
Jeugdjaren van Alfons Vanhees in Genk tijdens WO II 

 

Op zaterdagnamiddag 7 maart 2020 had ik een gesprek met Alfons Vanhees (nu 95 j.) en zijn zoon 

Benoit in Boxbergheide. Alfons is een gepensioneerde beroepsmilitair, die in het depot Mk 21 

(Depot 1 in Zonhoven) heeft dienstgedaan als tank- en vrachtwagenchauffeur en later als 

mecanicien voor pantservoertuigen en de Leopardtank. We laten Alfons aan het woord. 

 

Het gezin Vanhees-Jans in Genk 

 

‘Ik ben de vierde zoon op rij in een gezin van Joseph Vanhees
1
 

en Maria Jans
2
. Vader Vanhees was afkomstig van Bilzen.  

Mijn moeder was afkomstig van Zonhoven.  

Toen de boerderij van haar ouders in Zonhoven afbrandde is ze 

naar Genk verhuisd naar de familie Olaerts-Jans
3
, bij haar 

oudere getrouwde zus.  

 

Bidprentje van Joseph Vanhees, collectie Jef Muysers, Genk  

 

De familie Alexander en Josephine Olaerts-Jans hield een café 

en winkel in koloniale en algemene waren te Genk in de 

Nieuwstraat. 

 

 

 

 

Het huis met de groene gevel was in 1920 de herberg van 

Zanderke en Josephine Olaerts-Jans.  

Alle huizen op de foto zijn nu eigendom van Marcel en 

Josephine Remans-Appermont. 

Josephine is de dochter van Henri en Elisabeth 

Appermont-Olaerts
4
 en kleindochter van Zanderke 

© Foto auteur, 23.11.2021 

 

Mijn vader Jos Vanhees, was in de jaren 1920 uit 

Bilzen naar Genk gekomen omwille van de 

werkgelegenheid in de steenkoolmijnen. 

Zijn vader Andries was slager in Bilzen. 

 

                                                 
1
 Geneanet website Jan Lenaerts, Zutendaal. 

Louis Joseph Michel Vanhees (°Bilzen, 13.7.1886) was de zoon van Louis Andries Vanhees (1853-1926) en Maria 

Catharina Vanhees (1856-1929) uit Bilzen. 
2
 WISSELS, L., Beenhouwerij Vanhees Jos, Heidebloemke Genk, jg. 35 nr. 4/1976, p. 74. 

Maria Clementina Jans (°Zonhoven, 2.11.1890 +Genk, 25.11.1951). 
3
 Winkel en herberg van Zanderke, uitgebaat door Alexander Olaerts in de Nieuwstraat te Genk.  

Dit is de huidige bloemenwinkel van Remans-Appermont, Nieuwstraat 19 in Genk. 

Geneanet website van Jan Lenaerts uit Zutendaal.  

Anna Catharina Josephine Jans (°Zonhoven, 6.9.1888 +Zonhoven, 10.3.1943) was getrouwd met Joannes Alexander 

Olaerts (°Genk, 20.10.1883 +Genk, 31.5.1960). 
4
 REMANS, A., Families Olaerts, deel 3, Heidebloemke Genk nr. 5/1962.  

Henri Appermont (°Beverst, 25.9.1909) was getrouwd met Maria Elisabeth Olaerts (°Genk, 15.1.1915). 



Jos Vanhees opende een slagerij in de Nieuwstraat nr. 4, naast het huis van Bertje Timmermans, de 

fietsenhandelaar. Dit moet de eerste beenhouwerszaak in Genk zijn geweest. 

Zo hebben mijn ouders elkaar - als buren - ontmoet. Ze trouwden te Genk op 25 september 1919 en 

kregen uiteindelijk zeven kinderen: 

 

Zeven kinderen Vanhees, 1930, 

collectie Benoit Vanhees 

 

Louis (°1921) werd politieagent 

in Genk
5
; 

Michel (°1922) werd een 

populaire patissier in Sint-

Truiden; 

Albert (°1923) werkte op de 

technische dienst van de gemeente 

Genk; 

 

 

 

Alfons (°1925) werd beroepsmilitair bij de Landmacht, werkte enige tijd in de mijn van Houthalen 

en als fietsenmaker, en keerde in 1956 terug naar het Belgisch Leger; 

