de tankeenheden van de SS gelegerd
waren102.
Van mijn schoonzus Simone Poitevin uit Herk-de-Stad, vernam ik op 16 januari 2019 het
verhaal dat haar moeder Maria Vanhove – die destijds bij haar ouders en broers woonde te
Herk-de-Stad, Kruisstraat 74 – haar vertelde :
De B-24 Northern Lass na de noodlanding op Attleboro airfield, 9 mei 1944

‘Op een dag tijdens de
oorlogsdagen was er een
vliegenier gezien in de
buurt van ons ouderlijk
huis in Oppum (later
Kleine Kruisstraat). Hij
hield zich schuil aan de
Resvaart bij de toegang
103
tot de fruitplantages aan de beek van Borgers. Hij wuifde de mensen weg die hem wilden
helpen. Naderhand is de oorlogsburgemeester Gaston Gevers104 gekomen om hem daar te
gaan zoeken’.
De resterende bemanning van de bommenwerper kon de ontstane brand aan boord van de
bommenwerper met succes bestrijden en niettegenstaande de averij werd het toestel door
piloot Arnie Larson teruggebracht naar Groot-Brittannië. Bij landing crashte de Northern Lass
onder controle op het vliegveld van Attleboro105 (Norfolk). Even voordien hadden co-piloot
Wilson en navigator Weber met hun valschermen ongedeerd
het toestel verlaten106.
Foto 30 : Maria Poitevin-Vanhove, Herk-de-Stad, jaren ‘40

De contraspionage van de nazi’s heeft deze heldhaftige
Herkenaren nooit kunnen uitschakelen en daarom alleen
verdienen deze pilotenhelpers al een erevermelding in de
naoorlogse vaderlandse geschiedenis. Bij de jaarlijks
terugkerende herdenkingsplechtigheden waren deze helden
prominent aanwezig.

Herdenkingsoptocht van de weerstanders van Herk-de-Stad te Hasselt, 1945.
Vooraan : Eugène Thiery (links), Firmin Jacquet met vaandel (administratie Geheim Leger), Romain
Leenaers (rechts), een saluerende René Carlens en rechts naast hem Florent Genard, collectie Jozef Thiery

Enkele overlevenden van de geallieerde bemanningen brachten na de oorlog nog een bezoek
aan hun redders.
Reünie te Peer in 1980 : Eugène Thiery, mw. Verschueren, mw. Alexandra Thiery-Snoekx, vliegenier Joe
Rees en zijn echtgenote, dr. Firmin Verschueren, collectie Jozef Thiery

De Brit Joe Cecil Rees werd op 30 mei 1943 opgevangen in Peer toen zijn Lancaster bommenwerper
neergehaald werd en daarna door Eugène Thiery naar Hasselt gebracht.
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