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Beste inwoners,

De Tweede Wereldoorlog en de bezetting hebben ook in 
ons land een zware tol geëist en diepe wonden geslagen. 
Dit was in onze regio niet anders. Zoals in vele andere ge-
meenten werd ook onze lokale gemeenschap getroffen. 
Tijdens de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 gebeurde er 
heel wat in onze kleine gemeente en ter nagedachtenis 
van al diegenen die door dit oorlogsleed getroffen werden 
willen we als gemeente ons lokaal oorlogserfgoed abso-
luut laten verder leven. 

Ter gelegenheid van de 70-jarige herdenking van het 
einde van de Tweede Wereldoorlog brengen we daarom 
deze brochure uit met slechts enkele van de zovele “oor-
logsverhalen van bij ons” om de herinnering van de oor-
logsgruwel die zich heeft afgespeeld in ons eigen dorp, 
nog maar 70 jaar geleden levend te houden. Nu de overle-
venden van deze oorlog stilaan minder talrijk worden, zul-
len die verhalen ook steeds minder verteld worden. Het is 
daarom onze democratische en menselijke plicht dat we 
zorgen dat ook zij die na ons komen, achterom kijken en 
lessen trekken. De geschiedenis moet voor onze kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen een waarschu-
wing zijn voor de gevolgen van oorlogsgeweld. Deze ge-
schiedenisverhalen moeten een waarschuwing zijn voor 
de gevolgen van totalitarisme en extremisme. 

Net hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor ons als 
gemeentelijke overheid om te blijven investeren in herin-
neringseducatie en in goed onderwijs. Het is belangrijk 
dat initiatieven zoals dit op lokaal vlak ontplooid worden. 
Het maakt de gevolgen van een ‘groot’ historisch feit veel 
tastbaarder en reëler. De oorlog is ineens veel dichterbij 
en veel minder ver-van-ons-bed. De verhalen van bij ons 
in deze brochure plaatsen de Tweede Wereldoorlog in 
een gans ander perspectief dan een reportage over grote 
krijgsverrichtingen op één of ander televisiekanaal.

Glabbeek, 11 november 2015.

Peter Reekmans
Burgemeester

VOORWOORD

2

Burgemeester Peter Reekmans

INHOUD

Voorwoord    p 2
De moord op 3 jonge mannen  p 3
De crashes van 3 vliegtuigen  p 4-9
De Witte Brigade    p 10
Oorlogsverhaal van Gaston Bruyninckx p 11-13
Engelse propagandaballonnen  p 14
Soldaten van bij ons in beeld  p 15-17
Inwoners stierven in concentratiekampen  p 18-19
Met dank aan    p 19



Jozef Denruyter, René Laermans en Georges Lambrechts, 
drie jonge mannen uit Glabbeek maakten deel uit van 
een groepje gewapende weerstanders van de Nationale 
Koninklijke Beweging, in de volksmond ook wel het 
verzet of de witte brigade genoemd. Hun activiteiten 
bestonden er vooral in ’s nachts in gemeentehuizen in te 
breken om er zegeltjes en bevolkingsregisters te stelen. 
Voedingsmiddelen waren immers gerantsoeneerd, je kon 
enkel met deze zegeltjes aan voeding en levensmiddelen 
geraken. Maar wie ondergedoken was, had geen 
zegeltjes en dus geen voedsel. De gestolen zegeltjes 
waren bestemd voor de familie van leden van het verzet 
en ondergedokenen. De bevolkingsregisters werden 
meegenomen om de Duitsers te beletten namen te 
vinden van jonge mannen die verplicht konden worden in 
Duitsland te gaan werken. Maar ook ’s nachts trokken zij 
er vaak op uit om de velden met koolzaad te vernietigen. 
De Duitsers verplichtten de landbouwers dit te planten 
omdat ze dit koolzaad gebruikten om er brandstof van te 
maken voor hun voertuigen.  Toen ze opgepakt werden 
voor deze daden kregen ze aanvankelijk een veroordeling 
van drie maanden. Maar de Duitsers brachten hen na hun 
veroordeling over naar de gevangenis van Sint-Gillis waar 
de Oberfeldcommandant in Brussel op 4 oktober 1943 
genadeloos de hoogste straf uitsprak: de doodstraf! Op 
19 oktober 1943 werd het vonnis voltrokken, om 7u30 
uur werden ze alle drie op de Nationale Schietbaan in 
Schaarbeek gefusilleerd. Deze regelrechte moord door 
de Duitse bezetter maakte dit drama nog groter, want de 
strafmaat voor de ten laste gelegde verzetsdaden was 
totaal buiten proportie. Dit maakt het verhaal van deze 

De moord op 3 jonge mannen in Glabbeek
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drie Glabbeekse mannen nog zoveel meer aangrijpend, 
ze werden gedood zonder enige ernstige reden, zelfs 
in oorlogstijd was hun dood brutaal en onbegrijpelijk. 
De jongste was nog geen 20, de oudste 33, het waren 
drie jonge mannen die in ons dorp goed aangeschreven 
stonden. En plots wachtte daar de kogel. Want alle 
genadeverzoeken werden verworpen, en het vonnis werd 
slechts 14 dagen na hun arrestatie reeds voltrokken. 
Opmerkelijk zijn ook de laatste woorden in hun brieven aan 
familieleden en vrienden, wetende dat ze zouden sterven, 
bleven ze als ware patriotten heldhaftig rechtop staan 
voor god en vaderland. Zij waren geen soldaten, maar zij 
probeerden met hun verzetsdaden vooral het leven van 
hun medemensen in Glabbeek te verbeteren tijdens de 
oorlog. Dit maakt van Jozef Denruyter, René Laermans en 
Georges Lambrechts échte Glabbeekse helden.