Denis (°1927); was aanvankelijk een leverancier van Coca Cola (Sint-Truiden) aan cafés en baatte 

later zelf een café uit in Eisden; 

André (°1928); na de zeevaartschool in Antwerpen zat hij korte tijd op schepen die naar Latijns-

Amerika voeren. Later werkte hij voor de overheid in Belgisch Congo, en na zijn terugkeer werd hij 

vertegenwoordiger voor o.a. stoommachines Clayton; 

Elisa genoemd Alice (°1932) woont in Luik. Ze was tot diens overlijden gehuwd met Pierre 

Engelborghs, een leraar technisch tekenen. 

 

Onze nonkel, waarmee de zus van vader getrouwd was, baatte een beenhouwerij uit in Genk, op de 

hoek van de Hoogstraat en de Berglaan. Hij huurde het huis van Louis Cops.  

Samen met slager Bierset, werkte nonkel in het gemeentelijk slachthuis te Genk. 

 

Het oude slachthuis van Genk, waar de 

kalfjes gekeurd werden voor de slacht. 

 

 

 

 

 

In de jaren ‘30 bevond zich in de 

Hoogstraat ook het café van Henri 

Bollen
6
. Mijn broer Albert trouwde later 

                                                 
5
 MARUT, A., De Kroniek van de Genkse Politie, deel II, 1995, p. 159. 

Louis A. Vanhees (°Genk, 24.7.1920 +Genk, 18.5.1983) was sinds 1952 politieagent te Genk. 
6
 CLAESEN, P., Genk centrum vóór 1940, tekening dd. 4.6.2004. 

De herberg Bij Bolle Bertienke lag in de Hoogstraat aan de rechterzijde, tegenover het hoekhuis van Willem Cops. 



met hun dochter Philomène
7
; zij werd later vroedvrouw.  

  

De intocht van het Duitse leger in Genk, 11 mei 1940 

 

Wij woonden in de Grotestraat nr. 22 te Genk, tegenover de meisjesschool, waar vader Jos Vanhees 

sinds februari 1922 zijn 

nieuwe beenhouwerij 

uitbaatte.  

 

Beenhouwerij Vanhees in de 

Grotestraat te Genk, 1924. 

Rechts lagen de huizen van 

Hansen, Kuenen, en 

Lenaerts. 

collectie Benoit Vanhees 

 

 

 

Ik herinner me dat de 

eerste Duitse troepen 

Genk binnenkwamen op 

11 mei 1940, zonder veel 

machtsvertoon. Vader, die oud-

strijder was geweest in WO I, 

voelde zich evenwel niet 

helemaal op zijn gemak. 

 

Wehrmachttroepen in de Statiestraat 

te Genk, onbekende fotograaf. 

In Hotel des Artistes werd de 

Ortskommandantur 690 en de 

Feldgendarmerie gevestigd
8
. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
Archief Politie Genk, Lijst der meestbezochte herbergen te Genk, 1954. Na de Tweede Wereldoorlog werd de herberg 

verder uitgebaat door Henricus Bollen (°Genk, 27.11.1901) in de Hoogstraat 24 onder de benaming Onder de toren. 
7
 Website Heemkring Heidebloemke Genk, bidprentjesverzameling. 

Philomène Bollen (°Genk, 7.6.1928 +Genk, 10.10.1993), dochter van Henri en Louisa Francisca Bollen-Bastiaans, was 

getrouwd met Albert Vanhees (°Genk, 24.1.1924 +Hasselt, 18.4.2004).  
8
 BOGERS, L., Genk, 60 jaar na de bevrijding (1944-2004), p. 17. 



Daarom besloot vader 

met zijn gezin op de 

vlucht te slaan in de 

richting van het kasteel 

van Hengelhoef, waar 

nog vele andere 

Genkenaren naartoe 

trokken. 

 

Kasteel in Houthalen van 

de familie de Beeckman-

Wittouck, 1930 

 

We liepen te voet met 

onze fietsen aan de hand 

naar Houthalen. Via de Winterslagstraat trokken we langs de kolenmijn van Winterslag in de 

richting van Hengelhoef.  

 

Aan het kasteel van barones Emilie de Beeckman-

Wittouck werden heel wat mensen in de schuur 

opgevangen. Ook wij brachten er de nacht door op stro.  

