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Voorwoord 
 

 
Op 17 september 1944 vliegen honderden Dakota’s over de Kempen. Negen toestellen 

worden neergeschoten. Paratroopers springen uit de vliegtuigen en zweefvliegtuigen 
proberen te landen.   
 

De vliegtuigen zijn een makkelijk doelwit voor de Duitse luchtafweer (FLAK) want ze 
vliegen laag en traag.  

 
Reconstructie deel I, gaat over Dakota’s die zijn neergeschoten in september 1944.   
 

Reconstructie deel II, dit verhaal, gaat over het verzet en de burgers, die de 
vliegtuigbemanningen en paratroopers helpen uit handen van de Duitsers te blijven.  

 
George Koskima schijft in 1989 in zijn boek Hell’s Highway:  
 

"Dit boek is opgedragen aan de paratroopers en glidertroopers van de 101e Airborne 
Divisie en aan de moedige piloten en bemanningsleden van de transportvliegtuigen 

die hen naar Nederland brachten.  
Het is tevens opgedragen aan de moedige mannen en vrouwen van het Nederlandse 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog." 

 
Daar sluit ik mij graag bij aan.  

 
 
 

H.B.J. (Han) Nieman, 1 maart 2023 
 

h.nieman@xs4all.nl 
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Reconstructie 

  
Dit is een reconstructie van gebeurtenissen in Hoogeloon en omgeving, vanaf 17 

september 1944, op basis van de volgende bronnen:  
 

                 
       1943 

Gerrit Beex, leider van de ondergrondse in Hoogeloon-Casteren 

 

 
 

Gerrit Beex, typt een verslag van 107 pagina’s over gebeurtenissen tijdens de oorlog.   
Het originele en het bewerkte verslag, ziet u hier. 
 

 
 

In oktober 1944 typt Beex het rapport van P.A.N. Groep 5 Hoogeloon, van 7  
pagina’s. 

https://eindhoven4044.nl/4/PAN_Eindhoven_doc.html
https://www.eindhovenfotos.nl/4/PAN_Eindhoven_doc.html
https://partizanenhoogeloon.nl/bevrijding
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Een andere belangrijke bron is de website https://partizanenhoogeloon.nl/ die 

ontwikkeld is door Jan Willem Beex, een zoon van Janus Beex, de broer van Gerrit 
Beex. De echtgenote van Gerrit Beex, Nel Beex-Roos heeft veel interessant materiaal 

aangeleverd.            
 
 

 
 
Harry Marlin Tinkcom, radio-operator van de Clay Pigeon, een van de neergeschoten 

Dakota’s houdt een dagboek bij.   
 

    
 
Het Dagboek van Harry Tinkcom  

 

https://partizanenhoogeloon.nl/
https://www.loc.gov/resource/afc2001001.19728.pm0292001/?sp=31&r=-0.207,-0.017,1.414,0.66,0
https://www.loc.gov/item/afc2001001.19728/
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Het boek van Jan Buylinckx "Meesterlijk Verzet" met de herinneringen van Adriaan 
Goossens. Rechts de boerderij van Kees Koolen op het Heieind. De foto is 
waarschijnlijk gemaakt vanaf de brandtoren. 

 

 
 
Het boek "Hij zal de koekoek niet meer horen roepen" van Jan van der Heijden, zoon 

van Fons van der Heijden uit Netersel. 
 

 
 
Oorlogsherinneringen Bladel Netersel negentien40 negentien45. Bladel 1994, 

bladzijden 224. Auteurs: W. Hendriks, R. Kuijs-Croonen, N.A.J.C. van Limpt, H. 
Schenning en Th. Verheijen-Vernooij. Uitgave van de Heemkunde Kring Pladella Villa 
Bladel en Netersel onder redactie van werkgroep WO II. Met een dagboek van Loek 

Veeger, onderduiker bij Fons van der Heijden. 
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https://eindhoven4044.nl/ met de startpagina van de P.A.N. de Partizanen Actie 

Nederland en de P.A.N. in de Kempen. 
 
 

        
 

https://eindhoven4044.nl/                      https://www.eindhoven4044.nl/4/PAN3.html 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://eindhoven4044.nl/
https://eindhoven4044.nl/
https://www.eindhoven4044.nl/4/PAN3.html


8 

 

Dakota’s boven de Kempen 

 
Zondag 17 september 1944 vliegen er ruim 400 Dakota’s met 7000 paratroopers 

vanuit Engeland naar Son. 70 Dakota’s trekken een zweefvliegtuig.  
 

De zweefvliegtuigen zitten vol met jeeps, munitie, kleine kanonnen, voorraden en 
enkele manschappen. Ze proberen te landen op de landingszones. 
 

In een Dakota zitten meestal 4 bemanningsleden: de piloot, de copiloot, de radio- 
operator en de crew chief. Soms ook een navigator. Daarnaast ca. 18 paratroopers, 

infanterie soldaten.  
 
Een Dakota met paratroopers daalt als hij bij droppingzone komt. De snelheid wordt 

teruggebracht tot ca. 140 km per uur en de paratroopers springen op een hoogte van 
ca. 200 meter uit het vliegtuig. 

 
De paratroopers springen bij Son uit het vliegtuig. Ze verzamelen zich en rukken op 
naar Eindhoven. De Britten komen over de weg uit België en proberen ook op 17 

september in Eindhoven te zijn.  
 

 
 
 

 
 
De jumpmaster (in de deuropening) controleert de uitrusting van de mannen van zijn 

"stick", voor ze in de C-47 (Dakota) stappen.  
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Bill Westcott’s remarkable photo of an Eindhoven drop, taken from his co-pilot’s seat. 
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Op 17 september worden 9 Dakota’s neergeschoten boven de Kempen.  

 

 
 
 

 
 
nr. 

 
waar neergestort  piloot naam toestel 

1 42-100672 Even ten noorden van Casteren Guido Brassesco  Clay Pigeon 

2 43-16034 Wellenseind Lage Mierde Keith Bertken    

3 42-108884 Neterselseweg - Bladels Bosch, Bladel Ralph Lehr  Tug O’ War 

4 42-100648 Grootakker, Vessem, achter de kerk     William Yeager   

5 43-16033 Oostelbeers, de Maneschijn Donald Pahlow   

6 42-100801 Bladel, Neterselseweg    Charles Gilmore  Picadilly Filly 

7 43-15302 Wagenbroeken, Casteren - Hoogeloon William Williams   

8 43-15098 Reusel bij het Buspad John Corsetti   

9 42-100676 Luyksgestel Calvin Gifford   Little Satchel 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.harringtonmuseum.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Aircraft-lost-on-Allied-Forces-Special-Duty-Operations.pdf
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-7
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-23
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-26
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-5
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-22
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-9
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-20
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-reusel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-17
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/ooggetuigen-over-de-crash-van-de-c47-in-reusel
http://www.warbirdinformationexchange.org/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=57826
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-8
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Hierbij komen 23 bemanningsleden om het leven.  18 Bemanningsleden overleven de 

crash. 
 

 
 

6 42-100801 + glider       5   43-16033 4 42-100648 + glider 

Neterselseweg   Oostelbeers    Vessem, Grootakker 

Gillmore, Thomas   Baker, Ellis, Hoge   Wegman, Blumberg  

Difalco, Golden   Domitrovich    J.N. Quin 

     Pahlow , Wade    Yaeger, Wisniewski 

 

           

2 43-16034   7 43-15302 + 43-27366     

Lage Mierde, Wellenseind  Wagenbroeken    

Dunham, Pitt    Williams, Burke  

Bertken, Bader   Pehote, Faasse 

 

 

3 42-108884 + glider 1 42-100672 

Neterselseweg   Clay Pigeon 

Bladels Bos    Tussen Casteren en Heieind 

Benko     Brassesco,  Andrews, Tinkom, Curreri  

Lehr, Uhlenbrock 

Peterson, Rice 

 

 

8     9  
43-15098 (6)    42-100676 + glider 

Casteren, Reusel bij Buspad  Luyksgestel 

Hunter , Zumhagen   Gifford, Dedloff     

Duffy,  Swanson    Siano,  Frolli 

Corsetti 

 

 
 
De Kempen zijn nog bezet door de Duitsers.  

Wat gebeurt er met de Amerikanen die de crash overleven ?  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4064
https://heemkundeboxtel.nl/wp-content/uploads/2017/03/neergekomen-2014-10-14.pdf
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4067
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=929&mtch=1&cat=all&tf=F&q=Thomas+J+Wegman&bc=&rpp=10&pg=1&rid=244578
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=929&mtch=26&cat=all&tf=F&q=E+Blumberg&bc=&rpp=10&pg=1&rid=135144&rlst=39102,64916,77902,135144,322250,8282,13898,31248,35490,46315
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=3&cat=all&tf=F&q=J+N+Quin&bc=&rpp=10&pg=1&rid=866334&rlst=866334,2873527,3124258
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4056
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4065
https://valor.defense.gov/Portals/24/Documents/ServiceCross/ArmyDSC-WWII.pdf
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4068
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4063
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4077
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4066
https://aad.archives.gov/aad/display-partial-records.jsp?f=3475&mtch=5&q=J+Corsetti&cat=all&dt=893&tf=F
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1&cat=all&tf=F&q=Rene++H+Zumhagen&bc=&rpp=10&pg=1&rid=1269837
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=3159&mtch=1&cat=all&tf=F&q=Moses+Lopez&bc=&rpp=10&pg=1&rid=49673
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De P.A.N, de Partizanen Actie Nederland 

 
Het verzet is niet strak georganiseerd. Vooral in de eerste oorlogsjaren opereren veel 

losse groepjes min of meer onafhankelijk. Ze weten weinig van elkaar. Namen worden 
er nauwelijks genoemd om zoveel mogelijk te voorkomen dat iemand, die gepakt 

wordt, anderen kan verraden. Wel worden schuilnamen gebruikt. In augustus 1943 
wordt er een afdeling Eindhoven opgericht van de Landelijke organisatie voor hulp aan 
onderduikers (de LO). In korte tijd wordt er in Oost-Brabant een netwerk van helpers 

opgezet.  
 

Uit de LO-wijk Strijp komt de knokploeg "Sander" voort, onder leiding van de 
Eindhovenaar Theo Dirks, die vooral in de dorpen ten westen van Eindhoven opereert. 
Het "hoofdkwartier" van deze knokploeg is de drogisterij en fotohandel "het Kuispunt", 

van Jacques Hermans, Strijpsestraat 184 te Eindhoven.  
 

Theo Dirks ("Sander") moet vluchten uit Eindhoven en duikt onder bij onderwijzer 
Bert Louwers in Casteren. Hij wordt commandant van het district De Kempen. 
De P.A.N. bestaat uit drie districten:  

 

 
De Kempen, Eindhoven en Geldrop. 

 

De KP Sander voert sabotageacties uit, overvalt distributiekantoren en dergelijke, 
voornamelijk ten behoeve van het LO-werk.    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landelijke_Organisatie_voor_Hulp_aan_Onderduikers
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://www.eindhovenfotos.nl/4/JacquesHermans.html
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Gerrit G.A.C. Beex, 1912-1993 

 
Gerrit Beex is commandant van de Partizanen Actie Nederland in Hoogeloon-Casteren.  

 
Hij geeft leiding aan Groep 5, die bestaat uit 10 man: 

 
Frans van den Wildenberg 
Jan Gooskens 

Bert Willems  
Piet Waterschoot  

Dick Sikkink 
L. Dirkse, wachtmeester marechaussee 
J. Meeuwse, marechaussee  

Thijs Zeegers, ordonnans 
Kees Sikkink, tijdelijk 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De kerngroep bestaat uit Gerrit (1912-1993), Frans (1920-1992), Jan (1926-), Bert 
(1924-2006), Piet (1919-1993) en Dick. De andere mannen zijn er later bij gekomen.  
 

Het "hoofdkwartier" van de groep is het adres van de familie Beex, Hoofdstraat 65 te 
Hoogeloon 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I925.php
https://www.eindhovenfotos.nl/4/pan_start.html
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In het P.A.N. archief, dat meer dan 75 jaar verborgen is geweest, vonden we het 

verslag van Gerrit Beex. Jan de Waal en ik hebben het archief gedigitaliseerd. Daarna 
is het door Katinka Hermans overgedragen aan het Brabants Historisch Informatie 

Centrum in Den Bosch.  
 

 
 
Jacques Hermans, derde van rechts, in het tenue van de P.A.N.: blauwe overall, helm 

en armband, met een Duitse steel-granaat tussen zijn riem. 
 

 
 
 

 
      armband 

 

 
Het uniform van de P.A.N. mannen bestaat uit een blauwe overall. Zij dragen de 
armband en sommigen hebben een helm geregeld.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/JacquesHermans.html
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De verzetstrijders van Hoogeloon-Casteren 
 

 
1943 Gerrit Beex met onderduiker "Bert". Met dank aan mw. Nel Beex-Roos. 

 
Gerrit Beex is de leider van het verzet in Hoogeloon - Casteren.  

 

   
 
Frans van den Wildenberg  

 

   
 
Frans Johannes van den Wildenberg neemt op 17 september een gewonde piloot mee 

naar huis (Hoofdstraat 70, Hoogeloon) en houdt hem vijf dagen verborgen. Op de fiets 
vervoert hij de gewonde vlieger naar zijn woning.  

Een gevaarlijke tocht van enkele kilometers waarbij hij patrouillerende Duitse soldaten 
moet zien te ontwijken. De vlieger overleeft een val van 50 feet, dat is 15 meter.  

De vader van Frans is het hoofd van de school in Hoogeloon. Frans is de oudste van 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I56015.php
https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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11 kinderen. Hij werkt bij notaris Arnoldus Wilhelmus Lasance, die in 1911 naar 

Vessem kom. 
 

Hubertus Franciscus (Bert) Willems  
 

 
 
 
Bert helpt met het inrichten van een geheime bergplaats voor wapens. Op 17 

september helpt hij neergeschoten piloten en verzamelt hij materiaal. 
De dagen daarna verzamelt hij materiaal uit zweefvliegtuigen, houdt de wacht bij een 

piloot die bij Beex is ondergebracht.  
 

 
Jan Gooskens 

 
In het rapport van Jan Gooskens staan heel veel activiteiten:  

 

https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=853973
https://www.vessemdekempen.nl/old-specials/notarissen/
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=234&grafid=125331&char=H
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Feiten 

Vanaf oktober 1943 veel berichten overgebracht van Casteren naar Eindhoven.  
Overbrengen van distributiebescheiden.  
Te Middelbeers stro in brand gestoken.  

Radio’s en eenmaal een zender, naar Eindhoven vervoerd.  
Geholpen bij inbraak distributiekantoor. 

14 September 
’s Nachts spijkers op de weg gestrooid en enig succes gehad. 
Inbraak op radiobewaarplaats te Eersel. 

17 September 
Met G. Beex landingstroepen van neergeschoten vliegtuigen vanaf Heikant 

(Hoogeloon) naar veiliger plaats overgebracht. Onderweg nog een piloot opgepikt. 
18 September 
Door commandant naar Eindhoven gestuurd om de weg te verkennen met het doel 

om neergeschoten landingstroepen zonder veel risico naar Son te vervoeren.  
’s Middags zender uit zweefvliegtuig gehaald en in veiligheid gebracht. 

19 September 
Met een kaart van de commandant waarop de positie der Duitsers stond aangegeven 
met andere gegevens, naar Duizel geweest waar de commandant der Engelse troepen 

aanwezig was. 
20 September 

’s Morgens omgeving van Hoogeloon verkend in gezelschap van de commandant en ’s 
middags naar Duizel geweest met nieuwe kaarten van de Duitse stellingen.  
21 September 

Met groepscommandant naar Duizel geweest. De Engelse troepen zouden direct 
komen, zei de kolonel. Bij terugkeer op den Heuvel kwamen reeds de eerste tanks.  

Met groepscommandant met Engelse verkenners richting Hoogeloon gegaan en hen de 
Duitse stellingen gewezen. Daarna met Engelse stoottroepen Hoogeloon binnen 
getrokken en reeds voor de Engelse stoottroepen het huis van de commandant 

bereikt. Daarna met enige tanks de Amerikaanse piloten gehaald die op het Heieind 
nog midden tussen de Duitsers zaten.  

’s Avonds buitgemaakte en achtergelaten wapens en uitrustingsstukken verzameld.  
22 September 

Materiaal verzameld en tweemaal op nog in de velden zwervende Duitser uit geweest. 
23 September 
In de bossen naar Duitsers gezocht; voor vluchtelingen uit Casteren gewerkt en auto 

gerepareerd van A. Peters.  
24 September 

Auto van A. Peters gehaald en voor evacuees gezorgd.  
25 September 
Naar Eindhoven geweest om het lijk van Bruurs uit Casteren op te halen.  