Hulde aan het graf van deze 3 Glabbeekse helden



De crash van een Engelse bommenwerper in Zuurbemde

Vliegtuig type Vickers Wellington
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De eerste vliegtuigcrash in Glabbeek was die van 
een Engelse bommenwerper Vickers Wellington R1471 
(code KO-T) van het 115de RAF squadron en deze vond 
plaats in de nacht van 5 op 6 augustus 1941. De Nieuw-
Zeelandse piloot Luitenant F.L. Litchfield en vijf andere 
bemanningsleden waren met hun vliegtuig type Vickers 
Wellington om 22u47 opgestegen in Marham (Engeland) 
en vlogen naar Mannheim Karlsruhe onder Frankfurt, 
om er een bommentapijt uit te gooien. Dit type vliegtuig 
was een tweemotorige bommenwerper die tijdens de 
oorlog vooral als nachtbommenwerper gebruikt werd. 
In Sint Truiden hadden de Duitsers een vliegveld, van 
waarop nachtjagers van het 1ste Staffel opstegen om 
nachtbommenwerpers aan te vallen. Iets na twee uur die 
nacht schoot piloot Luitenant Hans Joachim Redlich van 
de Duitse Luchtwaffe de Engelse bommenwerper boven 
Glabbeek neer. De piloot trachtte nog in glijvlucht zijn 
vliegtuig aan de grond te zetten, maar botste tijdens de 
noodlanding tegen bomen in een bos in Zuurbemde en 
stortte achter het bos neer in een weide die toen in gebruik 
was door de familie Depré-Vandereycken uit Glabbeek. 
Piloot Luitenant F.L. Litchfield, tweede piloot sergeant 
R.M. Hilton Jones en sergeant E.F. Lambert waren zo goed 
als ongedeerd. De drie andere sergeanten hadden minder 
geluk. D.A. Boutle had een schedelfractuur, Walker brak 
zijn been en ook A.S. Lawson was zwaar gewond. Uit een 
handgeschreven document van de Glabbeekse dokter 
Eugene Homans (pag. 6) krijgen we een duidelijk zicht 
over wat er die nacht precies gebeurd was met de zes 
inzittenden van de gecrashte bommenwerper.  Het was 
Jules Vangramberen die dokter Eugene Homans die nacht, 
op vraag van burgemeester Victor Mertens, kwam halen 
om op de plaats van de crash de gewonden te verzorgen. 

Dokter Homans schrijft over drie gewonden, die op 
geïmproviseerde brancards naar het dichtstbijzijnde huis 
werden gebracht.  Hij bracht uren door bij de gewonde 
militairen en verzorgde hun wonden en diende de zwaarst 
gewonden morfine toe. Volgens een ooggetuigenis van 
Georgette Depré die als jong meisje in de buurt woonde 
en ter plaatse ging kijken zou het verzet snel ter plaatse 
geweest zijn. Schoolmeester Maurice Vanhemelen zorgde 
voor burgerkleding voor de Engelse militairen, maar 
dat was door de gewonden een onbegonnen zaak. De 
bemanning heeft ook nog tevergeefs geprobeerd om het 
toestel in brand te steken om het zo uit handen van de 
Duitsers te houden. Het verzet kreeg de zes Engelsen niet 
tijdig weg en ze werden allen gevangen genomen door de 
Duitsers en na verzorging in Leuven als krijgsgevangen 
naar Duitse kampen in Polen en Litouwen gebracht. De 
Duitsers hebben het vliegtuig gedemonteerd en voor 
onderzoek meegenomen. De zes inzittenden van deze 
vliegtuigcrash in Glabbeek kregen allen op het einde van 
de oorlog de oorlogsdecoraties ‘War Medal’ en ‘Star’.

Burgemeester Victor Mertens
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Locatie van de crash

Dr.  Eugene Homans (1876-1956)  met zijn gezin



Handgeschreven medisch verslag van Dr. Homans over de gewonden van de vliegtuigcrash.
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De crash van een Duits jachtvliegtuig in Bunsbeek
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Vliegtuig type Junkers JU88 C1