 

Overlijdensbericht uit 1955 van barones Emilie Wittouck 

 

De volgende morgen zag ik een motorfiets met zijspan 

met twee Duitse militairen aangereden komen uit het bos. 

Zij gedroegen zich vriendelijk tegenover ons.  

Wij zagen vervolgens dat er verscheidene pelotons Duitse 

soldaten, gekleed in groene uniformen, aangemarcheerd 

kwamen langs de weg van Zwartberg naar Winterslag. Bij 

onze terugkeer zagen wij een Duitse ruiter die op zijn 

schoot een geweer droeg en in de richting van de 

Hasseltweg reed. 

 

Wij keerden terug naar huis en zagen toen dat onze slagerswinkel 

leeggehaald was. Onze buurvrouw Jeanne Kuenen zei dat de 

Duitse soldaten alles hadden opgeladen in een vrachtauto maar 

dat zij nog iets had kunnen redden.  

 

Jeanne Kuenen (tweede van links) met haar vader, 1930 
 

In Genk waren de Duitse soldaten ingekwartierd in de 

meisjesschool tegenover de slagerij.  

Dagelijks stond er een schildwacht opgesteld in een wachthuisje. 

Ik hoorde hen in een Duits dialect uit Aken tegen elkaar spreken, 

dat ik goed kon verstaan omdat het erg op het Genks dialect leek.  



Dat wachthuisje was rood - 

wit - zwart geschilderd, in de 

Duitse kleuren. 

Soms kwamen Wehrmacht-

soldaten doorgemarcheerd 

langs de doorvaart, tussen ons 

huis en café Radio van Gerard 

Schrijvers.  

 

De katholieke Regina Mundi 

meisjesschool in de Grotestraat, 

met achteraan het klooster van de 

Dochters van het Kruis 

postkaart 

 

De soldaten liepen dan over een oud bruggetje over de Dorpsbeek. 

Dat bruggetje hebben ze vernieuwd omdat ze het veel gebruikten om via de vijver naar de zandberg 

(Sint-Martensberg) te gaan, waar ze 

schietoefeningen hielden. 

 

Zandbergen waren er langs de flanken 

van de Dorpsbeekvallei in Genk 

 

Op een dag had ik eens achter een 

peloton gelopen, totdat een jonge 

soldaat zich omdraaide en me een 

schop tegen mijn achterste gaf.  

Hij dacht zeker dat ik hen 

belachelijk wilde maken op straat.  

 

Op zekere dag was er een 

Wehrmachtsoldaat bij ons thuis in de veranda gekomen om te praten met mijn vader. Hij zei dat hij 

van Poolse afkomst was en verplicht was geweest om dienst te nemen in het Duits leger. Hij was er 

kennelijk niet graag bij.  

 

Ik zei tegen hem dat als hij in de 

richting van de zandberg zou gaan, 

hij aan de andere zijde van de Sint-

Martensberg naar Winterslag zou 

terechtkomen, waar vele Poolse 

mijnwerkers woonden
9
. Die konden 

hem misschien helpen.  

 

Eerste Cité van Winterslag met zicht op 

de steenkoolterril 

 

                                                 
9
 MARUT, A., Twee Poolse jongens uit Winterslag, soldaat in Schotland, Heidebloemke Genk jg. 67 nr. 1/2008, p. 3. 



Kennelijk was de man op mijn advies 

ingegaan en uiteindelijk gedeserteerd. 

Na de oorlog is hij ons thuis komen 

bezoeken.  

Hij droeg toen een Engels uniform. 

Ik ken helaas zijn naam niet. 

 

Duitse Wehrmachttroepen, gekazerneerd 

te Genk in de meisjesschool, waaronder 

een transmissie-eenheid. 

De radio-installatie was in de kelder van 

de school ingericht en bereikbaar via een 

gepantserde deur aan de zijde van de 

Steeneikstraat. 

 

 

Toen de SS-tanktroepen in Genk aankwamen in 1944 heb ik ooit een appel gezien van de troepen in 

de Statiestraat
10

. Hun tanks hadden ze ingegraven buiten het centrum van Genk
11

. 

 

De Panther tank 304 van Obersturmführer Rudolf 

von Ribbentrop, commandant van de  

12. SS Panzer Division Hitlerjugend in Winterslag, 

eind januari 1944. 

