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DE TOESTAND IN WELLEN OP 10, 11 EN 12 MEI 1940.  

 

Al heel vroeg in de nacht van 9 op 10 mei 1940 werd ons land verschillende keren overvlogen door 
de Duitse Luftwaffe. Iedereen had de indruk dat deze toestellen zich naar Groot-Brittanië begaven. 
Maar toen Duitse bommenwerpers even voor 3 uur in de ochtend 18 Belgische toestellen (Hurricanes 
en Gloster Gladiators) vernietigden in Schaffen en Goetsenhoven, volgde er een algemeen alarm. 

Op het vliegveld van Schaffen waren een aantal Fairy Foxes gestationeerd die moesten meedoen aan 
een geplande oefening in Beverlo. (De thuisbasis van de Fox toestellen van het 5de escadrille “Aigle 
Bleu” was eigenlijk in Nijvel.) Om 4u20 vertrokken de niet beschadigde “Fairey Fox VI” toestellen naar 
Jeneffe, waar zij de troepenbeweging van de Duitsers, ten oosten van Luik, moesten gaan inspecteren. 
Na deze inspectie keerden de 13 toestellen terug en ze landden te Vissenaken omstreeks 08.30 uur. Een 
half uur later vertrokken een negental vliegtuigen vanuit Vissenaken naar Diest om enkele Duitse 
Messerschmitt 109 toestellen te onderscheppen. De verouderde tweedekkertoestellen konden niet op 
tegen de Duitse moderne Messerschmitts en 3 Belgische toestellen werden neergehaald. (De andere zes 
toestellen werden zwaar beschadigd. Onderluitenant Brel en sergeant Detal stortten neer in Montenaken 
en Sint-Truiden. (Brel kon zich niet redden met de parachute en sneuvelde.) Luitenant Dufossez 
verweerde zich kranig en kon nabij Sint-Truiden een Duitse Messerschmitt neerhalen. De Duitse piloot, 
feldwebel Hoppe, overleefde de crash niet. 

In Herten ontspon zich een luchtgevecht en onze Belgische piloot bleek geen partij te zijn voor 
de Duitse overmacht.  In een minimum van tijd werd de Belgische tweedekker aan flarden 
geschoten en het toestel vloog in brand. Marieke en Augusta Neven uit Herten stonden op de 
straat en konden het schouwspel gadeslaan. Ze zagen dat de piloot zich probeerde te redden uit 
het brandende toestel. Samen met Maria Knapen snelden zij de inmiddels uit het oog verdwenen 
gesprongen piloot ter hulp. Na wat zoeken kwamen zij hem op het spoor, maar voor Etienne 
Duffosez kon geen hulp meer baten. Zijn parachute was niet volledig opengegaan waardoor hij 
aan hoge snelheid neerstortte. Hij kwam terecht op een dikke tak van een kerselaar, die hierdoor 
zelfs brak. Van het vliegtuig dat even verder in de beemd neerkwam schoot bijna niets meer 
over. Luitenant Etienne Dufossez was de eerste van de vijf Belgische piloten die op 10 mei 
1940, de eerste oorlogsdag, het leven lieten1. Luitenant Dufossez werd te Borgloon begraven, 
maar na de oorlog, in 1948, overgebracht naar het militaire ereperk van de Luchtmacht te Evere. 
De stad Borgloon maakte zijn overlijdensakte op waardoor het lijkt dat hij te Borgloon zou 
gevallen zijn; eigenaardig nietwaar. Zijn moeder, mevrouw Angelina Dufossez-Van Haelteren 
was de tante van de toenmalige burgemeester van Brussel en zij was later de drijvende kracht 
achter de oprichting van het militaire ereperk voor gevallen piloten. In de nabijheid van de crash 
te Herten werd later een gedenkteken opgericht; dit monumentje werd nadien verplaatst naar 
het kerkhof van Herten waar het zich nu nog steeds bevindt. Er bestaat zelfs  een ereprijs, de 
"Challenge Etienne Dufossez" die jaarlijks toegekend wordt aan een bemanning of een piloot 
die overleed tijdens het uitvoeren van een opdracht of ten gevolge daarvan; of aan iemand die 
blijk gaf van uitstekend "airmenship".   