26 September 
Naar Netersel om voor evacuatie te zorgen. Vier oude mensen in de auto 

meegebracht. In Netersel lijk van oude man binnengedragen.   
27 September 
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Voor evacuees gezorgd.  

28 September 
In Netersel en Bladel de frontsituatie opgenomen en gezocht naar gewond vee voor de 

voedselvoorziening. 
 

Algemene indruk 
Alle feiten die hier staan opgetekend, zijn na 1 september uitgevoerd in opdracht van 
de groepscommandant. Veel goed werk werd uitgevoerd uit eigen initiatief. 

J. Gooskens was steeds bereid en ook zeer geschikt voor de gevaarlijke opdrachten.  
Hij voerde deze volgens opdracht en binnen de gestelde tijd uit.  

Hij heeft zich ook in de frontlinie onder het vuur van beide partijen heldhaftig 
gedragen. Hij heeft ook in technisch opzicht zeer verdienstelijk werk verricht bij het 
repareren van auto’s en radiotoestellen.   

 

 
 
Piet P.F. Waterschoot, bakker in Hoogeloon.  

  
"Deze Piet was op zijn manier een genie: hoewel hij niets als lagere school had 
meegemaakt, kon hij alle vreemdelingen verstaan, zowel Russen als Duitsers en 

Engelsen. Al twee maanden had hij twee gedeserteerde Russen in huis verborgen, die 
hij in hun Kaukasisch brabbeltaaltje even goed verstond als hun gebroken Duits en het 

wonderlijke was dat Piet ook aan hen in gewoon Nederlands alles duidelijk kon maken. 
Ook kon hij met iedereen direct vriendschap sluiten. Hij was dus de aangewezen man 

om de Duitse post op een glaasje uit te nodigen. Hij had een flair over zich om dat zo 
in te kleden dat het geen argwaan wekte". 
 

Piet Waterschoot was destijds knecht bij bakker Jac Jansen. Hij komt op zijn ronde bij 
vrijwel alle mensen aan huis. Daardoor kan hij in Hoogeloon gemakkelijk allerlei 

boodschappen overbrengen en goederen, zoals vlees van clandestien geslachte 
dieren, in broodmanden vervoeren. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://bakkerij-jansen.nl/
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Dick Sikkink 

 

 
 

Kees Sikkink 
 

 
 
In 1949 kwam Kees Sikkink (ca. 1919) in dienst van de Volkskrant. In 1981 ging hij met 

pensioen als correspondent in Brussel.  

 
 

Thijs Zeegers 
 

 

https://www.volksknar.nl/Volksknar%2029.pdf
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J. Meeuwse 

 

 
 
 

 
Verzet vóór 17 september 1944 

 
In de Kempen werd al vroeg in de oorlog verzet gepleegd door allerlei groepen.  
Er vielen slachtoffers. De commandant van de P.A.N. in Netersel, Fons van der 

Heijden, werd gedood. In Reusel werd het huis van de commandant getroffen door 
een granaat. Zijn twee dochters kwamen hierbij om het leven.  

 
De groep Hoogeloon-Casteren was, net als andere groepen in de Kempen, al vóór 17 
september actief.   

 
Het begon met het ophalen van bonkaarten voor onderduikers en het verspreiden van  

illegale blaadjes. Met de bonnen uit de bonkaarten kon je terecht bij de slager, de 
bakker, de groenteboer en de melkboer. Gestolen bonkaarten werden gebruikt om 
onderduikers aan voedsel te helpen. Een inbraak in het distributiekantoor van Bladel 

op 16 juni 1944 leverde duizenden bonkaarten op.  
 

 
 
‘s Nachts werd de drukke weg tussen Reusel - Bladel - Hapert en Duizel steeds weer 

met deze haken bestrooid. 
 
Groep 5 had weinig wapens. Duitse handgranaten werden uit depots gestolen. 

De groep Hoogeloon-Casteren haalde een mitrailleur en andere wapens op bij de 
groep Lage-Mierde. Later werden wapens afhandig gemaakt van Duitse 

krijgsgevangenen. Nachten lang lagen de mannen op de hei. Helaas gingen de 
beloofde Engelse wapendroppings niet door. In Baarle-Nassau werden wapens 

geroofd, maar dat liep verkeerd af. Net toen de mannen met een auto vol wapens 
wilden wegrijden uit Baarle-Nassau, reed er een auto met Duitsers het dorp in.   
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Janus Beex en Theo Dirks maakten de telefoonkabel tussen het vliegveld Gilzerijen en 

het vliegveld Eindhoven, onklaar. Theo Dirks was de leider van de Knokploeg Sander 
uit Strijp bij Eindhoven. De SD zat hem op de hielen, hij dook onder bij Bert Louwers 

in Casteren.  
 

Toon Groenen uit Steensel, Janus Beex en anderen bliezen de spoorlijn Tilburg-Breda 
en de lijn Tilburg-Turnhout bij Riel, op. 
 

Duitse voorraden werden in brand gestoken en door de Duitsers gevorderde radio’s 
werden uit een opslagplaats gestolen. 

 
Echt druk kreeg Groep 5 het toen op 17 september 1944 bijna honderden Dakota’s 
over de Kempen vlogen.  

 
 

Gerrit Beex vat de acties, waar hij leiding aan gaf, als volgt samen:  
 
"20 Amerikaanse piloten twee dagen verborgen gehouden en daarna door de Duitse 

linies naar de Engelsen gebracht; 18 andere Amerikanen verborgen gehouden tot de 
Engelsen in Hoogeloon waren.  

Zeven Amerikanen en vier Duitsers begraven. Geheel de bevolking van Casteren en 
Netersel en een groot gedeelte van Westelbeers, Middelbeers en Bladel, gedurende 
een tot twee weken van voedsel en onderdak voorzien. Zieken en ouden van dagen uit 

Neterselhelpen evacueren. Gesneuvelde burgers begraven. 30 verdachte personen 
aangehouden, waarvan 10 na verhoor werden losgelaten en 11 naar Eindhoven 

werden doorgestuurd. Door de groep werden 19 krijgsgevangenen gemaakt, van wie 
3 voor de bevrijding, 6 tijdens de intocht van de Engelsen en 10 met of zonder hulp 
van Engelse patrouilles gedurende de eerste dagen na de bevrijding. Een noodbrug 

geslagen om het militair verkeer door te laten".  
 

Gerrit werd provinciaal archeoloog en mede oprichter van Brabants Heem 
 
De broers van Gerrit Beex zijn Janus en Jan.  

 

                           
Janus Beex (1917-1976)                    Jan Beex (1921-2004) 

 
Janus Beex is in september 1944 in Eindhoven, waar hij deelneemt aan de Partizanen 

Actie Nederland en de KP Sander.  
Jan Beex is seminarist. Hij is thuis met vakantie in de septemberdagen en zet zich in 

voor de pilotenhulp.  
 
 

 
 

 
 

https://www.tipdebrabantsekempen.nl/nl/cultuur/brabant-remembers/item/7694-steensel/
https://www.brabantsheem.nl/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4096571/na-hun-dood-zijn-broers-janus-en-gerrit-onderscheiden-met-oorlogskruis
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Janus A.C.J. Beex 

 
Was actief in Hoogeloon en nam ook deel aan acties van de knokploeg Sander uit 

Strijp, Eindhoven, die geleid werd door Theo Dirks.  
 

19 september 1944:  
 
"Voor ze wegreden hoorde Gerrit nog dat zijn broer Janus, die de laatste veertien 

dagen de KP-ploeg te Eindhoven had versterkt, ook was meegekomen in een motor 
met zijspan. Wegens motorpech was hij echter met Wim Kelder en Frits (Ad Hoynck 

van Papendrecht) achtergebleven, in de bossen achter Vessem. We hoorden niets 
meer van hem, tot na de bevrijding toen Janus weer in Hoogeloon kwam. 
Hij droeg zijn hand in een verband en toen moeder vroeg wat hij mankeerde zei hij 

dat hij in een riek was gevallen. Pas later heeft ze het hele verhaal gehoord. Hoe ze 
stukken hadden aan de motor tussen Oerle en Vessem. Ze hadden hun Duitse 

legermotor langs de weg staan om te repareren, toen plotseling een troep Duitsers 
aankwam. Ze konden niets anders doen dan wegvluchten. De Duitsers begonnen 
direct met hun mitrailleurs door het bos te maaien en verspreiden zich waaiervormig 

tot ze de hele zaak omsingeld hadden. Janus, Wim en Frits zaten hevig in de knel.  
Ze hadden niet snel genoeg weg kunnen vluchten door de overal inslaande kogels. 

Janus kreeg er een dwars door zijn hand, gelukkig enkel een vleeswond.  
De situatie werd steeds meer kritiek, want ze hoorden dat de Duitsers nog weer 
dichterbij kwamen. Gelukkig was Janus goed bekend in de streek en hij wist dat 

vlakbij een smalle, maar ook zeer diepe sloot was, zodat men er bijna rechtop door 
kon lopen. De sloot was boven bijna dicht gegroeid en zodoende konden ze nog juist 

op tijd ongezien door de omsingeling breken. Toen ze er eenmaal door waren, 
vluchtten ze zo snel mogelijk in de richting Eindhoven en verbonden onderweg nog de 
hand van Janus, die veel bloedverlies had".  

 
Jan J.C.A. Beex 

        
Jan "de seminarist". In 1948 tot priester gewijd. Hij droeg op 6 juni 1948 zijn eerste 
H. Mis op in Hoogeloon, in de parochiekerk St. Pancratius.      

 
"Met behulp van Eugene Blumberg (copiloot, ondergebracht bij Beex, Hoofdstraat 65, 

Hoogeloon) werden de gegevens in ’t Engels opgesteld en op een kaart aangebracht, 
die door Jan de seminarist was getekend. Daar hij in zijn vakantie voldoende vrije tijd 

had, kon hij zich op deze wijze nuttig maken voor de verzetsbeweging en hij deed dit 
dan ook op een buitengewoon verdienstelijke wijze.  
Veel zorg besteedde hij ook aan Eugene die al aardig thuis raakte in de ondergrondse 

beweging en ons met goede raad bijstond. Eugene en Jan werden dan ook als leden 
van onze groep beschouwd en werkten naar vermogen mee".  

 

     

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I889.php
https://www.eindhovenfotos.nl/3/pan.html
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I22004.php
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Bert H.C. Louwers (1903-1972) 
 

Bert Louwers uit de Schoolstraat 8 te Casteren. Onderwijzer van de R.K. Lagere 
School te Casteren. Ook zijn vader, Simon Louwers, 1870-1944, hielp mee in het 

verzet. Theo Dirks uit Eindhoven dook onder bij Bert.  
 
 

Theo T.C. Dirks 
 

Theo Dirks ("Sander", 1918) is lid van de P.A.N, leider van de KP Sander uit Strijp en 
districtscommandant van de P.A.N. in de Kempen. De grond werd hem te heet onder 
de voeten in Eindhoven. Hij dook onder in Casteren, bij Bert Louwers. 

 
 

"’s Middags ging hij naar Casteren om te informeren of er nog gummi handschoenen  
en parachutes waren, omdat die nodig waren  bij het begraven van de gesneuvelde 
Amerikanen. Hij was juist aangekomen bij Bert, toen plotseling een overvalwagen 

stopte vlak voor de deur.  
Aan alle kanten staken de geweerlopen naar buiten. Er lag zelfs iemand met het 

geweer in de aanslag voor op het spatbord.  
Bert, Theo en Gerrit schrokken eerst wel wat maar al gauw zagen ze bekende 
gezichten. Het waren onze makkers uit Eindhoven, die vertelden dat ze de 

Amerikanen kwamen halen, die hier nog verborgen waren".  
 

 
 

Gerrit Beex, Theo Dirks en Bert Louwers leverden bijdragen aan het (nooit in druk 
verschenen) Gedenkboek van de P.A.N, de Partizanen Actie Nederland.    
 

 

 
 

Adriaan Goossens (1915-1990) 
 
Jan Buylinckx schreef het boek "Meesterlijk Verzet". Het gaat over de belevenissen 

van onderwijzer en verzetsstrijder Adriaan Goossens. Het boek verschijnt in 1990.  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I33494.php
https://www.fotohistorisch.nl/zoek/25/+/plaats/Bladel,Casteren,Hapert,Hoogeloon,Netersel
https://www.eindhovenfotos.nl/4/VerslagKPSander.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf
https://www.eindhovenfotos.nl/4/pan_start.html
https://www.loonsheem.nl/archief/boeken/1990-meesterlijk-verzet/
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Meester ("Mister") Goossens met de 44 leerlingen van klas vijf van de lagere school in 

Hoogeloon. 

 

Hoewel we de naam Goossens niet vaak tegenkomen in het P.A.N. archief, heeft 
Adriaan mogelijk deelgenomen aan enkele acties van de KP Sander, Janus Beex uit 

Hoogeloon was een actief lid van de knokploeg. We vonden het volgende briefje in het 
P.A.N. archief: 

 
 

Huub Dirks, Martien Dirks, Wim Kelder, Greet Kelder, Adriaan Goossens, Janus Beex, Roel Avis, 

Dick Bolhuis, Ad Hoynck van Papendrecht ("Frits") , Jo van de Hengel en Jan de Visser. 

 

https://www.ed.nl/eindhoven/dochter-verzetsman-uit-eindhoven-kijkt-om-met-trots~a9b6e872/


25 

 

 
 

Meteen na de bevrijding gingen sommige "ondergrondsen" bij de Stoottroepen.  
Uit Hoogeloon: Janus Beex (rechts) en Adriaan Goossens.  

 

    
 
 

Juffrouw M.C. van Hoof  (1909-1997) 
 

In 1914 hertrouwde haar moeder met Adriaan Goossens uit Hoogeloon. In 1915 werd 
in Bladel uit dit huwelijk haar halfbroer Adriaan Goossens jr. geboren. Met ingang van 
1 mei 1930 Maria Cornelia van Hoof werd onderwijzeres aan de lagere school in 

Hoogeloon. In 1974, na 44 dienstjaren, ging zijn met pensioen.  
 

Maria zit niet in het verzet. Zij onderhoudt contact met de Amerikaanse 
vliegtuigbemanningen, ook na de oorlog. In het dossier van Tinlkcom staan enkele 
brieven van haar en foto’s.   

 
"O, er zit veel te veel in dat koppie van me. Dat komt elk jaar weer bij me naar boven. 

Zeker nu met al die aandacht die het nu krijgt. Ik zie het telkens weer gebeuren. 
Vooral die parachutisten met hun brandende parachutes vond ik vreselijk om te zien. 
Je wist dat ze een zekere dood tegemoet gingen. 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I18307.php
https://www.loc.gov/item/afc2001001.19728/
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Ik had die zondag op de fiets een boodschap gedaan, toen ik plotseling onder hels 
kabaal de vliegtuigen aan zag komen. Nou gaat het gebeuren, dacht ik.  

Op een gegeven moment zag ik op diverse plaatsen een grote vuurzee. Aangeschoten 
vliegtuigen, waaruit parachutisten sprongen, die her en der terecht kwamen.  

Het was me meteen duidelijk dat we moesten proberen te voorkomen dat de gelande 
geallieerden in handen van de Duitsers zouden vallen. Ik fietste daarom onmiddellijk 
naar de plaats waar ik enkel gliders neer had zien komen. Dat was op Den Heuvel, 

achter de boerderijen van Van Beers en Van den Heuvel.  
 

Toen ik daar aankwam, was er niemand te zien. Ik riep: "Be not afraid, I will help you, 
I am a friend!". Plotseling kwam er vanachter een greppel een Amerikaan gekropen en 
daarna steeds meer. In de buurt van de Heikant waren in totaal drie gliders met 

manschappen en materieel geland. Daar waren ook jeeps bij."  
 

Fons, Jan en Wim van der Heijden 

 
Verzetsman Franciscus Alphonsus (Fons) van der Heijden woont in Netersel met zijn 
vrouw Wilhelmina Anna van Hoof en kinderen.  
 

 
 

Familie van der Heijden, 1944, v.l.n.r. staand: Netje (1923), Wim (1925), Sjef (1927), moeder 

Mina (1895) , vader Fons (1896), Jan (1924) en Loek Veeger (1919).  

Geknield: Marie (1931) en Piet (1930). 
 

https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3117833/boer-fons-liet-een-britse-piloot-in-zijn-kippenhok-slapen-en-dat-kostte-hem-zijn-leven
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Boerderij fam. van der Heijden 

 

Volgens het Gedenkboek van de P.A.N. herbergt de familie van der Heijden de 
volgende onderduikers:   

   
 
Dokter W. Lacroix 3 juli  1943 10 juli  1943 arts uit Tilburg 

Willy Hasebos 20 juli  1943 4 sep.  

8 sep. 