 

De SS-pantservoertuigen stonden op een plein 

waar nu de Broeder Juulstraat is. 
Langs de tank staat granaatrichter Heinz 

Freiberg
12

.   

 

 

 

De dag van de bevrijding te Genk 

 

Op 14 september 1944 zag ik de 

Amerikaanse grondtroepen in de bossen 

over de  Sint-Martensberg lopen.  

Zij kwamen uit de richting van Hasselt
13

.  

 

Sint-Martensberg tussen Genk centrum en 

Winterslag 

                                                 
10

 BOGERS, L., o.c., p. 36. Eind januari 1944 waren twee tankcompagnies van de 12 SS Panzer Division Hitlerjugend 

onder bevel van Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop ingekwartierd in Winterslag en op de Bret. 

Tussen maart en midden mei 1944 verbleven het 1.SS Panzer Division Leibstandarte Adolf Hitler en 12. SS Panzer 

Regiment Hitlerjugend ingekwartierd in het Sint-Jan Berchmanscollege op de Bret. 
11

 MARUT, A., Hooggeplaatste SS-figuren op bezoek in Genk tijdens de lente van 1944, Bokkesprongen, Bokrijk jg. 23 

nr. 1/2017. Obersturmführer Joachim Peiper was in maart 1944 vanuit het Oostfront naar Bokrijk gekomen met zijn  

1. SS Panzer Division Leibstandarte Adolf Hitler om uit te rusten. Enkele weken later vertrokken ze naar Normandië. 

THIELENS, D., Hoog nazibezoek in Genk, www.TaskforceLiberty.be Messenger. 
12

 TREES, W. en WHITING, C., Die Amis sind da ! Wie Aachen erobert wurde, Zeitungsverlag Aachen, 1975. 
13

 MARUT, A., Oorlogsherinneringen, Heidebloemke Genk jg. 79 nr. 2/2020, p. 16. 

http://www.taskforceliberty.be/


Ik zat in onze tuin toen de laatste Wehrmachtsoldaat in grijs uniform de meisjesschool verliet.  

Die laatste man droeg een helm, een rugzak en een geweer en liep via de vaart langs de Dorpsbeek 

in de richting van de Molenstraat. Mogelijk was hij degene die de verzetsman Vrancken heeft 

doodgeschoten
14

. 

Ik ben meteen daarna in de meisjesschool binnengegaan en ontdekte in een lokaal aan de zijde van 

de Steeneikstraat een groot arsenaal aan wapens, munitie en granaten. Ik nam een machinegeweer 

op en plaatste dit wapen in een venster dat uitgaf op de Steeneikstraat, waar het snoepwinkeltje was. 

Ik dacht hiermee de Duitsers af te schrikken indien zij zouden terugkeren. 

Daarna koos ik een nieuw uitziend grendelgeweer uit en nam bijhorende munitie mee naar huis.  

Ik heb hierover niemand iets verteld en ben er zelfs enkele dagen later mee gaan schieten in de 

zandberg. Na een tijdje besloot ik om me van het geweer af te maken, door het geladen en met de 

loop in het zand af te schieten. Met een touw, dat ik aan de trekker had vastgemaakt, kon ik het 

wapen afvuren. Na twee pogingen was het wapen onklaar geworden. 

Leon Binnemans
15

, die lid was van de Witte Brigade, had een Belgische vlag op de kerktoren 

geplant.  

 

Leon bezat een motorfiets en zei tegen 

mij dat hij naar Brussel wilde rijden. 

Hij vroeg me of ik met hem mee wilde 

komen. Wij zijn toen naar het Klein 

Kasteeltje
16

 gereden, dat dienst deed 

als tijdelijke gevangenis voor 

collaborateurs.  

 

Klein Kasteeltje, Brussel, postkaart 

 

Het Klein Kasteeltje werd bewaakt door o.a. weerstanders van Genk, zoals Oversteyns en 

Ferdinand Olaerts. Aan de toegangspoort stonden ook rijkswachters op wacht.  

De incivieke vrouwen, die daar in het Klein Kasteeltje verbleven, bedelden om sigaretten.  

Toen ik één van hen een sigaret aanbood, was ik in een oogwenk mijn hele pakje kwijt. 