De tweede vliegtuigcrash in Glabbeek was die van een 
Duits jachtvliegtuig type Junkers JU88.C1 en gebeurde 
in de nacht van 27 op 28 juni 1944. Dit vliegtuig van de 
Duitse Luftwaffe werd om 2u10 boven Glabbeek neer-
geschoten door de piloten Howard en Clay vanuit hun 
Engels jachtvliegtuig type Mosquito van het 239ste RAF 
squadron en stortte neer in de Pepinusfortstraat in deel-
gemeente Bunsbeek en raakte daarbij een hoogspan-
ningslijn. Het toestel viel op de toenmalige eigendom van 
de Familie Vandermeulen (nu Victor Vandermeulen) en 
de motor schoof door tot op het erf van Jean Hendrickx 
(latere eigendom Emiel Bruyninckx). De piloot Hauptman 
Franz Buschman was op slag dood en werd bijna ont-
hoofd door de aanraking met de hoogspanningskabel. 
Een andere inzittende onderofficier Heinrich Schmal-
feld was eveneens op slag dood en de derde inzittende 
boordschutter onderofficier Heinrich Bode kon zich met 
zijn parachute redden en werd gewond. Heel wat omwo-
nenden waren onmiddellijk ter plaatse en vrij snel waren 
Duitse militairen ter plaatse om slachtoffers op te halen. 
Eén jonge Bunsbekenaar nam zelfs een zwaar risico door 
het pistool van de piloot te ontvreemden. De Duitse pi-
loot Hauptman Franz Buschman was een berucht piloot 
die amper een maand ervoor ook al een crash op 29 mei 
1944 overleefde door zich met zijn parachute te redden 
toen zijn Messerschmitt neerstortte in Gram (Denemar-
ken). De twee doden werden begraven in Brustem en later 
opnieuw begraven op het Duits kerkhof te Lommel.

Graf Franz Buschman

Graf Heinrich Schmalfeldt
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De derde vliegtuigcrash in Glabbeek was die van een En-
gelse bommenwerper type Lancaster van het 514de RAF 
squadron dat door een defect neerstortte op 5 maart 1945 
omstreeks 15u in de Pamelenstraat (net achter de Velp) in 
deelgemeente Bunsbeek. Dit vliegtuig was op maandag 5 
maart 1945 om 10u35 opgestegen in Waterbeach Cam-
bridge (Engeland) met 169 andere bommenwerpers en 
was onderweg naar Gelsenkirchen in de Duitsland voor 
een aanval op een benzineraffinaderij. Het toestel stortte 
neer op 10 meter van de weg schuin tegenover de vroe-
gere woning van de familie Giedts. Marcel Vranckx uit 
Bunsbeek was als 20-jarige ooggetuige van deze crash 

en zag dat het toestel met de neus naar beneden neer-
gestort was en volledig in de drassige grond aan de Velp 
verdween. Het vliegtuig steekt er nog in de ondergrond en 
men ziet ook nog steeds een duidelijk niveauverschil in 
de weide waar de inslag was. De zeven inzittenden, piloot 
Holman Kerr (23j), sergeant William Marsden (20j), naviga-
tor Sidney Smith (21j), officier Frank Clarke, sergeant Allan 
Olsen (20j - Australië), sergeant Christopher Hogg (20j) en 
sergeant Herbert Thomas (23j - Jamaica), kwamen om tij-
dens de crash. Ze werden allen begraven op het militair 
kerkhof in Heverlee en kregen postuum de oorlogsdeco-
raties ‘War Medal’ en ‘Star’.

De crash van een Engelse bommenwerper in Bunsbeek

Vliegtuig type Lancaster

Vliegroute van het gecrashte vliegtuig
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Graven van de
6 Engelse soldaten
op het militair 
kerkhof in Heverlee.

Locatie van de crash
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De Witte Brigade 

Het Belgisch verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
weerstand boden tegen de Duitse bezetting van ons land. Het verzet wordt ook wel de “weerstand” genoemd, en verzetsleden “weerstanders”.  
In de volksmond werden al deze verzetsleden “de witten” genoemd, terwijl men de landgenoten “collaborateurs” die samenwerkten met de 
Duitse bezetter de “zwarten” noemde. Mede daardoor werd de naam “Witte Brigade” door niet-ingewijden gebruikt om er alle verzetsgroepen 
mee aan te duiden. Naast de Witte Brigade waren voornamelijk het Geheim Leger en de Nationale Koninklijke Beweging (NKB) de meest bekende 
verzetsgroepen tegen de Duitse bezetter. De activiteiten van de Witte Brigade verschilden weinig van die van de andere verzetsgroepen. 
De belangrijkste activiteiten van het verzet waren het verspreiden van anti-Duitse propaganda, het aanleggen en bijhouden van lijsten van 
collaborateurs, het saboteren van de Duitse bezetter, geallieerde soldaten verbergen en helpen vluchten voor de Duitsers en het verwerven 
van militaire inlichtingen over de bezetter. Het verzet zorgde ook voor diegenen die moesten onderduiken, men zocht schuiloorden voor deze 
mensen, bracht hen voedsel en bezorgde hen ook valse paspoorten en werkvergunningen om ze van vervolgingen te vrijwaren. Tot 1942 bleef 
de Witte Brigade gespaard van verraad en aanhoudingen, begin 1943 kwam daar een grote verandering in. Zo werden bijna 1/3 van de leden 
van de Witte Brigade eind 1943 en in 1944 door de Gestapo ingerekend en een 700-tal werden naar de concentratiekampen gevoerd. In al onze 
dorpen waren er verzetsstrijders actief die mee een belangrijke rol gespeeld hebben in de bevrijding van ons land.