1944 vaandrig 

Jan v.d. Does de 

Willebois 

14 aug.  1943 14 okt. 1943 student bij de jezuïeten 

Herman Wyers 2 nov.  1943 4 dec. 

1 feb.  

1943 

1944 

directeur jeneverstokerij, liet wekelijks 

een  kistje jenever komen 

Maarten 

Westerwoudt 

24 aug.  1943 jan  

1 aug. 

1944 kunstschilder, overlijdt op 3-5-1945 in 

kamp Neuengamme  

Loek Veeger 21 feb.  1944 23 sep. 1944 student geneeskunde  

Frans Haans 11 apr.  1944 15 aug. 1944 fabrieksarbeider 

P.G. 29 juli 1944   door gestapo gezocht 

Tuur Eijsbouts 15 aug.  1944 4 sep.  

8 sep. 

1944 klokkengieter 

N 7 sep. 1944 11 sep. 1944 lid ondergrondse organisatie 

Huub van Dooren 7 sep.  1944 20 sep.  1944 wollenstoffenfabrikant Tilburg 

Henri, Harry v. D. 7 sep.  1944 20 sep.  1944 zoon van Huub van Dooren 

Rob van Schaik 7 sep.  1944 20 sep.  1944  

Clé Jeltens 7 sep.  1944 20 sep.  1944  

 
Groene data van Veeger. 

 
In de vroege morgen van 20 september werden mijn moeder, broer Piet, mijn zusje 

Marietje en zes onderduikers weggevoerd naar café Van Himbergen tegenover de 
kerk. Waarschijnlijk waren de Duitsers gealarmeerd door het nachtelijk geklop op het 
opkamerraam. De Duitse soldaten zochten het hele huis af. Ze vonden het uniform 

van Moses de Lopez, in de bakoven. Mijn vader, die naar de kerk was, wachtten ze 
thuis op. Ze namen hem mee naar het café.  

Gezien de dreiging dat allen zouden worden doodgeschoten, heeft mijn vader alles op 
zich genomen en gezegd dat de anderen van niets wisten wat dat uniform betrof.  
Zonder vorm van proces werd hem gezegd dat hij voor twee Duitsers uit moest lopen. 

De pastoor heeft hem, midden op de keiweg, de laatste sacramenten toegediend.  
Voor de Duitsers uitstappend heeft hij nog "Vaarwel Sjef" gezegd tegen zijn broer die 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf
https://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/search/detail/id/F01A1C7ED9AE2B07B2BFF0AF43637E2A/showbrowse
https://rkd.nl/nl/explore/images/142655
http://docplayer.nl/90566800-Stichting-papoeajeugd-naar-school.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkengieterij_Eijsbouts
http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0372-02.pdf
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hij daar tegenkwam. Hij moest een maisveld inlopen. Twee schoten in de rug maakten 

een einde aan het leven van mijn vader.  
 

 
 
Loek Veeger  (1919-2004) 

 
Veeger studeert geneeskunde en duikt in 1944 gedurende 7 maanden onder bij Fons 

van der Heijden vanaf 21 februari 1944. De zomer van 1944 in Netersel is uniek. Onze 
primitieve slaapplaats is een ware lusthof. Ze ligt verscholen onder de brede 
bloesemtakken van appel- en perenbomen en als het niet de vrolijke stem van Netje 

is, dan toch zijn het de vriendelijke vogelgeluiden die ons 's morgensvroeg uit bed 
roepen. Omdat we beiden examen moeten doen, hebben wij een vast program. We 

studeren hard en om fit te blijven maken we dagelijks na het middageten een 
wandeling van 'n uur. Om 4 uur doen we nog wat atletiek. Willie heeft nl. een discus, 
speer en kogel. Zo volgt de ene dag op de andere, tot wij samen naar Amsterdam 

gaan, waar Willie zijn schriftelijk lichamelijke opvoeding moet maken en ik tentamen 
anatomie. Het is een gevaarlijke onderneming vinden wij, maar moeder v.d. Heijden is 

er zeker van dat het goed zal aflopen. Ze blijkt gelijk te hebben en na een week zijn 
we weer goed en wel op onze basis teruggekeerd. De zomer verloopt nu verder 
zonder incidenten. We leven in een vrolijke sfeer en een gezellige opgewekte 

omgeving. Alles loopt vanzelf. Fons en Mina (z'n vrouw) zijn voor ons een geweldige 
steun. Nooit hebben we ook maar de geringste moeilijkheden. Steeds raden zij onze 

gedachten en Fons zorgt vooral met zijn gevoel voor humor en zijn grappen, altijd 
voor opgewektheid, als die ooit dreigde te verslappen. Ook de kinderen hebben stuk 

voor stuk gevoel voor humor. Willie en ik zijn soms het slachtoffer van hun geestige 
ideeën.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://docplayer.nl/90566800-Stichting-papoeajeugd-naar-school.html
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Gliders 

 
17 September 1944 belooft een rustige zondag te worden. Het is mooi weer in de 

Kempen, weinig wind, wat zon en een aangename temperatuur. Na de mis in de Sint-
Pancratius kerk, verandert de situatie in Hoogeloon. Vanaf 13:00 uur vliegen er 

honderden Dakota’s over, richting Son. Er worden 9 Dakota’s neergeschoten boven de 
Kempen. De bevolking en het verzet lopen uit om de vliegtuigbemanningen te helpen. 
 

In oktober 1944 maakt Beex een rapport over de P.A.N. Groep 5, Hoogeloon 
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Van de 9 Dakota’s die op 17 september boven de Kempen werden neergeschoten 

trokken er 5 een zweefvliegtuig (glider).  
 

 

 
 

 

 
(US Army) 

 

Een jeep wordt ingeladen in een glider.  
 

 
De zweefvliegtuigen zitten vol met munitie, kleine kanonnen, voorraden en enkele 
manschappen en een jeep.  
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De Waco CG-4 is een Amerikaans militair zweefvliegtuig, vanaf mei 1942 gebouwd 
door de Weaver Aircraft Company of Ohio (Waco) Aircraft Company.  

 
Enkele gliders landen op de Heikant bij Hoogeloon. 

Piloot F/O Thomas P. Hartz (1922) landt met zijn glider op de Heikant, op een 
aardappelveld bij de Kleine Beerze. 
 

Ook John H. Kessel (1919), Mike Lewis (1915) en Artie Kitterman (1917) 
komen uit een glider.  

 
Ten noorden van het Heieind landt een glider met een SRC-499 radio in een 
aanhangwagen. 

 
 

   
Radio set SCR-499 

 
Gerrit gaat met Bert vlug naar huis, pakt een fiets en ze rijden in de richting van drie 
vrij rondcirkelende zweefvliegtuigen, dwars door Hoogeloon in de richting van de 

Heuvel en de Heikant. Nu en dan worden de toestellen uit het oog verloren maar ze 
weten ongeveer de richting. "Achter dat bosje is er een neergestreken" vertelt een 

boer. Gerrit en Bert weten niet hoe Amerikanen eruit zien en schrikken niet weinig 
toen ze eerder dan verwacht hadden, twee helmen en een mitrailleur tussen de 
struiken zagen. Hun eerste indruk is dat de Duitsers het bos reeds hebben afgezet. 

Vlug bemerken ze echter hun vergissing en lopen toen naar de Amerikanen om zich 
bekend te maken als commandant en lid van de verzetsbeweging.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waco_Aircraft_Company
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=152&cat=GP23&tf=F&q=Hartz&bc=sl&rpp=10&pg=14&rid=724766&rlst=473773,724766,731661,740186,772972,1273673,1299584,1387401,1408155,1450361
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=4&cat=GP23&tf=F&q=John+Kessel&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=6298690&rlst=6298690,2882976,3053575,8151528
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=39&cat=GP23&tf=F&q=Mike+Lewis&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=6296787&rlst=212407,1683988,1747380,2100452,6296787,7546817,7928668,143869,6117307,6972786
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=Artie+Kitterman&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=5835964
https://armyradio.com/Radio_Set_SCR-499.html
http://www.vmarsmanuals.co.uk/archive/459_SCR399_SCR499_Technical_Manual.pdf
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Terstond wordt de Amerikaanse commandant - Rudolph J. Brabec (1912), 101st 

Airborne Division) - geroepen en Gerrit wijst hem op de kaart de plaats aan waar ze 
zich bevinden. Een jonge Amerikaan komt met een grote sigaar aanlopen; anderen 

presenteren een echte ouderwetse "Camel".  
 

                 
 
Intussen komen twee andere groepen Amerikanen in twee jeeps aangereden zodat ze 

nu in totaal achttien man sterk zijn, met drie jeeps en meer dan zwaar bewapend, de 
oudste officier komt met Gerrit overleggen wat het beste is.  

 
Deze geeft hem de keuze tussen drie mogelijkheden, nl. naar Valkenswaard rijden 

waar de Engelsen zijn doorgestoten of naar Son, hun eigenlijke plaats van 
bestemming. In beide gevallen moeten ze ongeveer twintig kilometer tussen de 
Duitsers rijden. De commandant wil echter alles aan de verzetsgroep overlaten, daar 

zij de terreinomstandigheden het beste kennen. Behalve Bert en Gerrit zijn nu ook Jan 
en Adriaan Goossens aangekomen. De Heikant is een open veld, zij kunnen daar niet 

blijven. 
 
Besloten wordt nu de Amerikanen een of twee dagen te verbergen en in die tijd 

inlichtingen te verzamelen, wat de veiligste manier is om naar Son te komen.  
De Amerikanen zijn ten zeerste met dit plan ingenomen en verzoeken de vier 

aanwezige partizanen voor in de jeep plaats te nemen. Besloten wordt om naar de 
andere zijde van het dorp te rijden, naar het Heiend, waar veel meer bossen zijn en 
het voor de Duitsers veel moeilijker is om hun schuilplaats te vinden. Om niet dwars 

door het dorp te hoeven rijden wordt over de Heuvel en Hoogcasteren omgereden. 
 

De drie jeeps rijden over de Heuvel en Hoogcasteren om Hoogeloon heen, naar het 
noorden.  
 

 
 

 
 
 

 
 

https://wwiihistorycenter.org/research_database/usa/usmilitarypersonnelb.html
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=24&cat=GP23&tf=F&q=Brabec&bc=sl&rpp=10&pg=2&rid=6520377&rlst=2833028,4148397,5879232,6416786,6451110,6501513,6520377,6546012,6611691,6764090


33 

 

 
 

De jeeps reden ca. 5 km van de Heikant naar het Heieind.  

Over zandwegen en door akkers en velden. 

 

 
 

Heieind. Rechtsaf de Groenstraat, rechtdoor de ir. Mettropweg. Het eerste kamp was iets 

verder rechtdoor en dan links van de ir. Mettropweg. Het tweede kamp lag aan een zandpad 

vanaf de Groenstraat, rechts van de ir. Mettropweg. 

 

 
Nog steeds een gebied met bos en akkers. 
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Vliegtuig 1           1 42-100672 
  

De Clay Pigeon, komt even ten noorden van Casteren neer, niet ver van het Heieind.  
Piloot is Guido Brassesco en de copiloot Joseph Andrews.   

 
Gerrit Beex schrijft in zijn verslag over de Clay Pigeon:  
 

Het toestel schuurde over een laag dennenbos en rukte boompjes uit. Het brandde op 
verschillende plaatsen. De wielen stieten op de grond; een vleugelpunt ploegde door 

het pas gezaaide groen; wolken van stof en rook sloegen omhoog. Er was reeds 
iemand bij het toestel, anderen kwamen toe gelopen.  
Scherpe knallen van ontploffende mitrailleurkogels knetterden uit het brandende 

vliegtuig. Gerrit Beex en Bert Willems liepen al was ze lopen konden. Hoewel het 
levensgevaarlijk was zagen ze dat een piloot (Joe Andrews) door iemand uit het 

brandend toestel werd gesleept en een eindje verder neergelegd. De man die dit 
klaarspeelde liep direct terug en voordat Gerrit en Bert erbij waren had hij reeds een 
tweede en laatste piloot (Guido Brassesco) uit de cabine gesleept. Met vereende 

krachten werden nu beide piloten naar de rand van het bos gedragen. Gerrit stuurde 
direct Frans van de Wildenberg naar dokter Hubert Gehéniau in Vessem en ging zelf 

met Bert op zoek naar de neergesprongen parachutisten. Bert loopt hijgend mee en 
samen verstoppen ze parachutes en verbergen neergevallen munitie. Andere leden 
van onze groep zijn nu ook gearriveerd en helpen alles mee verstoppen wat op de 

aanwezigheid van parachutisten wijst.  
 

George Koskimaki schrijft in zijn boek Hell’s Highway:  
 

Luitenant Brassesco vertelt: "Het was te laat om nog te springen. Toen het vliegtuig 
zich met ruim 300 km per uur door bomen, struiken en hekken ploegde, had luitenant 
Andrews al een zijraampje geopend, en was hij er al bijna uit toen het vliegtuig abrupt 

stopte. Hierdoor werd Andrews uit het raampje van het vliegtuig weggeslingerd. 
Ondanks dat allebei mijn benen waren gebroken, slaagde ik er toch in om naar een 

raampje te kruipen en mij uit het brandende vliegtuig te laten vallen. Ik sleepte 
mijzelf op mijn handen van het brandende vliegtuig weg".   
 

De Dakota komt even ten noorden van Casteren neer. 
 

 
 

De piloten moeten door bovenstaande raampje gekropen zijn. Brassesco heeft zich uit 
het raampje laten vallen, Andrews is uit het raampje geslingerd.  

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4063
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Tinus Smetsers uit Casteren is er het eerste bij. Hij sleept de piloten weg van het 

vliegtuig. Daarna worden ze met Gerrit Beex en Bert Willems weggedragen naar de 
bosrand.  

 
Tinus Smetsers uit Casteren 

 
Marinus (Tinus) Smetsers haalt de zwaargewonde piloten Guido Brassesco en Joe 

Andrews, met gevaar voor eigen leven, uit het wrak. Hij ontvangt daarvoor de 
Amerikaanse onderscheiding de "Medal of Freedom".  
 

 
P.A.N. archief 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
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De piloot en copiloot zijn zwaar gewond.  

 

 
 

Tinkcom: Brassesco heeft snij- en brandwonden op zijn gezicht en handen. Zijn linkerbeen was 

gebroken, net boven zijn enkel en op zijn rechterbeen zaten grote blauwe plekken. Andrews 

had een gebroken botje in een van zijn voeten, forse kneuzingen, snijwonden en blauwe 

plekken op zijn gezicht.  

 

 
 

Heieind: Piloot Guido Brassesco (rechts, linkerbeen gebroken, net boven zijn enkel) en copiloot 

Joseph Andrews (liggend), in het midden Joe Curreri, achter Andrews. 

 
Hulp wordt verleend door Hubert Gehéniau uit Vessem die door Frans van den 

Wildenberg is geïnformeerd.  
 

https://ww2db.com/image.php?image_id=11830
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Dokter Hubert Gehéniau uit Vessem, 1943 

 
Dokter Hubert Gehéniau werd geboren in Amsterdam in 1907 en overleed in 1978 in 
Vessem. Hij was gehuwd met Hetty Lasance, dochter van notaris Lasance uit Vessem. 

Als arts was hij in Vessem gevestigd, maar hij trad ook op als huisarts in Hoogeloon.  
 

 
Johanna Maria van Tilburg (Regina), Hapert 1939 

 

Johanna Maria van Tilburg, geboren op 17 september 1906, kreeg de kloosternaam 

Regina toen zij intrad in de orde van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Tilburg. 
Zij was van 1939 tot 1946 gediplomeerd verpleegster (ziekenzuster) in Hapert.  

 
 
Harry Tinkcom, de radio-operator van de Clay Pigeon heeft een dagboek bijgehouden.   

 
Hierin lezen we:  

 
Harry Tinkcom en George Doxzen, de laatste paratrooper die nog aan boord is van de 
Cay Pigeon, springen bijna tegelijkertijd.   

 
 

 

https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=852195
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=852195
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dochters_van_Onze_Lieve_Vrouw_van_het_Heilig_Hart
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Tinkcom wordt opgevangen door pater Kees Gijsbers (1917, Casteren) en een jonge 

man. 

    
 

Geestelijk vervoer: broeder Kees Corstiaans met achterop pater Kees Gijsbers uit Casteren (ca. 