 

Leon Binnemans wou nog proberen om mij bij de Witte Brigades in te schrijven, ook al omdat er 

later mogelijk een financieel voordeel aan verbonden was. Maar het bleek al te laat om nog te 

kunnen aansluiten bij de weerstand. Ik werd wel oorlogsvrijwilliger. De aalmoezenier van dienst zei 

dat ik mocht blijven en zodoende schakelde men mij in bij het wachtlopen, gewapend met een kort 

Frans karabijn en drie kogels. ’s Nachts sliep ik bij de Engelse troepen in Laken. 

 

                                                 
14

 GEUSENS, A., Genk in de Tweede Wereldoorlog, Heidebloemke Genk, 1994, p. 68. 

BOGERS, L., Genk, 60 jaar na de bevrijding, Heidebloemke Genk, 2004, p. 60. 

Jean-Louis Vrancken (°13.9.1919) sneuvelde op 14.9.1944 tijdens een vuurgevecht in de Molenstraat te Genk. 

Hij kreeg op 19.9.1944 een militaire begrafenis en een gedenkplaat in de Molenstraat, die nu in de muur van de dekenij 

gemetseld is. 
15

 Geneanet website Jan Lenaerts. 

Leon Binnemans (°Genk, 25.9.1926 +Brussel, 24.1.1981) was de jongste zoon van Jean Marie Hubert Binnemans 

(1895-1956) en Jeanne Antoinette Caroline Florentine Vanhees (1890-1974), de zus van Joseph Vanhees-Jans. 
16

 Het Klein Kasteeltje aan de Wezelbaan in Brussel was oorspronkelijk de kazerne van het 9
de

 Linieregiment. 

Lange tijd was de kazerne het nationaal rekruteringscentrum van het Belgisch Leger. 

Vandaag is dit gebouw in gebruik door Fedasil. 



De volgende nachten moest ik wacht lopen, samen met een Engelse soldaat in de omgeving van de 

Heizel, nabij het Koninklijk paleis. Ik heb daar leren rijden met een jeep, o.a. op de trappen van het 

mausoleum van de koninklijke familie.  

 

Op een nacht reed ik met de jeep 

en een Engelse soldaat naast mij 

op patrouille in de buurt van het 

Chinees paviljoen
17

.  

In de richting van het koninklijk 

paleis zag ik een konijn in het 

park en stopte om erop te 

schieten.  

Mijn kogel ketste echter af op de 

bevroren ondergrond.  

 

Musea van het Verre Oosten, Laken 

 

’s Anderendaags kregen we van een Britse officier te horen dat de rijkswachters die de wacht 

hielden aan het paleis onze schoten gehoord hadden. Een kogelinslag had een beschadiging onder 

een vensterraam van het paleis veroorzaakt. De officier maande de soldaten aan om in het vervolg 

voorzichtiger te zijn. De Belgische soldaten hadden een allegaartje van militaire kledij, o.a. Engelse 

spullen, veel te weinig echter voor tijdens die koude wintermaanden, toen het vroor dat het kraakte. 

 

Naoorlogs Amerikaans bombardement op Genk, 2 oktober 1944 

 

Al mijn vrienden en goede 

kennissen woonden in Genk-

centrum : René Dumon, Roger 

Tackoen
18

; Ru Natus
19

, zoon van 

Hubert Natus, uitbater van café 

Moka in de Winterslagstraat; 

 Jef Driessen
20

, zoon van 

gemeenteontvanger Albert 

Driessen
21

. 

 

Winterslagstraat met café Moka 

                                                 
17

 Het Chinees paviljoen en de Japanse toren, in het park van Laken  behoorden tot de Musea van het Verre Oosten, 

gebouwd aan het begin van de 20
ste

 eeuw. Nu maken ze deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

te Laken, Van Praetlaan. 
18

 In memoriam, Roger Jean Eugène Tackoen (°Hasselt, 18.8.1925 +Genk, 2.10.1944), zoon van Leonard Jean en 

Clementina Tackoen-Godart. 
19

 MARUT, A., De kroniek van de Genkse Politie, o.c., p. 322. 