Deze foto van weerstanders van de Witte Brigade werd 
genomen in Boeslinter in deelgemeente Bunsbeek in het 
huis van Henri Lijcops (Henkes). In deze woning kwam 
de Witte Brigade steeds samen om te vergaderen en 
hun verzetsacties voor te bereiden. Op de foto: Kamiel 
Collaerts uit Bunsbeek (zittend), Louis Reniers uit 
Bunsbeek (links staand), Theofiel ‘Pagge’ Tuteleers uit 
Bunsbeek (midden staand) en Louis Denruyter uit Tienen 
(rechts staand). Tot de Witte Brigade van Boeslinter 
behoorden verder ook nog de broers Arthur en Gaston 
Buyninckx, Jef Bruyninckx, Jef Harry, Louis Mertens, 
Louis Reniers en Louis Andries. Zij zaten bijna allemaal 
verscholen bij Milleke Verhaege op Schaffelberg. Theofiel 
Tuteleers werd kort nadien rijkswachter en Louis Andries 
werd gemeenteraadslid en schepen in Glabbeek. Het 
verhaal achter deze foto en de Witte Brigade in Boeslinter 
is gebaseerd op een getuigenis van Georges Tuteleers.

De Witte Brigade in Boeslinter (Bunsbeek) 

Theofiel Tuteleers werd rijkswachter
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Zeventig jaar geleden werd ons land bevrijd van de be-
zetter. De volksvreugde was algemeen. Mensen die het 
zelf meemaakten, herinneren het zich alsof het gisteren 
was: de uitzinnige taferelen in Brussel, dansende kinderen 
en volwassenen in alle straten van het land, de tricolore 
vlaggen... De Bevrijding was een echte bevrijding: gedaan 
met de rantsoenbonnen, de verplichte leveringen, de ver-
plichte arbeid, de ontberingen, de vernielingen, de weg-
voeringen, het gevaar, de voortdurende angst. Sommigen 
hebben een hoge prijs betaald voor de herwonnen vrijheid 
en voor ons huidig geluk, ook mensen uit onze gemeen-
te. Gaston “bij die van den hovenier” Bruyninckx (1927 
- 2007) zijn verhaal over de oorlogsjaren werd afgenomen 
door Karel Vanrompaey voor BOK in 1994. De oorlogs-
jaren waren voor Bunsbeek natuurlijk niet minder hard 
dan voor de omliggende gemeenten. Ook hier hebben 
mensen honger geleden, ook hier moesten jonge man-
nen voortdurend op de vlucht, ook hier werden families 
onherstelbaar verminkt. Gaston Bruyninckx kon erover 
meespreken. Als jonge weerstander werd hij verraden, 
opgepakt, geslagen, uitgehongerd en mishandeld. Dat hij 
de oorlog overleefde is bijna een mirakel te noemen! Een 
ongelooflijke samenloop van gelukkige omstandigheden 
en het moedige optreden van Belgische magistraten tij-
dens de bezetting maken dat hij zijn verhaal na de oorlog 
nog kon doen. Het verhaal van Gaston Bruyninckx in 
zijn woorden:
Ik weet nog heel goed toen de oorlog begon: de morgen 
van de 10de mei kwam een Duitse Stuka al overgevlogen 
en die mitrailleerde de Schoolstraat dat de stukken in de 
geburen vlogen! Ik zie hem nog laag over het huis van 
Germainke Vandeput overkomen... Den eerste dag al! Op 
de radio hadden ze pas gezegd dat Duitsland de oorlog 
verklaard had en de kogels floten ons al om de oren! Wij 
direct terug binnen natuurlijk! En efkes later was er weer 
ene! Om paniek te zaaien, denk ik... Acht dagen later kwa-
men de eerste Duitsers Bunsbeek binnen maar ze deden 
niemand iets. De Belgen hadden de nacht ervoor de brug 
over de Velpe nog doen springen. De eerste jaren van de 
oorlog waren nog niet zo erg. De Kommandantur was in 
Tienen: in Bunsbeek zaten geen Duitsers. Er was natuur-
lijk minder eten, ook voor ons. We konden echter naar 
school blijven gaan. Ik deed het 7de en 8ste studiejaar in 
de PNT. Maar in ‘42 moest onze Jos naar Duitsland en 
onze André liep ook gevaar want die was maar een jaar 
jonger. Toen de Duitsers op een nacht onze Jos wilden 
komen halen gingen we allemaal lopen: onze pa, Jos, 
onze André en ik. Ik was zo groot en zo struis als zij en het 
was algemeen geweten: als de Duitsers de opgeroepene 
niet thuis vonden namen ze een broer mee of zelfs de 
vader! Achter ons huis was een haag van wel twee meter 