1949) 

 

Ze komen George Doxen tegen. Tinkcom strooit wat sulfonamide poeder in een wond  
op het gezicht van Doxzen 

 

 
Eerste hulp doosjes bevatten 5 gram sulfa 

 
 

Dan komt Gerrit Beex naar ze toe. Wij lopen verder en komen bij een neergestorte 
Dakota. Ik kijk nog eens goed en zie dat het de Clay Pigeon is, althans het verticale 

staartstuk met de "O" van Oboe en het laatste cijfer van het serienummer. Ik loop 
verdrietig verder.  
 

https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-85528
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I17399.php
https://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=53419
https://aminoapps.com/c/world-war-ii-amino/page/blog/sulfanilamide-powder/D8mr_D33fPumPjWLq68wp0jGEQrr3d874Jdt2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sulfonamide
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Maria van Hoof bij het wrak van de Clay Pigeon, oktober 1944 

 

 
Ongeveer een kwart mijl (400 meter) van de Clay Pigeon, stopt de partizaan bij de 

rand van een bos en fluit twee keer. Er komt een antwoord en een andere partizaan 
verschijnt. Hij leidt ons over een pad langs drie glider infantrymen die het pad met 

een B.A.R. bewaakten. Spoedig komen we bij 3 jeeps en ongeveer 20 andere 
soldaten.  
 

Joe Curreri, de crew chief van de Clay Pigeon, komt met zijn parachute neer ten 
noorden van Casteren. Hij verbergt zich.   
 

Joe Curreri: "Het middendeel van de romp stond in lichterlaaie. De paratroopers duwden en 

elleboogden zich als een panikerende kudde schapen in wilde chaos een weg naar de open 

deur. Een voor een zag ik ze springen. Door de vaste kabels gingen hun parachutes snel open. 

Maar de vlammen die achter uit het vliegtuig sloegen, reikten naar hen als een enorme, vurige 

hand en ik zag met afgrijzen hoe hun parachutes als een fakkel in de hens gingen".  

Aan de grond zag hij later nog de geblakerde resten van de laatste twee para’s die niet meer 

hadden kunnen springen en in het brandende wrak waren omgekomen". 

 
De jeeps die naar het Heieind rijden pikken hem op.   

 
De volledige bemanning van de Clay Pigeon, Guido Brrassesco, Joe Andrrews, Harry 

Tinkcom en Joe Curreri en paratrooper George Doxzen, is dan op het Heieind.  
 
Van de 9 Dakota’s die neerstorten in de Kempen is dit de enige bemanning, die de 

crash overleeft.  
 

Er zijn 18 paratroopers aan boord van de Clay Pigeon: 9 worden gevangen genomen 
(Homan, Burggraf, Hoover, Ceurvels, Johnson, Honecker, Coble, Kilduff, Miller), 6 
gedood (Cervo, Dominic, Findley, Seibel, Snelling, White) en drie ontkomen er: 

 
Lucian Hopkins (1922), Moses Lopez (1920) en George Doxzen (1924).  

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Browning_Automatic_Rifle
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
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’s Avond brengen de partizanen nog een bezoek aan het kamp. Er wordt een 

wachtwoord afgesproken. Op de vier hoeken van het kamp neemt een wachtpost 
plaats.  

 
Moses Lopez  

 
Op 18 september komt Moses Lopez, paratrooper uit de Clay Pigeon, neer bij De 
Leest.  

 
Loek Veeger schrijft: 

 
Reeds vroeg komt een oude bekende uit Bladel naar ons toe om raad. Bij Küper zit 
namelijk een parachutist. Fons gaat er met de fiets op af en spreekt af om hem die 

avond te komen halen. Terwijl Fons weg gaat, komt De Leest uit het Bladels Bosch mij 
halen. Toen hij die morgen zijn koeien ging melken, riep iemand hem vanuit de 

bosjes. Naderbij gekomen vond hij een gewonde parachutist.  
 
Met enige verbandmiddelen volg ik De Leest. Goed verscholen in dicht kreupelhout zit 

Lopez, een sigaret te roken. Hij voelt zich niet slecht, vertelt hij en hij heeft op goed 
geluk een snelverband op zijn rug gelegd. Nog aan de parachute hangend is een kogel 

door zijn rug geschoten. Twee rijksdaalders grote gaten vind ik onder zijn linker 
schouderblad. Het is gelukkig slechts een vleeswond, die echter sterk gezwollen is.  
Ik verzorg snel zijn wonden en laat een boodschap naar de dokter (Dokter Zijlmans 

van de Sniederlaan 14 in Bladel) brengen. Deze Amerikaan is een van de 14 die wij 
het eerste naar beneden hebben zien springen.  

Hij heeft  Spaanse grootouders. Zijn vrouw is net die dag jarig en hij laat haar foto en 
die van zijn dochtertje zien. We spreken nog lang samen totdat Fons komt. We 
spreken af dat Jan om 5 uur met een platte wagen zal komen. Bij De Leest laden we 

klaver op en hierin kunnen we de gewonde Lopez verbergen.  
 

Intussen zitten wij nog even in het nauw. Op korte afstand van ons bosje klinken 
namelijk twee schoten. We vermoeden dat het moffen zijn. Lopez leg ik daarom in een 
sloot, verstop vervolgens alles uit mijn zakken dat verdacht kan zijn en ga voorzichtig 

op onderzoek uit. Ik zie echter niemand en ook de dochter van De Leest, die met de 
fiets een eindje rondgereden heeft, vindt niets verdachts. Ik ga dus weer naar de 

gewonde en tref deze aan, zittend met het geweer in de aanslag en een handgranaat 
in de vuist. Niet lang daarna verschijnt Jan met de kar. Ongehinderd rijden we over de 

weg Netersel binnen. Lopez vertelt nog dat hij neergekomen is in een weide, waarin 
een mof met zijn machinegeweer zo heftig op de vliegtuigen schoot dat hij hem niet 
zag. Kruipend van de pijn heeft hij het bosje bereikt en zich zo goed verstopt dat de 

Duitsers, die het gehele bosje doorkruisen, hem niet vinden. De hele nacht is hij daar  
gebleven en heeft voortreffelijk geslapen. We leggen Lopez in de achterkamer te bed 

met schone burgerkleren.  
 
Jan van der Heijden schrijft:  

 
De avond van dinsdag 19 september stroomt Netersel vol met Duitsers. Ze bivakkeren  

in een boomgaard tegenover ons huis. Bij ons in de slaapkamer ligt Moses de Lopez. 
Een Amerikaanse parachutist. Hij is pas twee dagen bij ons. De Leest uit het Bladels 
Bosch is mijn vader komen vragen om de man op te komen halen.  

Dokter Zijlmans uit Bladel verpleegt hem bij ons, terwijl de Duitsers de boomgaard 
gereed maken om daar de nacht door te brengen.  

In allerijl wordt Moses Lopez van de slaapkamer naar de schelft (hooizolder) boven de 
varkensstal verhuisd. Hij is onafscheidelijk van zijn geweer. In de slaapkamer houdt 

https://www.heemkundereusel.nl/scheeper/maart_2009.pdf
https://www.heemkundereusel.nl/scheeper/maart_2009.pdf
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hij het geweer onder een deken bij zich. Nu moet het ook mee naar de schelft boven 

het varkenshok.  
 

Lucian Hopkins, paratrooper van de Clay Pigeon, wordt opgevangen door Kupper.  
Die waarschuwt Fons van der Heijden. Hopkins wordt naar Netersel gebracht. 

Fons vertelt dat de Amerikaan die hij 's morgens bezocht had Lucian Hopkins heet. 
Lopez kent hem en is van dezelfde groep als Hopkins. Hij wil hem graag spreken 
Daarom brengen wij Hopkins nog dezelfde avond bij hem. 

 
 
de Leest 

Lopez 

 

 

Wouters 

 

 

 

 

 

 

Kupper 

Hopkins 

 

 

 

 

 

 

FLAK in maisveld 

 

 

 

 

Protestants 

kerkhof 
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Vliegtuig 2       2 43-16034 

 
 

Op 17 september 1944 stort een Dakota C-47 A, nr. 43-16034, neer in Lage Mierde bij 
Wellenseind. Dat is niet ver van het landgoed De Utrecht 

 
 

 
Lage Mierde-Netersel 4 km 

 

 
Delbert R. Dunham, radiotelegrafist en Gerard H. Pitt, crew chief, springen bijtijds uit 

het vliegtuig en overleven de val.  
Boswachter Piet Gielens vangt ze op en licht Fons van der Heijden in.  
Fons gaat met zijn onderduikers Henri van Dooren en Loek Veeger naar Gielens.  

 
Loek Veeger wandelt met Dunham en Pitt naar Netersel, waar ze worden 

ondergebracht in de hut in de Elst.   
Fons en v. Dooren keren terug op de fiets. Vanwege de slechte wegen konden de 
piloten niet op de fiets naar Netersel worden gebracht.  

 
Dunham, Pitt en Hopkins verblijven bij Fons van der Heijden. Ze worden op 18 

september naar Casteren gebracht door Jan van der Heijden en een onderduiker.  
 

Pitt en Dunham verklaren:  
 
Zondag 17 september 1944 

We sprongen uit het vliegtuig en kwamen neer bij een vennetje. Burgers namen ons 
een halve mile mee op de fiets. Verborgen ons 3 uur in een bos. 

Daarna 5 mile verder naar een ander bos op een halve mile van Netersel. 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4056
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
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Kwamen op zondag om 18:00 uur aan; bleven daar de hele maandag. 

Gingen weg op maandag 18 september om 23:00 uur. 
Naar een boerderij bij Hoogeloon, 5 mile verder.  

Dinsdag de 19e om 7:00 uur naar bosje (Heieind) gegaan, waar we werden bevrijd op 
21 september door de Welsh Fuseliers.  

 
Van Casteren worden Dunham, Pitt en Hopkins door Bert Louwers en Theo Dirks naar  
het Heieind gebracht via Karel Smulders in de nacht van 18 op 19 september. 

 
Gerrit Beex: "Vlak voor ze er waren bedachten ze echter dat ze het wachtwoord niet 

kenden en dan zou het gevaarlijk zijn om de wachtposten te naderen. Ze gingen 
daarom eerst bij de landbouwer (Karel Smulders) aan die ’s morgens het eten naar de 
groep Amerikanen moest brengen en deze zou ze tot ’s morgens in de schuur laten 

slapen en dan meenemen als hij het eten ging brengen". 
 

Op dinsdag 19 september om 7:00 uur komen Pitt, Dunham en Hopkins op het 
Heieind aan.  
 

 

 

Vliegtuig 3             3 42-108884 + glider 

 

 

De Dakota komt neer tussen de Neterselseweg en het Bladels bos. 
Lehr, Uhlenbrock, Peterson en Rice komen om het leven.  

 
Crew chief Bela Benko is de enige overlevende.  
 

Jan van der Heijden schrijft:  
 

Sjef Roijmans uit Bladel komt Fons van de Heijden zeggen dat hij een piloot bij hem in 
huis heeft. Of die kan worden opgehaald. Mijn jongere broer Wim gaat dat doen. Sjef 
heeft de man over zijn uniform een overall aan laten trekken en hem onder het hooi 

op de schelft verborgen.  
 

Wim vervoert hem met een transportfiets, waar een zitplaats boven het voorwiel is. 
Hij brengt hem naar het Heieind.  
 

"Hot zegt de piloot tegen mijn broer. Hij is kletsnat van het zweet doordat hij met zijn 
uniform en een overall onder het hooi verstopt is geweest. "Nee" zegt mijn broer, " we 

moeten hier links". ("Hot" was het commando om een paars naar rechts te sturen). 
 
Wim is daar midden in het bos hartelijk ontvangen. Er werd hem thee en chocolade 

aangeboden. 
 

 
Sjef Roijmans verklaart:  

 
Op 18 september heb ik Benko verborgen. Een dag later is hij ’s avonds door Beex uit 
Hoogeloon, Claassen uit Bladel en v.d. Heijden uit Netersel afgevoerd.  

 
De versie van v.d. Heijden lijkt mij waarschijnlijker, want Gerrit Beex zegt niets over 

Benko in zijn verslag of rapport.  

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4068
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Vliegtuig 4     4 42-100648 + glider 

 
Op de Grootakker, bij Vessem is een Dakota neergestort 

 

 
 

William Yeager 

 
Op 17 september 1944 kwam ten zuiden van de kerk in de Grootakker, Vessem, een C-47A 

Skytrain  neer, gevlogen door William C. Yeager (23) en afkomstig van het vliegveld Ramsbury.  

 
Twee bemanningsleden weten zich te redden:  
 

Tom Wegman, navigator  
 

Op weg naar huis, op de fiets, ontdekt Frans van de Wildenberg een Amerikaan, die 
over hevige pijn in de rug klaagt. Daar hij een goede verpleging nodig schijnt te 
hebben, neemt Frans hem mee en stopt hem thuis onder de wol, Hoofdstraat 70, 

Hoogeloon.   
 

 
Frans van den Wildenberg, Tom Wegman, Harrie Hoskens en Jan Beex. Hoogeloon is bevrijd. 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4067
https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/
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https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij 

 

Frans (1920) is de oudste van de 11 kinderen Wildenberg. Zijn vader is hoofd van de 
school in Hoogeloon. Er zat ook nog een Duitse officier in huis ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij
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ED  

 

 

Zoon Amerikaanse militair bezoekt onderduikadres vader in Hoogeloon 

 

HOOGELOON - Nabij de kerk in Vessem werd hij uit de lucht geschoten door de Duitsers, hij 

werd daar opgepikt door een notarisklerk om in diens woning in Hoogeloon onder te duiken. 

Het oorlogsverhaal dat werd beleefd in september 1944 kwam afgelopen zaterdag opnieuw tot 

leven door het bezoek van de nabestaanden van Tom Wegman aan Vessem en Hoogeloon. 

Wim Claassen 18-8-18, 18:28 Laatste update: 18-8-18, 18:47 

 

 
 

Dan Wegman (71) woont in Seattle en is de zoon van de Amerikaanse militair Tom Wegman. 

De laatste werd als 23-jarige navigator van een Dakota C-47 op 17 september 1944 om 15.00 

uur neergehaald nabij de kerk in Vessem. Dan is bevriend met professor Henny Lamers uit 

Bilthoven en desgevraagd legde hij de contacten naar Hoogeloon. 
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Ruwe landing 

Dan Wegman vertelt het relaas van zijn vader. ,,Vader vloog tijdens de operatie 
Market Garden die bewuste dag met vier andere bemanningsleden op ongeveer 250 
meter hoogte. Hij kon zich met een parachute via het voorste luik van de cockpit van 

het toestel losmaken terwijl de achterkant van het vliegtuig in brand stond. Met zijn 
gezicht kwam hij tegen de draad van de radioantenne die aan de kroon en aan de 

staart van het vliegtuig was bevestigd. Hij sloeg met zijn rug tegen de staart van het 
vliegtuig maar de parachute was zijn redding. Daarbij kon hij voorkomen dat hij in 
een boom terechtkwam. ,,Papa kwam met een smak op de grond en had bij het 

neerkomen een bebloed gezicht en pijn in de rug. Naar verwachting is hij door iemand 
van de ondergrondse behandeld aan zijn verwondingen''. 

Onderduiken 

Bij de crash kwamen twee inzittenden om het leven. De gewonde Tom Wegman werd 

opgepikt door de toen 24-jarige Frans van den Wildenberg, woonachtig aan 
Hoofdstraat 70 in Hoogeloon. Van den Wildenberg was werkzaam op het notariaat in 

Vessem en actief in het verzet. Achterop de fiets vervoerde hij de gewonde vlieger 
naar zijn woning. Een gevaarlijke tocht van enkele kilometers waarbij hij 
patrouillerende Duitse soldaten moest zien te ontwijken. Ook de twee andere 

overlevenden vonden onderdak elders in Hoogeloon. Van den Wildenberg ontving later 
voor zijn verzetswerk een eremedaille in de vorm van het verzetskruis. Niet geheel 

duidelijk is hoe lang de militairen hier ondergedoken zaten omdat kort na de crash 
Hoogeloon en Vessem werden bevrijd. 

Fascinerend  

Zaterdagmorgen werden de nabestaanden, Dan Wegman met partner en dochter, 

vergezeld door Henny Lamers en zijn vrouw Trudi, gastvrij ontvangen door de huidige 
bewoners: Jacqueline en Bart Vermeulen. Ze beklommen de zolder en keken geboeid 
rond op de plek waar vader en grootvader Tom Wegman zich schuil had gehouden. En 

uiteraard passeerden daarbij de verhalen en omstandigheden waaronder hij geleden 
moet hebben. In de middag bezocht het gezelschap met enkele neven en nichten van 

de familie Van den Wildenberg de plek van de crash in Vessem. Voor Dan Wegman 
was de voorbije zaterdag een ,,fascinating day''.  
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Eugene Blumberg, copiloot 

 
Zo waren ze ’s avonds om elf uur nog druk plannen aan ’t uitwerken, toen een 

buurman Gerrit kwam vragen of hij even mee wou komen. Buiten deelde hij 
geheimzinnig mede dat bij hem aan huis een Amerikaan was aangekomen en hij wist 

niet wat hij ermee aan moest vangen, omdat het zo gevaarlijk was, daar er 
voortdurend Duitsers over de straat liepen. Gerrit ging aanstonds mee en trof daar 
inderdaad een Amerikaans piloot aan, een luitenant zag hij, met bebloed gezicht. Hij 

zat voor een stapeltje boterhammen, maar scheen weinig eetlust te hebben. 
Toen Gerrit binnen kwam glimlachte hij pijnlijk en vertelde: "Veel pijn, gekneusde 

schouder, rechter arm stijf en knieschijf niet in orde; bloed aan ’t hoofd had niets te 
betekenen, was maar een schrammetje". Gerrit vroeg of hij een paar honderd meter 
zou kunnen lopen, dan zou hij hem mee naar huis nemen. Het was te proberen... 