Rudolf Victor Adolf Natus (°Genk, 7.1.1928 +Genk, 30.4.1991) sinds 1952 politieagent te Genk. 
20

 In memoriam Jef Driessen (°Genk, .8.1924 +Genk, 30.7.2013) was getrouwd met Maria Schrijvers, Het Belang van 

Limburg dd. 1.8.2013. 
21

 MARUT, A., Gemeenteontvanger Albert Driessen, Heidebloemke jg. 57 nr. 3/1998. 

Albert Jan Renier Driessen (°Genk, 26.6.1897 +Genk, 19.8.1970) was getrouwd met Marie-Elise Stefanie Jeanne 

Vanhees. 



Op zondagavond 1 oktober 1944 

was ik met mijn vrienden uitgegaan, 

maar ik had mijn jas bij Jef 

Driessen laten liggen.  

’s Anderendaags ben ik naar zijn 

huis gegaan en toen ik buiten voor 

de poort stond, ging het luchtalarm 

af.  

De kinderen van de familie 

Driessen-Vanhees  gingen schuilen 

in de kelder, maar Jef en ik 

geraakten niet in de kelder omdat er 

toen al vliegtuigbommen neervielen 

op het huis.  

Het plafond kwam naar beneden, 

maar we werden niet gekwetst.  

 

 

Het beschadigde woonhuis van Driessen-Vanhees, februari 1945, fotocollectie Henri Vanormelingen 

 

Toen we op de straat kwamen, zagen we de vernielingen: alle dakpannen van het huis waren 

weggeblazen. De Statiestraat was één puinhoop. 

 

Er kwam een man aan, die een andere 

gekwetste man ondersteunde. Ik heb die 

gekwetste persoon naar het noodziekenhuis 

in het Hotel des Artistes gebracht en hem op 

een ziekenhuisbed neergelegd.  

 

Noodziekenhuis in Hotel des Artistes, 1944 

 

Ik ben dan teruggegaan naar het huis van de 

familie Driessen. Via de binnenkoer van de 

oude brouwerij, waar nog oude houten 

biervaten stonden, kwam ik uit in de 

Molenstraat, die zeer zwaar getroffen was 

door het luchtbombardement.  

 



Ik stond op het puin van de huizen, 

maar dan voelde ik dat er iets zachts 

onder mijn voeten was. Dan pas zag 

ik dat ik op de romp van het 

levenloze lichaam van een 

onthoofde mens stond.  

De hulpdiensten zijn dit lichaam 

komen weghalen
22

.  

Naast het huis van kleermaker Libot, 

keek ik naar het vernielde huis van 

dokter Hendrix
23

.  

Ik zag dat er een arm boven het puin 

uitstak. Mijn blik werd gefixeerd 

door het uurwerk aan de pols van 

die arm.  

 

De huizenrij in de Molenstraat, links 

op de foto, was volledig vernield 

fotocollectie Heemkring Heidebloemke 
 

 

 

 

Ik zag dat broeder Macaire langs 

de achterzijde van het huis 

Driessen met een afgedekte emmer 

aangedragen kwam.  

Hij zei dat daarin de lichamelijke 

resten zaten van de slachtoffers uit 

het huis van Libot. Het ging om 

Georges, de jongste zoon van kleermaker Libot, diens vrouw en hun baby
24

. 

 

Broeder Macaire op de puinen van een gebombardeerd huis in Genk, foto van een Amerikaanse 

oorlogsverslaggever 

 

 

 

Henri, de oudste zoon van Libot had destijds een kledingwinkel in de Statiestraat naast de bank van 
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 GEUSENS, A. en PALMERS, R., Het bombardement van Genk op 2 oktober 1944, Heidebloemke jg. 43 nr. 5/1984, 

p. 162. De reddingsploegen van de steenkoolmijnen van Genk verleenden, samen met de lokale brandweer de eerste 

hulp, evenals het personeel van het noodhospitaal van het Sint-Jansziekenhuis. Pas in de namiddag arriveerde een Rode 

Kruisafdeling uit Hasselt en een detachement van het Amerikaans leger. 
23

 Ibidem, p. 191. Dr. Mathijs Hendrix (°Peer, 26.7.1913) was getrouwd met Rosa Van Lindt (°Overpelt, 30.5.1919). 

Hun twee dochtertjes waren : Anne-Marie (°Genk, 20.3.1942) en Godelieve (°Genk, 27.3.1943).  