hoog maar daar gingen wij over als was die haag er niet, 
van de schrik! Op de hoek van het baantje, aan “Fej van 
Schoep” zoals ze zeggen, stonden twee Duitsers. Ik ben 
tussen hen doorgelopen! Ze schoten in de lucht en ik liep 
nog harder. In Houtem botste ik op mannen van de weer-
stand, wel 30... Die waren koolzaad aan ‘t afstoken en in 
het licht van de brandende oppers werd ik herkend. Ik 
herkende niemand want ze hadden allemaal iets voor hun 
gezicht, maar later bleek dat mijn kameraad Jef Bruy-
ninckx erbij was en ook Arthur, mijn broer, en Louis An-
dries, Jef Harry, Louis Reniers. Zo ben ik mee in de weer-
stand gekomen. Als ik die mannen daar ‘s nachts niet was 
tegengekomen dan was ik misschien nooit weerstander 
geworden. Maar waar kon ik naartoe? Ons huis stond 
leeg! Niemand durfde ‘s nachts nog thuis slapen. Van be-
gin ‘43 ging ik op Schaffelberg slapen, bij Milleke Vander-
haegen. Daar zat ik goed verstopt. Wij hebben altijd voort-
gedaan op de boerderij. Maar we pasten wel goed op. Als 
we in het veld stonden en we hoorden een auto, dan wis-
ten we dat het Duitsers waren en schoten we op een loop. 
We wisten altijd waar naartoe. Elke familie had bijna de-
zelfde problemen en men hielp u voort. Vooral in Buns-
beek viel dat heel goed mee. Maar we waren altijd op 
loop. Plezant was het niet... ‘s Nachts ging ik met de 
weerstanders koolzaad in brand steken. Onze groep 
kreeg ook de opdracht om zegels te gaan halen. Dat was 
dan ergens in een gemeentehuis, maar daar was ik nooit 
bij - ik was ook maar 16! Alle weerstanders waren gewa-
pend maar ik heb nooit een wapen gedragen. Wel een 
stok - dat was ook een wapen. Ik herinner me nog hoe we 
‘s nachts werden tegengehouden door rijkswachters van 
Oplinter. “Heureke” was erbij, een “zwarte” waarvan ik de 

Oorlogsverhaal van Gaston Bruyninckx

Gaston Bruyninckx (1927-2007)
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echte naam niet ken, maar ook Gellens en dat was gene 
“zwarte”. Onze chef, ne Vandeweyer uit Zoutleeuw, maak-
te ons bekend: “Witte brigade”. “Heureke” begon direct 
op ons te schieten. Ons mannen schoten terug, niet met 
kogels maar met “zaad”... Daarvoor hebben wij de dood-
straf gekregen... volgens de Duitse wetten, he! Ik heb ver-
schillende keren de doodstraf gekregen! In september ‘43 
werd ik opgepakt. Dat is zo gegaan... We waren gaan 
zwemmen in de Velpe en onderweg wat lang blijven han-
gen. Ik moest om 10 u. bij Vanderhaegen zijn want dan 
gingen die mensen slapen. Maar het was al later gewor-
den en we stonden met een man of 8 nog wat bijeen aan 
Germainke - Charel Vandermeulen was liedjes aan ‘t zin-
gen - toen we een fietser opmerkten die een paar keer 
langs reed. Dat was eigenlijk al verdacht. Enfin, onze 
André en ik bleven die ene nacht thuis slapen en juist die 
nacht kwam de Gestapo toch wel, zeker! Wij hadden een 
kamerke dat normaal niet te vinden was. Aan de buiten-
kant was er een klein vensterke waar ik juist door kon en 
daar hing een groot duivenkot met tortels voor. Er was 
een kleine deur aan de binnenkant maar daar stond een 
kleerkast voor. Mijn zuster was ondertussen getrouwd en 
die woonde in het huis. Onze André en ik sliepen die nacht 
in het verborgen kamerke. Toen de Gestapo ‘s nachts op 
de deur klopte schoof mijn zuster de kleerkast nog snel 
opzij om haar man bij ons te laten, want hoewel die al 40 
was en geen kwaad meer kon, betrouwde zij het niet. En-
fin, zij schoof de kast terug en dan is ons huis doorzocht 
door meer dan 40 man - allemaal Belgische Gestapo’s! 
Wij hoorden ze overal zoeken: op de zolder, op “den tas”... 
Ineens was ‘t gedaan, alles was weer stil. Ik zeg nog tegen 
André: “Ze zijn weg. Als ons Gusta nu maar het verstand 
heeft om te zwijgen en haar bed in te gaan!” Maar ze 
kwam roepen: “Mannen, ze zijn weg!”... en de Gestapo 
stond nog voor de venster en aan de deur! Ze hadden al-
les gehoord! Zo hebben ze ons gevonden en mij hebben 
ze meegenomen, want ik stond op hun lijst met weerstan-
ders! Die man op de fiets, die ons bij Germainke een paar 
keer voorbijreed, was de eerste die aan mijn bed stond: 
ne zekere Mestdagh, een van de ergste Gestapo’s die er 
ooit geweest zijn! En Wuytjens was er ook bij. Ik kende die 
mannen toen nog niet maar achteraf heb ik ze zoveel te 
beter leren kennen...Aan “Donvil” op het kruispunt stond 
een vrachtwagen en twee personenwagens. Ik werd tot 
bij de eerste auto gesleurd. Daar zat iemand in die ik niet 
kon zien. Ze vroegen: “Is hij het?” en uit de auto klonk het: 
“Ja!” en toen smeten ze mij op de camion. Ik vloog met 
geweld vooraan tegen de cabine en ik had direct een dik, 
gezwollen oog. Het is ook nooit uitgekomen wie in de 
auto zat en hoe de Gestapo over een lijst met namen van 
weerstanders beschikten. ‘s Middags hadden ze Jef Har-
ry op “de winning” al van de dorsmolen gehaald. Ik was 
de eerste die ze ‘s nachts van zijn bed haalden. Dan zijn 
ze in karavaan naar Schaffelberg gereden en daar hebben 
ze Louis Reniers meegenomen. De vrouwen die er thuis 
waren hebben toen nog met kasseistenen naar de “zwar-