Buiten was ’t stikdonker. Aan de voorkant van het huis klonken gespijkerde laarzen 
van de Duitsers over de straatkeien. De Amerikaan keek angstig en was blij toen ze 

het huis aan de achterkant verlieten en in de tuin verdwenen. Half gedragen door 
Gerrit, hinkte hij achter de tuintjes door. Nog steeds waren de Duitsers op straat te 
horen. Nu en dan moest even gerust worden vanwege de gebroken knieschijf. Er werd 

weinig gesproken. Het passeren van een slootje en prikkeldraad kostte veel moeite 
maar de piloot was klein van gestalte en niet erg zwaar 

 
Copiloot Eugene M. Blumberg wordt ondergebracht bij de familie Beex, Hoofdstraat 
65, Hoogeloon. 

 
 

 
 

Moeder Beex, Eugene Blumberg, Jan Beex.  
 

Op 22 september vertrekt Blumberg uit Hoogeloon.  
 
 

Dokter Hubert Gehéniau bezoekt Blumberg en Wegman op 18 september.  
‘s Avonds om elf uur bij H. Roosen geroepen waar een Amerikaanse piloot was komen 

aankloppen. Achter de huizen door heb ik hem mee naar huis genomen, daar op de 
weg veel Duitsers waren. 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij
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Vliegtuig 5    4 42-100648 + glider 

 
  

Bij Oostelbeers word teen Dakota neergesloten. William F. Baker, Rollin D. Ellis, 
Thomas A. Hoge en Christopher S. Domitrovich overleven de crash, Donald Alois 

Pahlow en William Henry Wade komen om het leven.  
 
Ellis en Domitrovich landen vlak bij een boerderij in de Polsdonken. Daar worden ze 

opgepikt door Louis Termeer en J. Hubacher. Beiden zijn actief in het verzet. Zij 
nemen Ellis en Domitrovich mee naar de boerderij van Vlemminx.  

 
Copiloot Baker sprint als laatste uit het vliegtuig. Steeds denkend aan het advies dat 
de luchtlandingstroepen meekrijgen als ze uit het vliegtuig springen om voorzichtig te 

zijn met het zoeken naar contact. Hij besluit een paar dagen uit het zicht te blijven 
van mensen. Op 19 september wordt hij ontdekt door een vrouw met haar zoon. Zij 

werken op het veld en zijn de koeien aan het melken. Zij geven Baker wat melk en 
nemen hem mee naar de boerderij, waar hij zich wat kan opwarmen bij de kachel. Er 
zijn daar maar weinig mensen die Engels verstaan. 

Daarom wordt contact gezocht met pater Meijer uit klooster Bijsterveld in Oirschot. De 
pater besluit hem mee te nemen naar zijn klooster. In burgerkleren gaat Baker mee 

naar het klooster aan de Montfortlaan. Na die vier dagen wordt ook Baker naar 
Vlemminx gebracht en ontmoet hij de andere twee bemanningsleden.  
 

Intussen komen Duitse troepen in de buurt van de boerderij van Vlemminx. Voor de 
veiligheid van Domitrovich en Ellis, maar ook voor de familie Vlemminx zelf, is het 

beter dat zij naar elders worden gebracht. Ze worden meegenomen naar een met riet 
bedekte hut in de bossen van Tregelaar. Dat gebeurt op 23 september. Als Baker bij 

Vlemminx aankomt wordt hij naar de hut gebracht. Tweemaal per dag wordt eten 
gebracht. Zij zijn daar ongeveer tien dagen gebleven. Op last van de Duitsers moet 
ook dat gebied geëvacueerd worden. 

 
De drie Amerikanen worden naar een schuilplaats gebracht vlak bij de 

Viermennekesbrug aan de Beerze, ten noorden van Oirschot. Daar verblijven ze in een 
tent en krijgen voedsel van de ondergrondse. Zij blijven daar tot 20 oktober.  
 

Vervolgens worden ze naar een schuilplaats gebracht op de Kampinase Heide in de 
buurt van Boxtel. Gerard van der Meijden pikte de drie in Spoordonk op en brengt ze 

er naar toe. Op de Kampin is al een groot aantal Amerikanen ondergedoken. Op 23 
oktober zijn er 126 personen. Ze marcheren naar Boxtel en op 24 oktober sluiten ze 
zich aan bij het Britse legeronderdeel: de 51ste Highland Divisie.  

 
Er hebben  veel onderduikers hebben op de Kampina gezeten. Het moet daar voor de 

onderduikers een spannende tijd zijn geweest. Peter van der Linden heeft er een boek 
over geschreven: "Kampina Airborne". 
 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4067
https://www.youtube.com/watch?v=rLqfnkOkaAs
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Peter van der Linden 

 
 

Thomas Hoge 
 
Het Hollandse landschap strekte zich groen en vredig onder mij uit. Het feit dat ik 

slechts lage schoenen aan had maakte me bepaald niet gelukkig, nu ik bijna op de 
grond was. Maar het probleem was snel opgelost. Al glijdend landde ik op het dak van 

een boerderij. De boer, die gedacht zal hebben wat ‘the Hell’ stond met open mond te 
kijken in zijn deuropening. 
American? vroeg hij. Ik knikte "ge moet weglopen", zei hij in gebroken Engels. 

Als de Duitsers jou vinden dat schieten ze je dood en mij ook. Hij wees naar zijn 
voorhoofd. Die kant, zei hij. En wees richting een klein schuurtje, toen ik van zijn dak 

klom. Maar daar kon ik niks me. Twee dagen heb ik in de bossen rondgezworven, mij 
afvragend waar de gevechtslinies lagen en waar ik eten kon vinden. 

 
Op het einde van de tweede dag klom ik uit mijn tentje en vroeg aan een passerende 
boer of ik wat te eten kreeg. Hij wees me naar een boerderij vlak in de buurt. Het is 

maar vijf minuten lopen en toen ik daar aankwam ontmoette ik een hartelijk welkom 
van ongeveer twintig Duitse soldaten, die met getrokken geweer uit de keuken 

kwamen. Toen ze mij zagen kwam een sergeant van middelbare leeftijd naar me toe 
en zei in gebrekkig Engels : "Een Duitse soldaat is een heer. Wil je wat eten" ? 
Vanaf dat moment werd Hoge een krijgsgevangene.  
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https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf 

 
 

Christopher Domitrovich, de boordwerktuigkundige, overleefde de oorlog en we 
vinden hem terug op 28 juli 1945 in Amerika in Bedford, Massachusetts, waar 

hij als copiloot fungeert in een B–25 Mitchell bommenwerper die op die dag een 
routine vlucht zou maken naar Newark, New Jersey. Het toestel, genummerd “Army 
0577” had de naam “Old John Feather Merchant” en was getransformeerd in een 

VIP transportvliegtuig. 
Het vliegtuig is inmiddels vlak bij La Guardia boven de stad New York en de 

mist wordt zo dicht dat Smith de toen vereiste minimale vlieghoogte van 
610 meter boven bebouwing verlaat en op 300 meter gaat vliegen om 
grondzicht te krijgen. 

De bommenwerper vliegt nu, merkt Smith waarschijnlijk tot zijn ontzetting, 
midden in New York tussen de wolkenkrabbers door. 

Op het allerlaatst moet Lt. Col. Smith het profiel van het Empire State 
Building recht vóór zich gezien hebben want het toestel tracht met een 
scherpe bocht meer hoogte te krijgen. 

Het is te laat. Om 9.49 uur in de morgen vliegt het toestel met een geschatte snelheid 
van 320 km per uur tegen de 78ste en 79ste verdieping van het gebouw, op plm. 295 

meter hoogte. 
De botsing sloeg een gat van 6 bij 6 meter in het gebouw. Een van de motoren viel in 
een liftschacht en veroorzaakte brand in het fundament. De andere motor sloeg door 

7 muren heen en kwam aan een andere zijde van de toren naar beneden. 
Er ontstond een hevige brand in het gebouw waarbij 14 doden vielen en 26 

gewonden. Onder deze doden waren ook de drie bemanningsleden. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
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Vliegtuig 6       6 42-100801 + glider        

 
Bij de Neterselseweg stort de Picadilley Filly neer. De vier bemanningsleden komen om 

het leven: Charles W. Gillmore, Robert Van Horn Thomas, Guy L. Difalco en William F. 
Golden. 

 
Er vallen nog meer slachtoffers: de familie Spliethof vierde een verjaardag en de hele 
familie staat buiten voor het huis naar de overkomende vliegtuigen te kijken. Uit de 

richting Helleneind nadert ineens een laagvliegend toestel, recht op de boerderij af. 
Vader en moeder Spliethof, dochter Grada en haar man Piet van Gool en haar broers 

Toon en Hein renden naar binnen het huis in. Wilhelmina, Mien (1921), Gerrit (1910) 
en Bernard (1917) Spliethof zoeken samen met hun buurman Jan Kok, hun toevlucht 
in de schuur. 

Aan de C-47 hangt nog steeds de sleepkabel en die raakt een elektriciteitskabel. Vlak 
voor de schuur stort het vliegtuig neer en door de impact stort ook de schuur volledig 

in. Binnen enkele ogenblikken staat alles in lichterlaaie en verbranden de vier burgers 
die daar hun toevlucht hebben gezocht. 
 

Vliegtuig 7            7 43-15302 + 43-27366   
 

Op het kerkhof in Hoogeloon hebben een tijdlang nog vier Amerikanen begraven 
gelegen; ze zijn afkomstig uit een vliegtuig dat in de Wagenbroeken, tussen Casteren 

en Hoogeloon, is neergestort. Het zijn Jacob Faasse, William B. Williams, Nick Pehote 
en John E. Burke. Piet Waterschoot, die helpt bij het begraven, weet zich nog te 
herinneren dat de lichamen van de Amerikanen deerlijk verminkt waren.  

Ze worden begraven in een grote glaskist, die bij Sjaak Adriaansen wordt gehaald.  
Na korte tijd zijn de stoffelijke resten van de Amerikanen overgebracht naar het 

oorlogskerkhof in Margraten en later vandaar weer naar de Verenigde Staten. 
 

Vliegtuig 8   8  43-15098  
 

Edward S. Hunter, Rene H Zumhagen, John B. Duffy en James E. Swanson overleven 
de crash. Piloot John Corsetti komt om het leven 

 
Het vliegtuig stort neer bij het Buspad te Reusel. Drie bemanningsleden komen neer 

in het buitengebied van Bladel. Duffy en Zumhagen landen dicht bij elkaar. Er komen 
burgers die hen vertellen dat ze moeten schuilen, ze nemen de parachutes mee.  
Duffy schuilt tegen de kant van de weg, Zumhagen in een sloot. Als het donker wordt 

brengen twee burgers, Rese en Bartel, burgerkleren. Ze worden meegenomen naar 
een huis, waar ze de nacht doorbrengen in de kelder. 

De volgende morgen rond 7.00 uur worden ze weggebracht op de fiets naar een 
boerderij vlakbij. Dit is de boerderij van familie H. van der Schans aan de 
Bredasebaan 2 te Bladel. Ze worden door het verzet daarheen gebracht. Zumhagen is 

gewond, hij heeft zijn voet gekneusd of gebroken. Hij wordt verzorgd door een dokter. 
De mannen zijn eerst op de zolder verborgen, maar als de frontlinie dichterbij komt  

wordt de familie Van der Schans geëvacueerd. Er wordt een nieuwe schuilplaats 
gevonden in een sloot tegen over de boerderij. Nu de familie weg is zorgen de buren, 
de familie Meijer, voor voedsel voor de twee onderduikers. Dit gebeurt door Marie, 

Fien en Agnes Meijer. Zij gaan als het veilig is bramen plukken en geven de mannen 
eten en drinken. 

Op zaterdag 24 september worden Duffy en Zumhagen naar het huis van de familie 
Meijer gebracht. Ze kunnen zich wassen en scheren en worden door hun helpers naar 
het hoofdkwartier van de Britten gebracht waar ze Lt. Hunter ontmoeten. 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4064
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4065
https://www.uswarmemorials.org/html/monument_details.php?SiteID=1581&MemID=2089
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://www.uswarmemorials.org/html/people_details.php?PeopleID=5817
https://www.uswarmemorials.org/html/people_details.php?PeopleID=5819
https://www.uswarmemorials.org/html/people_details.php?PeopleID=5818
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4077
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1&cat=all&tf=F&q=Rene++H+Zumhagen&bc=&rpp=10&pg=1&rid=1269837
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=3159&mtch=1&cat=all&tf=F&q=Moses+Lopez&bc=&rpp=10&pg=1&rid=49673
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Lt. Hunter is op 17 september geland met zijn parachute op 200 meter van ‘Het 
Stoom’, de zuivelfabriek in Bladel. Hij verbergt zich zodat niemand hem kan zien. Op 

19 september wordt hij gevonden door Nico Seuntjes uit Bladel. Nico geeft hem eten 
en drinken en in de avond neemt hij Hunter mee naar zijn boerderij, waar hij hem 

verbergt. Op 23 september vertrekt Hunter naar de Britse linies. 
 

Vliegtuig 9    9     42-100676 + glider, Little Satchel 

 
Bij Luyksgestel komen Calvin L. Gifford, Herman H. Dedloff, Benjamin Siano en 

William S. Frolli om het leven.  
    

 
     

  

 
Op de Hondshoef bleken vier piloten te zijn omgekomen. Gerrit rijdt direct terug naar 

het dorp en laat de veldwachter een wacht bij het toestel plaatsen om plunderen te 
voorkomen. Daarna bestelt hij bij de timmerlieden in Hoogeloon zeven kisten om de 
gesneuvelden zo spoedig mogelijk te kunnen begraven.  
 

 

Bij zijn thuiskomst treft hij Bert, Piet en Dick aan, vergezeld van twee behulpzame 

Casterse burgers. Ze hadden een volle handkar met munitie en wapens en waren zelf 
nog van boven tot onder beladen. Met veel inspanning hadden ze het zwaar beladen 

wagentje overal binnendoor gesleept, om toch vooral geen Duitsers tegen te komen, 
daar dat erg ongezond zou zijn geweest.  
Enkele honderden handgranaten, een zendertje, mitrailleurs, kisten met noodrant-

soenen, gereedschappen, een typemachine, alles en alles hadden ze verzameld uit 
gedaalde zweeftoestellen, neergestorte vliegtuigen en uitgeworpen pakketten.  

De schuilkelder is te klein en een gedeelte werd in de tuin begraven onder aardappel-
loof. Twee kisten noodrantsoenen worden door Bert en Piet naar ‘t Heieind gebracht 

waar de Amerikanen ze goed kunnen gebruiken.  
 
’s Avonds gaat de hele groep nog even naar het Heieind om de Amerikanen op te 

zoeken en nog eens een goede sigaret te roken. De Amerikanen zijn bij Adriaan 
Goossens in goede handen.  

 
 
 

 
 

 
 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4066
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27 Amerikanen in 6 jeeps bereiken bevrijd gebied. 
 

 
 

Uitgever: Heemkundevereniging De Hooge Dorpen , 2e uitgave, mei 1985, 60 pagina’s 
 

Paul Lasance (1916), zoon van notaris Arnold Lasance, hoofd van de G.O.I.W. te 

Vessem schrijft op 12 juli 1945 een artikel over het verzet, in het boekje van de 
heemkundevereniging De Hooge Dorpen "Vessem - Wintelre – Knegsel, mei 1940, 

september 1944". Het is een "rapport over gebeurtenissen, verband houdende met 
Engelsche en Amerikaansche piloten gedurende de bezettingsjaren". Daarin lees ik:  
 

18 september 1944 
 
PAN: In 3 jeeps vertrekken 15 á 20 man. Assistentie van G.S en L.vd B, A en N, Van 

Loon 
 

Lasance: Door ondergetekende en wachtmeester G. Slagboom en L. van den Bliek uit 
Wintelre werden uit een verzamelkamp in Hoogeloon om ca. 1 uur in de middag 15 
Amerikanen gehaald en via Vessem naar Wintelre gebracht. De hoofdweg werd hierbij 

afgezet, door onze jongens onder leiding van J. Joosten. Vanaf Wintelre gebracht door 
Aarts en Noordijk, de wachtmeester. (was er niet bij; voetnoot van J.C. Aarts). Naar 

Veldhoven en aangesloten bij het 2e leger".  
 