Hu dienstmeid was Alda Geybels (°Neerpelt, 1.11.1926). 
24

 Ibidem, p. 193. Georges Libot Jean (Sint-Truiden, 12.2.1921) was getrouwd met Madeleine Goffin (°Luik, 31.5.1922). 

Hun dochtertje Daniëlle Emma Rose Josephina Libot (°Genk, 27.6.1944) was  slechts 3 maanden oud. 



de Société Génerale van Leonard 

Tackoen
25

. Roger Tackoen
26

 en zijn 

moeder zijn dood gebleven in hun 

huis in de Statiestraat tijdens het 

bombardement
27

. 

Aan de winkel van slagerij 

Binnemans in de Statiestraat
28

 was 

er een zware vliegtuigbom gevallen, 

die niet was ontploft
29

. Die mensen 

hadden echt wel geluk gehad.  

 

Jean Binnemans (met witte voorschoot) en zijn zoon François aan hun slagerij in de Statiestraat, met aan hun 

voeten een onontplofte Amerikaanse vliegtuigbom,  

collectie Jan Neyens 

 

 

De familie Binnemans won ook eens het groot lot in de Koloniale Loterij. Niet de volledige som, 

maar toch een tiende van een lot, nog altijd genoeg in die tijd om een paar huizen van te kopen. 

Toen de Duitse troepen op 10 mei 1940 waren binnengemarcheerd, had Jean Binnemans
30

 

verklaard dat hij zijn slagerij in Winterslag niet meer zou 

opendoen. Nochtans was hij het die als eerste in het 

slachthuis weer aan het werk ging en een paar dagen 

later ook weer zijn slagerij heropende’. 

 

Vzw Heemkring Heidebloemke besteedde veel aandacht 

aan dit dodelijke bombardement op Genk dat het leven 

kostte aan 38 mensen. Diverse publicaties zijn in te zien 

in de bibliotheek, Stadsbib Genk, tweede etage. 

Er werd eveneens aandacht besteed  in het Korpsblad van 

Politie Genk
31

 en op de website van Taskforce Liberty
32

. 
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 Leonard Tackoen. 
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 Roger Jean Eugène Tackoen (°Hasselt, 18.8.1925) zoon van Jean Tackoen en Clementina Goddart. 
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 GEUSENS, A., o.c., p. 195. 

BIJNENS, G., Het verhaal van Gerard Bijnens, Genk gebombardeerd, Ooggetuigen Heidebloemke , 2010, p. 15. 

Roger en zijn moeder geraakten niet tijdig in de bankkluis, waar bankdirecteur Georges Tackoen en de bedienden zich 

bevonden. 
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 MARUT, A., Pilotenhulp in Genk, Ooggetuigen deel 2, 2011, p. 40. 

François Binnemans (°Bilzen, 13.10.1920 +Genk, 10.1.1971) was de oudste zoon van Jean Marie Hubert Binnemans 

(°Geel, 29.7.1895 +Genk, 27.8.1956). Zij  baatten te Genk in de Statiestraat 19 een slagerij uit.  
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 NELIS, C. en BEX, J., De mensen stonden te wuiven, Het Belang van Limburg dd. 2.10.2004. 
Uiteindelijk overleden 38 Genkenaren door een fatale navigatiefout van de Amerikaanse luchtmacht. 

Twee formaties B-26 Marauder bommenwerpers hebben op 2.10.1944 om 09.30 u hun bommenlading gedropt op de 

terugweg van hun eigenlijke doel in Duitsland op het bruggenhoofd Ubach over Worm. 
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 MARUT, A., Pilotenhulp in Genk, o.c., p. 34.  

Jean Binnemans was oud-strijder WO I en weerstander tijdens WO II. Na WO II werd hij voorzitter van NSB Genk. 
31
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 THIELENS, D., Genk, 2 oktober 1944 Het noodlot slaat toe, www.Taskforceliberty.be  
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Afbraak van de 15
de

 eeuwse mergeltoren van  de Sint-Martinuskerk in Genk door Amerikaanse genietroepen op 

21 februari 1945, Foto Withofs-Massa, collectie Jef Muysers 
In de plaats werd in de jaren ’50 op kosten van de Verenigde Staten de huidige moderne kerk gebouwd. 
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