ten” gegooid, maar niks aan te doen: Louis vloog bij mij 
op dezelfde camion. Diezelfde nacht ging het nog verder 
naar Ruekenbos. Daar werkte “Bèerke” Mertens op een 
boerderij en zijn broer Louis woonde een beetje verder. 
Die twee mannen werden ook opgeladen. Met vier wer-
den we “afgeleverd” in de Katholieke Normaalschool van 
Tienen op het hoofdkwartier van het “Tijdelijk Mobiel Es-
cadron” - een speciale rijkswachtbrigade van de ergste 
collaborateurs o.l.v. ene Van Coppenolle, geloof ik. We 
werden in een klas gebracht en daar lag Jef Harry bewus-
teloos op de tree. Ze hadden hem zo vreselijk mishandeld 
dat we hem niet herkenden! Dat stond ons ook te wach-
ten... Om drie uur kwamen ze mij halen en dan hebben ze 
mij tot 9 uur onder handen gehad... Mestdagh en Wuytj-
ens. Ze wisten dat mijn broer Arthur ook bij het verzet was 
en zij wilden dat ik hem zou verraden. Ik had toegegeven 
dat ik bij de Witte Brigade was; daar deed ik niemand 
kwaad mee behalve mijzelf en anders sloegen ze mij toch 
kapot. Maar verder heb ik niets gezegd of niemand verra-
den. Ze hebben mij erg geslagen en veel pijn gedaan maar 
“ik wist niets”! Ik beging wel een stommiteit: op een gege-
ven ogenblik sloeg ik terug en ik raakte Mestdagh menens 
op de kin. Toen hebben ze mij vastgebonden, mijn han-
den aan mijn voeten. De rest kunt ge wel raden... Ze sloe-
gen met hun matrakken waar ze mij maar konden raken! 
Half bewusteloos werd ik weggebracht. Na twee dagen 
werden we van Tienen naar Leuven gevoerd, naar de ge-
vangenis in de Maria Theresiastraat. Ik werd opgesloten in 
een cel apart en daar heb ik negen dagen gezeten zonder 
eten of drinken! Alsof niemand nog wist dat ik er was! Een 
bewaker uit Kumtich, een zekere Benoit, die vond mij op 
de vloer, meer dood dan levend. Later vernam ik dat die 

Duitse soldaten arresteren verzetsstrijders
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man in Kumtich ook de naam had dat hij “ne zwarte” was, 
maar ik heb persoonlijk goed ondervonden dat het niet zo 
was. Hij ging hulp halen en van hem kreeg ik toen een 
dikke peer. “Eet die maar op uw gemakske op!” zei hij, “en 
gij zult van mij niet te klagen hebben!”. En dat was zo: ik 
had van hem niet te klagen. Ik kreeg eten van hem, soms 
dubbel rantsoen. Later zorgde hij ervoor dat ik in de cel 
van Jef Harry en Louis Mertens terechtkwam. Mijn overige 
kameraden zaten met vier in de cel juist boven de onze: 
Vandeweyer, Marcel Duchène uit Houtem, Reniers en den 
andere Mertens. Op zekere keer werd ik uit de cel geroe-
pen: “Bruyninckx, er is bezoek voor u!”. Ik was al blij, 
maar het was geen goed bezoek! Het waren Wuytjens, 
Mestdagh en Feyaerts die na de oorlog in de kazerne van 
Tienen is geëxecuteerd! Het ging weer over mijn broer, en 
weer kreeg ik van de matrak...Elke week kreeg ik min-
stens ene keer zo’n “bezoek”, wel ne keer of vijf, zes... 
Toen de cipiers Benoit en Jean vernamen dat ik zo mis-
handeld werd hebben zij opgetreden. “Het zal de laatste 
keer geweest zijn”, zegde Jean, “want zoiets laten wij in 
de gevangenis niet toe!” De volgende keer gingen ze mee, 
en met hun revolver in de hand bleven ze aan de deur 
staan. Die keer werd ik niet mishandeld en het was de 
laatste keer dat ik bezoek kreeg van die drie Gestapo’s! 
De Duitsers zelf bemoeiden zich niet direct met ons. Elke 
maand verschenen wij voor de rechtbank van Leuven en 
telkens werd het aanhoudingsmandaat met een maand 
verlengd. Ons geluk is geweest dat wij niet voor de Duit-
sers vastzaten. Die wet was juist veranderd toen wij aan-
gehouden zijn en ze heeft maar 14 dagen geduurd! Alle 
verzetslieden die tijdens die 14 dagen werden aangehou-
den zijn binnen het Belgisch gerecht gebleven. Drie jon-
gens van Glabbeek - Denruyter, Laermans en Jos Lam-
brechts - waren ook in dat geval. Zij kregen van het 
Belgisch gerecht een straf en toen zij die uitgezeten had-
den werden ze in Leuven vrijgelaten. Maar de Gestapo 
stond ze aan de poort op te wachten. Ze werden meege-
nomen en dood geschoten in St.-Gilis! Opdat dit ons niet 
zou overkomen kregen wij van het Belgische Gerecht een 
straf van 5 jaar om zeker uit de handen van de Duitsers te 
blijven en werden wij als vermist opgegeven terwijl wij “in 
‘t versteek” zaten in de Leuvense centrale gevangenis. 
Aan het Belgische Gerecht hebben wij ons leven te dan-
ken. Het straffe was dat er vanuit Bunsbeek dreigbrieven 
naar het gerecht gestuurd werden - 3 of 4 en in slecht 
Duits geschreven - waarin ons vanalles ten laste werd ge-
legd! Er was in Bunsbeek dus wel iemand die niet wou dat 
wij gespaard werden. We hebben nooit geweten wie. In 
Leuven zagen wij ook de 60 mensen van Meensel-Kieze-
gem binnenbrengen. Vanhoof, de man die erbij was toen 
ik aangehouden werd, liep er - mitraillette over de schou-
der - met een zweepje achter. Die mensen hebben in de 
gevangenis de nacht doorgebracht. ‘s Anderendaags 
werden ze op transport gezet om nooit meer terug te ko-
men. In de gevangenis zijn we nog gebombardeerd ook, 
door Amerikanen! Ze lieten hun bommen vallen omdat ze 