 
P.A.N. archief 

 

In het artikel "De bevrijding van Wintelre", door A. van Loon en W. van Loon, staat:  
 

http://www.heemkundevereniging.nl/
https://www.eindhovenfotos.nl/4/GOpdf.pdf
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"Maandag 18 september. ’s Middags komen er nog 15 Amerikanen uit Vessem aan. 

Deze kwamen uit een verzamelkamp in Hoogeloon en werden naar Veldhoven 
gebracht".  

 
Een dag eerder vertrekken 4 Amerikanen: 

 
Paul Lasance: "Om ca. 4 uur op 17 september 1944 landde een glider zonder trekker 
achter het Rietven op de Kuilenhurk in een dennenbos in Vessem Noord. De 4 

inzittenden zijn door onze hulp in veiligheid gebracht. In de nacht heeft 
ondergetekende (Paul Lasance) deze 4 plus jeep naar Wintelre gebracht. Ze 

verstopten zich in de bossen tussen Vessem en Wintelre Hier werden ze de andere 
dag door enkele verkenningswagens van het 2e leger opgehaald. Een van de namen 
was Wright. Alle 4 waren Amerikanen".  

 
De glider piloot is F/O Clayton F. Cederwall. Er zijn 4 man aan boord en een jeep.  

De glider landt bij Kuilenhurk, ten noorden van Vessem. 
 

             
 

  

 

 
P.A.N. archief 

 

 
 

https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=Clayton+Cederwall&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=1697251
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17 september 1944 

 

 
Een andere glider maakt een noodlanding in de Hut. Het bijbehorende vliegtuig kwam 

neer op Kreiel  
 

A en W van Loon: De 4 inzittenden van de Dakota sloten zich aan bij de vier van de 
glider. Deze laatsten hadden ook een jeep bij zich. Gezamenlijk reden ze een stuk de 
Oirschotse heide in. Een inwoner van Wintelre, die dit ter ore kwam, en wat Engels 

sprak, besloot om hun zijn diensten als gids aan te bieden. Na amper een half uur in 
de heide te hebben gestaan reden de acht Amerikanen met hun gids richting Wintelre. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om richting Son te gaan, naar de rest van de 101e 
divisie, maar omdat dit te riskant werd gevonden, besloot men om aansluiting te 
zoeken met het Tweede Britse Leger.  

Via de Groenstraat, Kerkheide en Zandoerle kwamen ze op ’t Zittard terecht. De gids 
liet hen hier achter met de bedoeling ze ’s morgens verder te brengen".  

 

 
P.A.N. Archief 
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18 september 1944 

 
"Om ongeveer 10:00 uur komt een tank met vier verkenningswagentjes vanuit Oerle 

in Wintelre binnenrijden. Dit is een afdeling van de Britse Household Cavalry onder 
leiding van Palmer. Bij deze afdeling waren naar zeer grote waarschijnlijkheid ook de 

acht Amerikanen die daags tevoren in Wintelre waren neergekomen en naar Oerle 
gebracht".  
 

 
Lieutenant Michael Palmer was in de ochtend van 18 september, met zijn No. 5 Troop, 

2nd Household Cavalry, vertrokken om een weg om de blokkade bij Aalst te vinden. 
Hij vertrok in westelijke richting om een brug over de Dommel te vinden. De brug 
vond hij uiteindelijk tussen Waalre en Meerveldhoven, de Onze-Lieve-Vrouwenbrug.  

 
In Meerveldhoven kwam hij een jeep met acht parachutisten van de 101st Airborne 

Division tegen, die door met van Loon uit Wintelre kwamen. 
 

 
 

Met hun reed hij verder naar Veldhoven, om vervolgens verder te rijden naar Oerle. 
Met Palmer reed ook een Amerikaanse sergeant mee die direct contact kon leggen 
met zijn collega’s. Dit lukte dan ook in Oerle om 11:15 uur.  

 
In Wintelre vond het gezelschap wederom een jeep, dit keer met vier parachutisten.  

De jeep met Lasance.  
 
 

https://www.tracesofwar.nl/sights/30875/Liberation-Route-Marker-110.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/30583/Prinses-Irene-Brigade-Viaduct-Waalre.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/27094/Plaquette-Onze-Lieve-Vrouwe-Brug.htm
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Dezelfde morgen (18-9) kwamen er ook twee Amerikanen te voet aan bij de boerderij van 

Hoppenbrouwers, De Nachtegaal. Dit waren twee van de vier die de vorige dag bij het Rietven 

waren neergekomen en de nacht in de bossen hadden doorgebracht. De soldaten verstopten 

zich in het hooi toen de kolonne Duitsers langskwam. De gids, die de dag ervoor de 

Amerikanen uit de Oirschotse Heide had gehaald werd gewaarschuwd. Samen met een andere 

man uit Wintelre ging hij met de twee Amerikanen naar de plaats waar de andere twee zich 

met hun jeep hadden verstopt. Dit was ongeveer 100 meter achter de tegenwoordige 

gemeenteschuur. Intussen wist heel Wintelre dat ze er zaten. Plotseling stopte er een tank 

vlakbij hun schuilplaats en men kon niet zien of het vriend of vijand was. Ten einde raad 

pakten de gidsen hun fiets en reden rustig richting Vessem. De Amerikanen, die zich goed 

hadden verstopt, bleven achter. Na iedere bocht keerden de gidsen stil terug om te zien wat de 

tank van plan was. Opeens zagen ze dat het Britten waren. Marechaussee Noordijk zat voorop. 

Het was Palmer met zijn Household Cavalry. De vier Amerikanen werden tevoorschijn gehaald 

en de gehele groep, met nu opgepikte Amerikanen, reed via Bijsterveld naar Eindhoven.  

 

Even later gaven de Britten een positie door tussen Wintelre en het kanaal, onderweg 
naar Acht. Ze wisten vermoedelijk bij de Oirschotsedijk een brug over het 

Beatrixkanaal te vinden. Rond 12:00 uur meldde de Britten zich weer, ze zijn nu bij de 
spoorwegovergang voor Acht, de huidige Mispelhoefstraat. Hier wordt rond half één 
het eerste contact met de Amerikanen gemaakt. De radioboodschap die werd 

verzonden naar het XXX Corps was "de staljongens hebben contact gemaakt met de 
geveerde vrienden". 

 
Rond 12:45 uur wisten de Britten de CP van het 506th Parachute Infantry Regiment te 
bereiken in Vlokhoven.  

 
 

De route van Palmer: 
 
 

Op 18 september gaat luitenant Palmer van de Household Cavalry in zijn  
pantserwagen op zoek naar een westelijke route naar Eindhoven, om Welschap heen. 

Hij komt aanvankelijk de zwakke bruggetjes over de Dommel, de Keersop, de Run en 
de Gender, niet over. Maar om ca. 10:30 uur vindt hij een brug over de Dommel, 
tussen Waalre en Meerveldhoven, die overgestoken kan worden.  
 

 
 

Het is de dan nog houten, Onze Lieve Vrouwe brug. Die brug bezwijkt overigens om 
ca. 14:00 uur onder het gewicht van een Sherman tank van de Grenadier Guards. 

http://hoevedenachtegaal.nl/
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Palmer rijdt verder en komt via Veldhoven, Oerle en Wintelre om ca. 12:15 uur aan in 

Woensel.  
 

 
 

Waalre-10:30 uur Onze Lieve Vrouwedijk brug over de Dommel-Meerveldhoven-Veldhoven-

Oerle 11:15 uur-Wintelre-Bijsterveld-om vliegveld heen-Landsardseweg-Oirschotsedijk. 
 

 
Oirschotsedijk-brug Beatrix kanaal-12:00 uur Mispelhoefstraat (spoorwegovergang Acht)- 

Boschdijk over-12:45 uur Vlokhoven. 
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Vlokhoven, 18-9-1944, 12:45 uur, Palmer ontmoet Amerikaanse paratroopers. 

 

 

Karel Margry schrijft in "De bevrijding van Eindhoven" over de rit van Palmer:   
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Heieind-2  

 
Beex: Op drie jeeps, beladen met 18 Amerikanen en twee leden van de ondergrondse 

om de weg te wijzen, vertrekt de stoet uit Hoogeloon. De rest van de Amerikanen, 
ongeveer twintig man, gewonden, piloten en anderen die geen eigenlijke 

parachutisten waren, bleven achter in de bossen op het Heieind. De drie jeeps waren 
overladen met mitrailleurs en stenguns, met pistolen en handgranaten 
 

 

 
P.A.N. archief 

 
Tinkcom schrijft: Er blijven 5 man achter in het kamp: Joe Curreri, Harry Tinkcom, 

Guido Brassesco, Joseph  Andrews en Bela Benko.  Brassesco en Andrews zijn gewond 
en kunnen niet mee naar bevrijd gebied. De anderen zorgen voor hen.  
 

Adriaan Goossens kent een betere schuilplaats. Die ligt aan een zandpad naar de 
Groenstraat. Met drie autoritten brengt hij de mannen daar naartoe.   
 

Beex: Daar ze reeds de derde dag teveel bezoek kregen van burgers werd besloten 
om hen een paar honderd meter te verplaatsen, zodat niemand meer met hun ligging 

bekend was, uitgezonderd de leden van de ondergrondse en de boer die driemaal 
daags het eten bracht. 
 

 
 

Heieind. Rechtsaf de Groenstraat, rechtdoor de ir. Mettropweg. Het eerste kamp was 
iets verder rechtdoor en dan links van de ir. Mettropweg. Het tweede kamp lag aan 

een zandpad vanaf de Groenstraat, rechts van de ir. Mettropweg. 

https://www.deputte.nl/uploads/files/boek-kyri%C3%ABpad-2016%20-mrt28.pdf


62 

 

    
 

 

 
 
 

De nieuwe schuilplaats ligt in een bosperceel op het land van een bevriende boer,  
naast een weg. Er was een grote voorraad stro en een groot dekzeil. Tinkcom is wat 

ongerust vanwege de nabijheid van de weg, maar Adriaan Goossens is er zeker van 
dat als we stil blijven, de Duitsers ons niet vinden.   
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Dagboek van Tinkcom 

 

 
De nieuwe schuilplaats 
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Uit het P.A.N. archief bij het BHIC (collectie 2179/22) 

 

1= Amerikanen, kamp Heieind   2= Kamp na verplaatsing 3= Groep Duitsers 21 september  
4= Duitse mortieren 21 september 5= Zweefvliegtuig met zender 6= Neergestorte Dakota’s 

7= Neergekomen parachutes 8= Brandtoren 
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Tinkcom beweert dat in de nacht van 18 op 19 september op Heieind-2 twee 

partizanen met 7 Amerikanen aankomen:  
 

Drie glider-mannen: Pvt. John H. Kessel, Sgt. Mike Lewis, Cpl. Artie Kitterman 
B/Sgt. Delbert Dunham, T/Sgt. Gerard Pitt, Gliderpiloot F/O Thomas P. Hartz, 

Paratrooper Lucian Hopkins 
 
Dunham, Pitt en Hopkins komen 19 september om 07:00 uur op Heieind-2 aan.  

Ze hebben overnacht bij Smulders en zijn door Bert Louwers en Theo Dirks van 
Casteren naar het Heieind gebracht. Bela Benko is door Wim van der Heijden naar het 

Heieind gebracht.  
Juffrouw van Hoof ziet Thomas Hartz op 17-9 uit een greppel klimmen. Thomas is 
gliderpiloot van een van de drie gliders die bij de Heikant landde. Het ligt dan voor de 

hand dat hij in een van de drie jeeps op naar het Heieind is gereden.  
 

Hoe dan ook, op Heieind-2 verblijven nu 12 man:  
 
Guido Brassesco, Joe Andrews, Joe Curreri, Harry Tinkcom, Lucian Hopkins, Mike 

Lewis, Artie Kitterman, John Kessel, Gerard Pitt, Delbert Dunham, Bela Benko en 
Thomas Hartz. 

 

             
Guido Brassesco   Joe Andrews     Joe Curreri    Harry Tinkcom  Lucian Hopkins 

piloot         copiloot            crew chief     radio-operator  paratrooper  

 

          
Mike Lewis       Artie Kitterman  John Kessel    Thomas Hartz 

gliderman         gliderman          gliderman      gliderpiloot 

 

        
Gerard Pitt        Bela Benko    Delbert Dunham 

crew chief         crew chief     radio-operator 

 

https://www.sfgate.com/news/article/HARTZ-Thomas-P-2680916.php
https://www.liberationroute.com/nl/pois/533/fallen-angel
https://ww2db.com/image.php?image_id=11830
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Tinkcom schrijft de namen op 
 

 

 
 

Vooraan: Artie Kitterman (paratrooper), Bela Benko (crew chief), Joe Curreri (crew 
chief), Harry Tinkcom (radio-operator),Mike Lewis. 

 
Staand: Thomas Hartz (glider piloot), Adriaan Goossens (met P.A.N. armband), Lucian 

Hopkins (paratrooper), pater Fried van der Looij, Gerard Pitt (radio operator).  
 
.  

https://ww2db.com/image.php?image_id=11829
https://www.loonsheem.nl/wp-content/uploads/2019/05/1988-Pater-van-der-Looy-25-jaar.pdf
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Briefje van Marie van Hooff 
 

    
 
Adriaan Goossens (armband met KP PAN), pater Fried van der Looij, Karel Smulders., 

21-9-1944 
 

Goossens toont een pistool. Karel Smulders draagt een Amerikaans geweer. Pater van 
de Looij kijkt vol ontzag naar zoveel "vuurkracht". 
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Karel Smulder’s farm, Hoogeloon, Holland schrijft Maria van Hoof. Op de omslag van 
het boekje "Meesterlijk Verzet" staat dezelfde foto. Maar daar is het de boerderij van 

Kees Koolen.  
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Staand: Hartz, Goossens, Smulders, Pitt, Geknield: Kitterman, Kessel, Curreri 

Liberation route 

 

 
V.l.n.r: Pitt, Benko, Dunham, Andrews, Curreri, Brassesco 

 

 
 

https://www.liberationroute.com/nl/pois/533/fallen-angel
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Glider 42-58095 

 
De glider komt op 17-9-1944 neer tussen Bladel en Hapert, met piloot Guy Anderson, 

Richard Zirn, Frank Just en Robert Pfeiffer.  
 

Marius van Uythoven en Kees Classen brengen de mannen naar het Loo-ven. 
Zirn heeft een kaakfractuur. Hij wordt geholpen door dokter Leo Corsten.  
 

Capt. Anthony Hutchison van TCG 437 en TCS 86, stijgt op in Ramsbury op 17 
september en trekt glider 42-58095, met de 1 piloot en 3 passagiers:  
 

 
 

Kees v.d. Loo: 

 
Op 17 september 1944 is er een glider geland in Bladel. De glider kwam om 13.43 

neer zuid van Bladel bij Heeleind aan de rand van een bosje tussen Boerderij Overland 
en waar het Dalemsstroompje en de AA of Goorloop samen de Groote Beerze vormen.  
 

 
 

In de glider zat een Jeep vermoedelijk ook een trailer. De inzittenden vluchtten in de 
richting van Klein Terkooijen.  

 
De Amerikanen overleven de oorlog, want ze worden in latere oorlogsjaren 
krijgsgevangen genomen:   

 
Guy Anderson was op 8-6-1945 in Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang Prussia 54-12. 

Zirn was op 4-2-1946 in Stalag 3C Alt Drewitz Brandenburg, Prussia 52-14 
Just was op 1-6-1945 in Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12  

Pfeiffer was 12-6-1945 in Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 
 

https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1028&cat=GP23&tf=F&q=Hutchison&bc=sl&rpp=10&pg=8&rid=1512155&rlst=1343098,1351566,1354718,1368311,1369287,1370448,1377011,1471806,1472715,1512155
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
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Zirn had een dubbele kaakfractuur. Hij werd verbonden door dr. Corsten uit Bladel. Een ander 

had een hersenschudding, maar was de volgende dag al beter. In de nacht van 18 op 19 

september zag ik ze voor het laatst. Eddy Claasen, P.A.N. commandant Bladel 
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Rapport van Gerrit Beex 
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De veldwachter krijgt tegen de avond van Gerrit de opdracht om de leiding op zich te 

nemen bij het begraven van de gesneuvelde Amerikanen en te zorgen dat ze nog 
dezelfde avond op het kerkhof te Hoogeloon worden begraven.  

Bert roept enkele burgers oproepen op om mee te helpen. Frans haalt in Casteren de 
parachutes en de gummi handschoenen, die nodig zijn bij het begraven van de 

verkoolde lijken. Jan van Antwerpen zou met paard en kar komen en Thijs, die sinds 
enkele dagen als ordonnans bij onze groep is ingedeeld, zou ook helpen.  
Hij komt echter al spoedig Gerrit zeggen dat de veldwachter de zaak niet aandurft, 

omdat er te veel Duitsers in het dorp zijn. Gerrit gaat dan maar zelf mee en laat alles 
gereed maken. 