door Duitse jagers werden aangevallen. En we kregen de 
volle laag! Er viel zelfs een bom schuin onder de kelder 
waar wij zaten maar ze ontplofte niet! Maar andere bom-
men ontploften wel: we wisten niet meer waar we zaten, 
zo rammelde alles! Onze brigadechef, Hubert Vande-
weyer, “de zwarte van Lieèf” (omwille van zijn pekzwart 
haar), profiteerde van de paniek om te ontsnappen. Met 
aaneengeknoopte lakens was hij boven op de kapel ge-
raakt en van daar op de muur. Hij is van de muur gespron-
gen - 8 meter hoog! - en 50 meter verder was de muur 
stuk gebombardeerd: daar kon hij zo naar buiten stap-
pen... Maar hij wist het niet. Enfin, hij was weg maar voor 
ons was dat weer een slechte zaak! Na het bombarde-
ment mankeerden er 4 gevangenen! We werden allemaal 
tegen de muur gezet met onze handen omhoog. Ik dacht 
echt dat ze ons gingen doodschieten! Er stonden zes 
SS’ers met mitrailletten achter ons, klaar om te schieten! 
Meer dan twee uur stonden we daar. Ik heb later nog dik-
wijls tegen die muur gestaan, in mijn dromen, he! Nacht-
merries. Toen Leuven bevrijd werd was het nog even 
spannend. Aan de Naamsepoort werd er nog gevochten 
toen ze ons kwamen zeggen dat we mochten gaan. Na 
een jaar was ik weer vrij! Veiligheidshalve brachten we de 
nacht door in het huis van twee Leuvense weerstanders 
en daar werd natuurlijk “ne goeie” gedronken! ‘s Morgens 
vertrokken we te voet naar Bunsbeek, voorzichtig langs 
de huizen schuivend. Alles ging goed tot Boutersem. Ne 
facteur, Duchène, nonkel van Marcel die bij ons was, gaf 
ons de raad om binnendoor langs Breisem en Vissenaken 
te gaan want in Tienen werd nog gevochten. We volgden 
zijn raad op maar in Breisem zaten we volop tussen de 
Duitsers! Van links kwamen twee tanks aangereden, van 
rechts een patrouille van 7 en daar zaten wij met 7 man 
tussen! De kogels suisden ineens langs ons door: ze had-
den ons gezien! Toen was het ieder voor zich. We waren 
juist aan een huis: ik ben daar binnengelopen en langs de 
voordeur weer buiten in een diepe straat... Ik bleef maar 
lopen tot aan een “abri”. Daar dook ik in en daar zat Jef 
Harry al! Van de anderen wisten wij niets. Jef is dan ver-
trokken maar ik ben nog een uur blijven zitten. Op den 
duur ben ik toch maar richting Vissenaken geslopen en 
rond 4 uur bereikte ik Bunsbeek. Dat was onbeschrijflijk: 
alles viel van me af! Aan Donvil stonden honderden men-
sen op me te wachten. Ik was weer thuis!
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Engelse soldaten laten  
ballonnen met propaganda op  
in Bunsbeek

Engelse soldaten van de N01 M” BALLON UNIT lieten ballonnen, ter hoogte van het kruispunt van de Schoolstraat en 
de Vlaasstraat in deelgemeente Bunsbeek net voor de huidige Vrije Basisschool. Deze ballonnen werden met waterstof 
opgeblazen waarna ze geladen werden met propagandafolders bestemd voor de burgerbevolking in Duitsland.
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Soldaten van bij ons in beeld