 
Plaatjes (dog tags) zijn gevonden van: William Williams, Nick Pehote, Jacob Faasse, 
die bij de Wagenbroeken tussen Casteren en Hoogeloon neerkwamen in Dakota nr. 7 

met John Burke en Herman Dedloff, Calvin Gifford en Benjamin Siano van Dakota nr. 
9, die met Frolli neerkwamen tussen Luyksgestel en Retie.  

 
Met Thijs rijdt hij direct naar de Wagenbroeken, waar een van de vliegtuigen (nr. 7) is 
neergestort. Bert en diens vader komen met Jan van Antwerpen op de kar mee. 

Zij hebben de lijkkisten meegebracht en de gesneuvelden worden hier in gelegd, 
nadat eerst de helft van hun herkenningsplaatje wordt afgebroken. Omdat hun kleding 

is verbrand, worden zo goed als geen verdere persoonlijke bezittingen gevonden. In 
het schemer donker worden zij naar het kerkhof vervoerd en begraven, zonder dat 
een Duitser er iets van heeft gemerkt.  

 
John Burke is begraven door de de fam. Der Kinderen.  

 

       
 
Copiloot John Burke weet nog uit het vliegtuig te springen, maar zijn parachute gaat 
niet goed open en hij heeft te weinig hoogte. Hij stort te pletter op de grond 

tegenover het voetbalveld in Casteren, vlakbij een stroompje het Wagenbroeks loopje. 
De grond waarop hij valt is van familie Der Kinderen, het is een bietenveld. 

Harry Swaanen uit Casteren ziet op een gegeven moment een roofvogel die telkens 
komt pikken op dezelfde plek. Hij gaat kijken en ontdekt het lichaam van John Burke. 
John is door de familie Der Kinderen daar terplekke begraven. De kinderen verzorgen 

het graf en leggen daar bloemen neer. 
 

Herman Dedloff, Calvin Gifford en Benjamin Siano van Dakota nr. 9, komen met 
William Frolli neer tussen Luyksgestel en Retie. 

 
Direct daarop rijden allen naar de Hondshoef waar het andere vliegtuig (nr. 9) ligt. 
Hier is het identificeren een hopeloze zaak, daar de lichamen totaal verkoold zijn.  

Ze worden gezamenlijk in een kist gedaan en zo begraven op het kerkhof. Bij 
thuiskomst worden de namen van de gevonden herkenningsplaatjes allen door Jan, de 

broer van Gerrit, opgetekend en de plaatjes worden aan Eugene gegeven, die ze naar 
het Amerikaanse Rode Kruis zal opsturen, zodra daartoe gelegenheid is. 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/veldgraf-voor-verongelukte-copiloot
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Met de namen van de mannen uit Dakota nr. 9 is iets bijzonder aan de hand.  

Hun namen staan op de dog tags. Het vliegtuig zou zijn neergekomen tussen 
Luyksgestel en Retie. Dat is 11 km van Hoogeloon. Waarom zijn de lichamen dan niet 

vanuit Bladel opgehaald ?  Ik vermoed dat het vliegtuig niet is neergekomen op de 
aangegeven plek, maar dichterbij Hoogeloon. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 11 km van Hoogeloon naar de plek waar Dakota 9 zou liggen.  
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Bij het ophalen der lijken hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt J. van 

Antwerpen, die paard en kar beschikbaar stelde, W. Willems die die ik met de leiding 
had belast er verder Thijs Zegers (uit Rotterdam), J. Hageman er Jac Adriaansen. 

Tevoren heb in overleg met de pastoor de plaats vastgesteld waar het graf moest  
komen. Boerinnenbond verzocht om graven van de gesneuvelde Amerikanen te 

versieren. 
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Bevrijding Hoogeloon, donderdag 21 september 

 
21 September, de aanval begint.  

Ver links zien ze verschillende zware rookkolommen opstijgen. Daar zijn de Engelsen 
vanuit Hapert over Landorp, Hoogeloon binnengevallen.  

 
 

 
De Engelsen komen uit Landorp 

 

 
De Duitsers komen uit Casteren. 

 

Bij de kerk heerst doodse stilte. Voor ze de draai om gaan, zien ze de tanks komen.  

Langs het gemeentehuis en het postkantoor gaat het verder. Op tweehonderd meter 
zien ze een Duitser in gebukte houding de weg oversteken. Vijf anderen volgen in 

dezelfde schichtige houding. Ze houden links van de weg, maar nauwelijks hebben ze 
dit gedaan of kogels kletteren tegen de muur waar ze langs lopen. Glasscherven 
rinkelen. Duits vuur komt waarschijnlijk van de Hoef of uit een tuin. Met grote 

sprongen lopen beiden naar de overkant, maar ze zijn nog niet midden op de weg of 
de ruiten van de boerderij aan de rechterkant rinkelen tegen de grond, vuur van de 

Engelse tanks in de rug.  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landorp
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        Heieind                   Hoogeloon                    Vessem 

                                                                           

                                                                            Z  Zuivelfabriek         

                                                                            I  

                                                                            I    ---------- De Hoef --------- 

                                                                            I                                                                                                

                                                                            I           

                                                                           70  Hoofdstraat v.d. Wildenberg, Wegman 

                                                                            I 

     "Hoofdkwartier" Beex, Blumberg, Hoofdstraat     65    ----------- Bieshof --------- 

                                                                            I 

                                                                            I                                                                                                      

    Duitsers ->  Casteren <----------   Casterseweg    I 

                                                                           54   Gemeentehuis         

                                                                            I  

               -------------------------   Brouwerstraat     I     

                                                                            I 

                                                    Maalderij           I 

                                                                            I  Torenstraat  -----------→  Hoogcasteren  

                                                                            I 

                                                                            I  

                                                                            I  

                                                                           52  St Pancratiuskerk     

                                                                            I 

                                                                            I 

                                                                            I   Heuvelseweg  --------------→    Heuvel                                                                                                    

                                                                            I  

                                 Engelsen   L   Landorp 

                                                                            H   Hapert 
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Nadat besloten is de schuilplaats te verlaten, is de vraag: zijn er Duitsers 
achtergebleven aan de overkant van de weg ? We stellen die vraag fluisterend aan de 

mannen in de nabije schuttersputjes, maar niemand weet het.  
De tijd gaat snel voorbij en de Duitsers kunnen iedere minuut terugkomen, daarom is 

verder uitstel uit den boze. Joe en ik springen uit ons gat en tillen Brassesco uit zijn 
schuilplek en dragen hem zo voorzichtig mogelijk naar de haag. 

We verwachten geweervuur maar er vliegen geen kogels over. Brassesco is zo goed 
verborgen geweest dat hij zich niet bewust is van de nabijheid van de vijand. 
Misschien denkt hij dat de stemmen van Nederlanders zijn.  

 
Toen Andrews geholpen was naar de haag te gaan en alle mannen verzameld waren, 

lagen we rustig het terrein te bekijken, voordat we het korenveld in gingen.  
Juist op dat moment is er een wild geklauter ten zuiden van ons en horen we 
stemmen in het bos dat we zojuist verlaten hebben. Iedereen denkt dat het de 

Duitsers zijn. Ik neem een handgranaat uit mijn zak.  
Maar de mannen die naar ons toe komen zijn geen Duitsers. Het zijn partizanen, 

onder leiding van Adriaan, die tranen van vreugde in zijn ogen heeft.  
Hij gaf later toe dat hij huilde toen hij de lege schuttersputjes zag.  
 

Binnen een paar minuten zitten de luitenants in een draagstoel en is de mobiele radio 
achter de carrier gehaakt en rijden we naar het dorp.  

Toen ik de carrier in ging overhandigde een van de Tommies mij een appel. "Je hebt 
de laatste tijd niet veel te eten gehad, of wel ? De appels smaken goed". Ik bedank 
hem en begin de appels te eten.  

Granaten ontploffen aan beide kanten toen we het bos uit reden en op een lichte 
helling zitten veel soldaten in gehurkte positie. Leden van de 63e Welsh fusiliers, ze 

zwaaien als we voorbij komen. Ze liggen op de helling achter ieder beschikbare 
dekking, klaar om het bos in te gaan.  
 

Overigens vertelt Adriaan Goossens mij later in Londen op V-J dag (14 augustus), dat 
vijf minuten nadat we uit de Duitse linies waren gehaald, de Duitsers onze 

schuttersputjes in gingen. Het was op het nippertje.  
 
Het dorp Hoogeloon in Noord-Brabant is bevrijd. De dorpelingen staan in rijen op 

straat en roepen en zwaaien naar de verfomfaaide en smerige Amerikanen, die zich 5 
dagen niet hebben gewassen en geschoren. De Bren Gun Carrier stopt en er komt een 

burger aan met een fles champagne, die hij verborgen heeft voor de Duitsers.  
Een slok is bijna teveel voor mijn lege maag. We schudden handen en worden op de 
schouders geklopt terwijl we naar de Britse commandopost lopen. Overal zijn tekenen 

van de strijd te zien: kapotte ruiten, gevels met kogelgaten en bloed op de bestrating.   
 

Bij de veldkeuken, in een stenen gebouw, dringen verscheidene soldaten die nog niet 
hebben gegeten, erop aan dat wij hun mess kits gebruiken en naar het begin van de 

wachtrij lopen. Na het eten wassen wij ons in een huis waar een Duitser is 
omgekomen door een granaat. De vrouw des huizes glimlacht over het incident en 
wijst met grote tevredenheid op een grote vlek bloed op haar tapijt.  
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De Duitser heeft een binnenplaats onder schot gehouden met een machinegeweer. 

Een Tommy sloop langs de muur en toen hij bij een raam kwam, zei mevrouw ons: 
"Liet hij zachtjes een granaat in de nek van de Kraut vallen".   

Er was een hels kabaal en ik keek in de kamer en zag weer een goede Duitser.  
Er lagen doffe rode vlekken op de vloer van de beschadigde kamer.  

 
Die avond, terwijl Britse artsen zich bekommeren over de luitenants, gaan Joe en ik 
naar het huis van Adriaan. Nadat we kennis gemaakt hadden met zijn vader, moeder 

en zuster, drinken we wijn en eten we koekjes.  
Adriaan speelt Nederlandse liedjes op het familie orgel. Joe "nocked out some Boogie 

Woogie".  
 
Die nacht slapen we op stro in de zeer gerieflijke dorpsschool. We zijn te moe om aan 

dekens te denken, maar die nacht komen enkele Engelse soldaten ons toedekken.  
 

 
Vrijdag 22 september, Harry Tinkcom 
 

In de ochtend worden wij in een truck naar Eindhoven gebracht. Adriaan volgt ons in 
zijn auto. Wij nemen daar afscheid van hem. De Britten denken dat we het beste naar 

Brussel kunnen liften. We hebben weinig moeite om een lift te krijgen.  
We reizen via Mol, Geel, Westerlo en Mechelen over wegen vol met militaire 
voertuigen die naar het front rijden. 

 
Om 18:00 uur bereiken we Brussel, waar wij een kamer krijgen in het Cosmopolite 

hotel.  
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Rapport van Gerrit Beex 
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Bijlagen 

 
Gebeurtenissen rond 17 september 

 
Uit het Gedenkboek van de P.A.N. 

 
Groep Lage Mierde 
17 september 1944  

Ter plaatse is een Amerikaans toestel neergestort waarbij twee van de inzittenden om 
het leven zijn gekomen n.l. Bader J. Ross, 2e Lt. en K.M.P. Bertken, 1e Lt.  

Zij zijn begraven op de R.K. begraafplaats aldaar. Van de overige inzittenden is niets 
naders bekend.  
 

Groep Reusel 
17 september 19144  

Hier stortte een Amerikaans toestel neer, waarvan een gesneuvelde door J.W. Vis 
begraven.  
19,20,21,22 september  

Door …………  zijn 4 Amerikaanse piloten tot aan de bevrijding van voedsel voorzien, 
nadat in de Belevensche heide voor hen een schuilplaats was gezocht. 

 
Groep Netersel  
17 september 1944 

Bij de boswachter uit het "Dun" waren twee parachutisten in veiligheid gebracht doch 
hij kwam de Commandant van de groep hiervan op de hoogte stellen, die direct 

maatregelen trof en de piloten aldaar liet halen en bij hem onderbrengen De namen 
van de piloten waren Pitt en Dunham. Een parachutist (naam onbekend) werd 
gevonden door.......... en naar de groep in Casteren gebracht. 

 
18 september 1944 

Een parachutist bevond zich bij een burger te Bladel, genaamd K., die er geen raad 
mee wist. Door de Commandant van de groep Bladel in samenwerking met de 
Commandant van de groep Netersel werd de piloot naar het huis van F. v.d. H. 

(Commandant) gebracht. De naam van deze piloot was Hopkins. 
Een andere boer uit de omgeving kwam ook de hulp inroepen van F.v.d.H. omdat hij 

een gewonde piloot in zijn huis had. De naam van deze piloot was Lopez. Deze piloot 
werd eerst verzorgd en toen op een kar naar het huis van F.v.d.H. gebracht waar hij 

verder bij de familie H. werd verpleegd en verzorgd, tot de middag van 20 september.  
In de nacht van 18/19 september werden de drie parachutisten Pitt, Dunham en 
Hopkins, naar de groep in Casteren gebracht. 

 
20 september 1944 

Tegen de middag wordt de Amerikaanse piloot Lopez door de Duitsers ontdekt en 
gevangen genomen. F.v.d.H. wordt gearresteerd en enkele uren nadien, voor zijn hulp 
aan de piloten, gefusilleerd. 

 
Groep Bladel 

17 september 1944 
Door enige leden van de groep worden twee piloten ontdekt. 
Een ervan was gewond en kon niet meer lopen. De namen van deze piloten waren 

Zumhagen en Duffy. Nadat zij in een goede schuilplaats waren ondergebracht werden 
zij verzorgd tot 24 september 1944, de dag van de bevrijding. De leden die hieraan 

meegewerkt hebben waren R.v.Z. en B.  
Enkele andere leden ontdekten 4 piloten met jeep en toebehoren. De namen van deze 

https://www.eindhovenfotos.nl/4/Gedenkboek_PAN_pdf_Origineel.pdf
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piloten waren Just, Pfieffer, Anderson en Zirn. Zirn was echter gewond en hiervoor 

moest eerst geneeskundige hulp gehaald worden die spoedig aanwezig was in de 
persoon van Dr. C. uit B. De piloten werden in veiligheid gebracht en tot 23 september 

van voedsel etc. voorzien. 
 

Op 23 september werd het contact verbroken door de gevechtshandelingen die ter 
plaatse en in de omstreken geleverd werden. Bij de bevrijding werd direct naar hen 
geïnformeerd en enige officieren deelden toen mede dat er inderdaad vier piloten met 

jeep zich bij hen hadden aangesloten. 
 

18 september 1944 
De Commandant van de groep bracht tezamen met de Commandant van de groep 
Netersel de in Bladel gevonden parachutist naar het huis van F. v.d. H. (Hopkins)  

 
Groep Casteren en Hoogeloon 

17 september 1994  
Op deze dag stortten hier toestellen en 4 gliders neer. Het eerste toestel nr. 315302 
brandde gedeeltelijk uit en hierbij werden drie verkoolde lijken aangetroffen. Om 

plunderen te voorkomen werd een gewapende wacht bij het toestel geplaatst die zich 
meer dan eens moest terugtrekken in verband met voorbijtrekkende Duitsers. Voor de 

gesneuvelden werden kisten vervaardigd en de volgende dag werden zij op de R.K. 
begraafplaats te Hoogeloon begraven. Een vierde piloot die zich door middel van een 
parachute had trachten te redden, doch waarvan de parachute had geweigerd, werd 

enkele dagen nadien gevonden en eveneens op dezelfde begraafplaats begraven. Het 
vervoer geschiedde ’s nachts. Het overgebleven materiaal werd verzameld en bij de 

Commandant ondergebracht. De herkenningsplaatjes worden eveneens vermeld en 
deze zijn later dan een Amerikaans officier ter hand gesteld die voor doorzending via 
het Rode Kruis zou zorgen. 

 
Het 2e toestel was genummerd C-0676210. Bij dit toestel werden 4 verkoolde lijken 

aangetroffen. Zij zijn op dezelfde wijze als de bovenstaande begraven. Een piloot wist 
zich door middel van een parachute te redden en werd door drie leden opgevangen en 
ondergebracht in een voorlopige schuilplaats.  

 
Het derde toestel was genummerd 2100672. Twee leden van de bemanning die zich 

niet per parachute konden redden werden met levensgevaar uit het brandende toestel 
gehaald door een kranige dorpeling genaamd M. Zij hadden enige verwondingen 

opgelopen en werden ook voorlopig ondergebracht. De een had een beenbreuk en de 
ander een kaakfractuur zodat een lid werd opgedragen een dokter te gaan halen die 
dan ook spoedig present was om eerste hulp te verlenen. Zijn naam was Dr. G. uit V. 

De boodschapper die van de dokter terugkwam ontdekte onderweg ook nog een 
gewonde parachutist; hij nam hem mee naar huis omdat hij over inwendige pijnen 

klaagde. Bij dit lid is hij verpleegd tot bevrijding.  
 
Het 4e toestel was genummerd 216064. Hieruit ontsnapton nog enkele piloten, een 

ervan had een zware knieblessure en werd daarvoor bij de Commandant thuis 
ondergebracht. De dokter had het erg druk met zijn patiënten die tot de bevrijding 

een geregelde behandeling nodig hadden. Dit toestel viel op het gebied Vessem en de 
twee doden die erbij te betreuren waren, werden door de groep Vessem begraven. 
Uit deze toestellen hadden zich ook enkelen met parachute kunnen redden en deze 

hadden zich ofwel verstopt of zij hadden van aangeboden hulp gebruik gemaakt om 
op een schuur of zolder een veilig onderkomen te zoeken.  
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De drie gliders kwamen oostelijk van het dorp terecht en werden met 3 jeeps volledig 

bewapend en uitgerust door de Commandant van de groep en een ander lid naar een 
beter beschutte bosplaats gebracht ten noordwesten van het dorp. Tijdens deze tocht 

die gedeeltelijk door het dorp moest gaan, kregen de twee nog assistentie van twee 
andere leden van de groep. Bij aankomst werd een degelijke plaats uitgezocht en de 

piloten die zich hier en daar provisorisch hadden laten onderbrengen, konden nu bij 
de andere gevoegd worden, waardoor aan de burgers veel risico werd ontnomen.  
J. sprak Engels en deze werd door de Commandant aangewezen om als contactman 

bij de Amerikanen te blijven, terwijl een landbouwer in de buurt de parachutisten van 
voedsel zou voorzien, wat ook nauwgezet is uitgevoerd. Tegen de avond bevonden 

zich ongeveer 25 piloten in het kamp. Nadat nu het eerste werk naar het zoeken van 
de piloten geschied was, werd de groep er op uitgestuurd om het achtergebleven 
materiaal te verzamelen. Alles wat men aantrof werd gedeponeerd in een schuilplaats 

bij de Commandant wat de Amerikanen konden gebruiken werd de volgende dag naar 
het kamp gebracht in kleine partijen. 

 
18 september 1944 
Het aantal steeg ongeveer tot 30 omdat er nog verspreide piloten gevonden werden. 

Het verkennen van de omgeving, speciaal in de richting Eindhoven, waarheen een 
groep van 15 à 20 Amerikanen met drie jeeps de volgenden dag zouden vertrekken. 

 
19 september 1944 
De Amerikanen vertrekken met de drie volgeladen jeeps over de tevoren verkende 

wegen naar Vessem en worden uitgeleide gedaan door de Commandant en leden, die 
voor een gedeelte de weg hebben afgezet. Aan de grensscheiding van het dorp 

worden de Amerikanen overgenomen door de groep uit Vessem, die hen naar Wintelre 
brengt, en vandaar weer verder naar Veldhoven waar zij zich kunnen aansluiten bij de 
geallieerden. Een gedeelte van de Amerikanen maakte de tocht niet mee omdat zij 

enkele gewonden in hun midden hadden, en omdat men het risico niet wilde lopen 
onderweg op Duitsers te stoten. 

 
In de nacht van 18/19 september werden van Netersel 3 piloten gebracht tot 
Casteren, hier zijn zij overgenomen door de groep C.H. en diezelfde nacht 

overgebracht naar het verzamelkamp. 
 

September 1944 
In verband met de veiligheid moest de groep van plaats veranderen en door J. is een 

nieuwe plaats uitgezocht waar zij naar toe gebracht zijn. In de avond van de 
bevrijding nestelde zich n.l. een groep Duitsers vlak bij de Amerikanen. Hun sterkte 
was ongeveer 120 man en zij stelde 88 mm geschut op. Gelukkig verdwenen zij weer 

even vlug als zij gekomen waren anders waren er zeker gevechtshandelingen uit 
gegroeid. 

 
Groep Vessem 
17 september 1944 

Hier stortte een toestel neer waarbij twee doden te betreuren waren die door de groep 
op de graafplaats aldaar begraven werden. Een piloot werd door een lid van de groep 

C-H, toen hij naar de dokter was geweest om diens bijstand in te roepen, ontdekt en 
mee naar huis genomen. Het ander lid uit het toestel werd ontdekt door de 
Commandant v.d. groep C.H. 

 
Achter het Rietven landde een glider in een dennenbos. De vier inzittenden plus jeep 

werden door de groep in veiligheid gebracht. L. en S. brachten deze vier plus jeep, 
diezelfde avond naar Wintelre. Een piloot ervan was genaamd Wriggle. 
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19 september 1944 

‘s Middags werd uit het verzamelkamp te Hoogeloon de groep piloten gehaald op de 
afgesproken plaats en tezamen met de leden (G.S. en L.v.d.B) naar Wintelre 

gebracht. De weg was afgezet door de groep ter beveiliging van de piloten. 
 

Groep Wintelre. 
17 september 1944 
Zweefvliegtuigen geland bij v.d. B. de vier inzittenden plus jeep en vier piloten van de 

verbrande trekker door v. L. weggebracht in de richting Zeelst-Veldhoven en daar 
konden zij zich aansluiten bij de geallieerden. 

 
18 september 1944 
De groep piloten uit het verzamelkamp overgenomen van de groep Vessem en verder 

gebracht naar Veldhoven, waar ook zij zich konden aansluiten bij het 2e Leger.  
A. en N. hadden zich belast met het transport. 
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Verdere gegevens over de luchtlandingstroepen 

 
Overlevenden 

 
1. Dyer, F.S.W. 

2. Hickey, J. 
Beiden zijn op 21-9-1944 te Arendonk (België) opgepikt en te Hooge Mierde tot de 
bevrijding 3 oktober 1944 verzorgd.  

3. Wriggle 
Neergestort op 17-9-44 met 4 anderen in een glider bij Vessem, ‘s nachts vervoerd en 

de volgende dag bij de verkenningstroepen gebracht. 
4. Op 17-9-44, 4 inzittenden plus 4 piloten van zweefvliegtuigen opgepakt en door v. 
L. uit Vessem naar de Britse troepen gebracht. 

5. Just 
6. Pfeiffer 

7. Zirn 
5. Anderson 
Op 17-9-44 bij Bladel neergekomen met een zweefvliegtuig. Zirn was gewond en is 

verzorgd door assistent-dokter C. uit Bladel. Bij de Britse troepen gebracht.  
 

9. Duffy Sergt. 36735962, 8230 South Morgan Street, Chicago, Illinois.  
10. Zumhagen, R, Lt. 0-2056518 524 Taplestreet Rockford, Illinois.  
Beiden in Bladel neergekomen en verzorgd tot de bevrijding bij v.d. S. in Bladel.  

 
11. Dunham, D.R.  419 Birdsall street Endicott New York.  

12. Hopkins, L.  131 Mich. Even. Hammond Snd.  
13. Blumberg, E.M.  Lt. Atlanta Georgia  U.S.A. 
Is verwond geweest en opgenomen bij B. in Hoogeloon.  

14. Wegman, J. Th.  Lt. 810 West Broadway Sedalia Missouri U.S.A. 
Verwond geweest en verzorgd door v.d.W. Hoogeloon.  

15. Brabec, R.J.  Lt. 1,720 N. Keystone Avenue Chicago, Illinois.  
16. Lewis, Sergt. Mike 12126 Charest street Detroit 12 Michigan. 
17. Kitterman, A. 1332 South 9th street Noblesville Indiana.  

18. Pitt, C. H. Serg. Route 2 box Miami 33, Florida.  
19. Tinkcom M.H. Prof. Armagh Pennsylvania U.S.A. 

20. Curreri, J. 33329781 T.42 St. Sartain street, Philadelphia P. U.S.A. 
21. Benko, S.E. 21955 Liddesdale Detroit Michigan U.S.A. 

22. Andrews, J.P. Lt. 526 33 road Avenue Meridian Mississipi U.S.A.  
23. Ronte G. B. Lt. nr.2 Box 515 Stockton Californie U.S.A.  
24. Hartsz, P. Th. Lt. Bell Ave Pittsburgh Pennsylvania U.S.A. 

 
Nr. 11 tot en met 24 zijn de namen van enkele parachutisten die nog bekend zijn van 

de luchtlandingsoperaties van 17-9-1944 en die allen (ongeveer 50 in getal) in een 
geheim kamp zijn ondergebracht geweest tot de bevrijding kwam. 
Enkele zijn echter reeds vroeger naar de Britse troepen gebracht. De gewonden 

werden in het kamp verpleegd door de dokter van Vessem G.  
 

25. Lopez, de H. 6175.3 Street U.S.A. 
Parachutist, gewond, is door de Duitsers in de woning van v.d.H. te Netersel gevonden 
en weggebracht, neergekomen op 17-9-1944.  

 
26. Gandin, G. Rue de Buch Lay 13, Mantes Gassicourt Frankrijk.  

27. Villard, L. Rue Elisee 12 rue Elise Roels Bicêtre Seine.  
28. Lucien Coubert Aubusson, Creuse. 
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Deze drie zijn Franse krijgsgevangenen en zijn door F.v.d.H. uit Netersel naar België 

vervoerd, zij zijn ook ter bestemder plaatse aangekomen, daar zij reeds geschreven 
hebben. Dit gebeurde op 17-9-1944. 

 
29. Kaljgin uit Astrakan. 

30. Alschkin, uit Astrakan.  
Beide van Russische afkomst, door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en in 
Hoogeloon ondergedoken bij wed. W.  

 
31. Fedoruk , Mike 

Canadees vliegenier in Hooge Mierde ondergebracht vanaf 27-3-1944 tot 10-4-1944. 
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Overledenen 

 
1. Amerikaans piloot te Reusel begraven door J.W.V. Bij het vliegtuig gevonden, 

revolver gemerkt serial NE 184953 op 17-9-1944. 
2. Pehote Nic.  

3. Williams W.  
4. Faase, J.  
Afkomstig van vliegtuig nr. 315302 op 17-9-1944 afgesloten, liggen in Hoogeloon 

begraven. 
5. Burke, J.F. Lt. T. 43 0693349. Begraven op 17-10-14 te Hoogeloon.  

6. Vliegtuig nr. 02100676210, hierin bevonden zich 4 verkoolde lijken, gevallen op 17-
9-1944. Begraven in Hoogeloon.  
7. Vliegtuig nr. 0 2100672, twee leden van dit vliegtuig gered en de anderen zijn 

verbrand op 17-9-1944. 
8. Vliegtuig nr. 210064, neergestort op 17-9-1944, twee leden n.l. Lt. Blumberg M.E. 

en Lt. Wegman, J.Th. gewond opgenomen, anderen vermist.  
9. Wisniewsky, R. 
Op 17-9-1944 neergestort te Vessem en begraven met nog een onbekende te 

Vessem, een derde moet nog onder de motor in de grond zitten. De anderen zijn 
ontkomen. 

10. Bader, J. Ross. 
11. Bertken, K.M.P. 
Neergestort te Lage Mierde en begraven op het kerkhof al daar op 17-9-1944. 

12. Seibel, T.   J.0-1824236  T42-43.A. 
13. Dominio, R.J.  333426820   T43-44.O.     

14. Snelling F.L.   151116182  T42-43.A. 
15. Findley J.A.  13117752  T42-43.A. 
16. Harvey W.N.  20455149 

17. Leer, E.R.   0-427182  T41-43.O. 
18. Tappe, H.   

19. Difalco, G.L.  3403559    T43-44.A. 
20. Dilfalco, M.A.   517  5 Th. Place Pratt City, Birmingham, Alabama 
21. Golden, W.F.  12185679  T43.O.   

22. Golden, W.  149 - 16    17 A.V.E.  Whitestone NewYork 
23. Thomas, R.    

24. Gilmore, C.W.   0-681052 
25. Peterson, E.J.   0-701280  T.43.O.  

26. Rice, J.B.   16058595   T.43.O. 
27. Rice E.   627 -11  Th. St. Wilmette III P 
28. Onbekend. 

 
Nr 12 tot en met 28 zijn begraven in Bladel en neergestort 17-9-1944. 
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Beknopt overzicht activiteiten uit de dagen na 17-9-1944 

 
Groep Bladel 

Inlichtingen aan Engelsen doorgegeven toen deze de Nederlandse grens naderden, 
een man als tolk achtergelaten. Vier Amerikanen aan de groep Hapert overgegeven, 

na een mislukte poging om hen naar de Engelsen te brengen.  
Wapens afgenomen van twee Duitse deserteurs. Drie Amerikanen naar Netersel 
gebracht, waar ze door de groep Hoogeloon en Casteren werden overgenomen.  

Spijkers gestrooid op de wegen. 
 

Onderduikerskamp Bladel 
In de eerste dagen na de bevrijding was het vooral op de dorpen vaak een onzekere 
toestand. De Duitsers stelden hier en daar posten en versterkingen op volgens 

verwachte invallende troepen. Deze kwamen uit en verdwenen naar alle richtingen, 
zodat de bezetter soms zonder strijd kon standhouden en meermalen dorpen van 

eigenaar verwisselden. Het werd voor de P.A.N. vaak ingewikkeld om op het juiste 
moment het goede antwoord op zulke samengestelde vragen te geven.  
Bij Bladel was een grote groep op verkenning gegaan om zich zekerheid te 

verschaffen omtrent de stand van zaken. Op flinke afstand werden zij troepen gewaar. 
Daar zij verwachtten met geallieerden te doen te hebben, gingen H. Flipse en W. 

Freeriks vooruit; de anderen zouden op grotere afstand volgen en naar 
omstandigheden handelen.  
Hoe groot was de ontsteltenis van de groep toen zij hun verkenners na enkele 

minuten de handen in de hoogte zagen steken. Daar beiden ongewapend waren viel 
niet veel te vrezen, doch toen de moffen hen fouilleerden vonden zijn toch nog een 

geweerpatroon. De dappere makkers keerden niet terug en vonden hun laatste 
rustplaats in de eenmansputten ter plaatse.  
 

Hapert 
Spijkers gestrooid. Vier Amerikanen van groep Bladel overgenomen en een paar 

dagen later naar de Engelsen in Eersel gebracht. Inlichtingen aan de Engelsen 
verstrekt. Wapens verzameld, die de Duitsers hadden achtergelaten. Verkenningen 
gedaan met een achtergelaten Duitse tank. Twee verdachte personen in de eerste 

dagen na de bevrijding gearresteerd.  
 

Reusel 
Gegevens over Duitse sterkte en troepenbewegingen verzameld en doorgegeven naar 

Casteren en Hoogeloon, vanwaar ze naar de Engelsen werden doorgegeven.  
Drie Duitsers krijgsgevangen gemaakt, toen hun wagen door de Engelsen was 
stukgeschoten. De activiteit werd gehinderd omdat de woning van de commandant 

door een granaat werd getroffen, waarbij zijn vrouw zwaar werd gewond en twee 
kinderen werden gedood.  

 
Netersel 
Duitser krijgsgevangen gemaakt. 

Amerikaans piloot verborgen; de commandant werd als gevolg hiervan door de 
Duitsers gedood. Bij de intocht der Engelsen werden inlichtingen gegeven over Duitse 

bewegingen.  
 
Hoogeloon en Casteren 

20 Amerikaanse piloten twee dagen verborgen gehouden en daarna door de Duitse 
linies naar de Engelsen gebracht. 18 Andere Amerikanen verborgen gehouden tot de 

Engelsen in Hoogeloon waren. Zeven Amerikanen en vier Duitsers begraven. 
Geheel de bevolking van Casteren en Netersel en een groot gedeelte van Westelbeers, 
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Middelbeers en Bladel, gedurende een tot twee weken van voedsel en onderdak 

voorzien. Zieken en ouden van dagen uit Netersel helpen evacueren. Gesneuvelde 
burgers begraven. 30 Verdachte personen aangehouden, waarvan 19 na verhoor 

werden losgelaten en 3 naar Eindhoven werden doorgestuurd. Door de groep werden 
19 krijgsgevangenen gemaakt, van wie 3 voor de bevrijding, 6 tijdens de intocht der 

Engelsen en 10 met of zonder hulp van Engelse patrouilles gedurende de eerste dagen 
na de bevrijding. Een noodbrug geslagen om het militaire verkeer door te laten. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