Mobilisatie 11de Regiment (1939-1940) voor de kapel van Boeslinter

Het Regiment van Theofiel Pierlet (1939)

Petrus Claes (rechts)         Theofiel Pierlet        Emiel Bruyninckx
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Ward Claes (Klowes)            Frans Claes           Jozef Vanherrewegen

Raymond Bruyninckx                Jef Tuteleers             Andre Degroodt

Petrus Claes               Jules Hendrickx (rechts)
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Oudstrijderskaart van Raymond Bruyninckx. Hij werd na drie dagen strijd in de buurt van Namen getroffen in de rug door een scrappel (scherf van een bom) 
en verbleef een maand in het hospitaal in Namen.

Theofiel Pierlet tussen twee Amerikaanse soldaten bij de bevrijding

Maria en Theofiel Pierlet (Boike) met een Engelse soldate



18

In het zicht van de nakende bevrijding, werd op zondag 30 
juli 1944 in buurgemeente Meensel de pro-Duitse Gaston 
Merckx door drie onbekenden doodgeschoten. De moeder 
van Gaston zwoer wraak en eiste honderd gijzelaars voor 
de dood van haar zoon. In de vroege ochtend van 1 
augustus 1944 vielen Duitse soldaten en Gestapoleden 
het dorp binnen voor een eerste brutale en bloedige 
vergeldingsactie. En op vrijdag 11 augustus was er een 
tweede vergeldingsactie en werd de gemeente volledig 
van de buitenwereld afgesloten. 350 Duitse soldaten en 
Gestapoleden hadden het dorp omsingeld. De trieste 
balans van beide vergeldingsacties was verbijsterend: 
4 mensen werden ter plekke vermoord en 63 stierven 

in concentratiekampen. Ook twee burgers uit Attenrode 
werden opgepakt tijdens deze Duitse represaillerazzia 
te Meensel en stierven in concentratiekampen: August 
Vanhellemont in Swesing (3.10.1944) en Justin Bollen 
te Wolfenbuttel (10.11.1944). Ook August Vandenberg 
uit Attenrode werd later opgepakt en stierf te Elrich 
(12.3.1945). Een herinneringszuil met hun foto staat voor 
de kerk van Attenrode.

3 inwoners van Attenrode stierven in een 
Duits concentratiekamp

Herdenkingszuil op het kerkhof van Attenrode



Met dank aan:

André Bruyninckx en Ben Cleynen namen het initia-
tief om de verhalen in deze brochure historisch te on-
derzoeken en uit te schrijven. Het gemeentebestuur 
ging onmiddellijk in op hun vraag om enkele van hun 
onderzochte oorlogsverhalen en verzamelde foto’s 
te bundelen om ze te laten verder leven bij de toe-
komstige generaties. Burgemeester Peter Reekmans 
die niet toevallig ook de bevoegdheid erfgoed heeft, 
schreef mee aan de teksten van deze brochure en 
nam de volledige lay-out ervan voor zijn rekening. 
Ook de familie Homans, de familie Mertens, Karel 
Vanrompaey, Georges Tuteleers, Marcel Vranckx en 
Alain Goyens (diensthoofd cultuur en erfgoed van 
de gemeente) leverden een belangrijke bijdrage aan 
deze brochure. 

Ben Cleynen (Glabbeek) is al jaren gebeten door lokale heemkun-
de en de oorlogsgeschiedenis van onze gemeente. Maar vooral het 
verhaal dat hij van zijn vader hoorde over de crash van de Engelse 
bommenwerper in Pamelen hield hem enorm bezig. Hij verrichtte 
heel wat opzoekwerk over deze crash en de 6 bemanningsleden 
die omkwamen tijdens de crash. Het vliegtuig met alle bommen die 
het aan boord had en de lichamen van de bemanning steken zelfs 
nog in de ondergrond.

André Bruyninckx (afkomstig uit Bunsbeek) is gepassioneerd 
door heemkunde, de oorlogsgeschiedenis en vliegtuigen. Bij hem 
thuis aan de Leuvense stoof werden er door zijn (groot)ouders vele 
verhalen verteld over de oorlogsjaren in Bunsbeek. Enkele jaren 
geleden begon hij hierover één en ander op te zoeken over wat er 
juist allemaal gebeurd was en rolde hij van het ene verhaal in het 
andere. Hij werkt momenteel aan een boek over Bunsbeek waarin
nog meer oorlogsverhalen dan enkel de artikels in deze brochure 
zullen te lezen zijn. 
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André Bruyninckx (links) 
en Ben Cleynen (rechts)

Maurice Bottu, kleinzoon van Louis Sciot uit Bunsbeek werd door de Zwarten in de Tweede Wereldoorlog verraden, naar Breendonck 
gevoerd en later naar het concentratiekamp van Buchenwald (8-5-1944) overgebracht waar hij stierf.



“Ter nagedachtenis van alle slachtoffers
herdenken wij hen steeds op 11 november”

Gemeentebestuur Glabbeek - Dienst Erfgoed
www.glabbeek.be V.
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