                                                           
1 Helaas sneuvelde ook Louis Thys de brouwer in Vroenhoven op 10 mei 1940.  
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De Fairey Fox VI 

 

De gedenksteen voor Luitenant Dufossez op het kerkhof van Herten. 
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In de overlijdensakte van Lt. Dufossez verklaarde de ambtenaar van de Burgerlijke Stand dat Dufossez 
overleden was te Borgloon ! 
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Het overlijden van Leonie Houbrechts op 12 mei 1940 werd voorafgegaan door een vijftal andere 
overlijdens ten gevolge van de oorlogssituatie. Drie militairen, waaronder een piloot, sneuvelden en 
er waren daarbij nog twee burgerslachtoffers die echter niet van Wellen afkomstig waren. 

In Zuidoost-Limburg probeerde de commandant van het 1ste Legercorps nog een verdedigingsstelling 
op te werpen die liep van Munsterbilzen over Tongeren naar de vallei van de Jeker. Maar het 
samenraapsel van troepen werd snel uiteengeslagen door de 4de Pantserdivisie die op 11 mei omstreeks 
8u30 voor Tongeren opdaagde. Gelukkig voor de Belgen zetten de Duitsers de achtervolging niet in. 
Hun opdracht was immers niet om de verdediging aan het Albertkanaal verder op te rollen, maar wel 
om zo snel mogelijk aan te klampen bij het Franse 1ste Leger in de streek van Gembloux. Dit verklaart 
ook waarom het terugtrekkende Belgische leger tussen 11 en 13 mei meestal weinig hinder zou 
ondervinden. Een kolonne van Duitse troepen die uit de richting van Tongeren kwam naderde op 11 mei 
Wellen met verschillende tanks en andere voertuigen. In het Loonderveld achtervolgden ze Antoon Van 
de Wiele ( Cyclist 14ID 2 Esk. ) die zich verschool achter een “kreeloven”. De Duitsers naderden met 
een motor met zijspan en schoten Vandewiele dood2 (om 15.00 uur). De regimentsgeschiedenis vertelt 
over dit voorval het volgende : “Vijandelijke tankformaties rukken op richting Tongeren en dreigen Luik 
te omsingelen. De algehele terugtocht van het oostelijke deel van het Albertkanaal wordt bevolen en het 
veldleger zal post vatten achter de K.W. Stelling tussen Antwerpen en Leuven. Ook de rechterflank van 
het Cavaleriekorps is bedreigd waarop de commandant van het Cavaleriekorps eenheden van de 
inmiddels binnengelopen Groepering Ninitte en van de 1ste Divisie een dwarstelling laat innemen van 
Diepenbeek tot Borgloon (ook gekend als bretel van Kortessem, loopt grosso modo van Kerniel tot Gors-
Opleeuw en vervolgens langs de Mombeek van Guigoven via Wintershoven en Vliermaalroot tot Krijt 
en Diepenbeek.)  Deze eenheden moeten de stelling gedurende 24 uur verdedigen teneinde de rest van 
de 1ste Divisie toe te laten het Albertkanaal in goede orde te verlaten en zich achter de K.W. Stelling3 
terug te trekken. De kruispunten van Kortessem en van Wellen moeten in tweede echelon verdedigd 
worden door de 2de Groep en de Groep Cyclisten van de 14de Divisie. De Groep Cyclisten van de 14de 
Divisie verlaat Wimmertingen en vertrekt naar Wellen waar ze om 09u30 stelling nemen. Op dat 
ogenblik zijn de linies van de 7de Divisie nagenoeg over de ganse lijn doorbroken en begeeft de 
vijand  zich op weg naar Tongeren om de stad in te nemen. In Wellen bevindt zich eveneens de IIde 
Groep van 1ste Jagers te Paard die er hergroepeert na de gevechten aan de Zuid-Willemsvaart.  Het 
I/1JP stelt zich vanaf 11u30 op van Kerniel tot Guigoven ten zuiden van de Tongersesteenweg. Rond de 
middag komen de eerste elementen van de 2de Gidsen toe waarna de groep versterkt wordt met twee 
C47mm anti-tankkanonnen van de 2de Gidsen. Om 13u30 vertrekt II/1JP, die pas om 11.30 uur op de 
hoogte gesteld werd van de nieuwe opdracht, vanuit Wellen naar zijn stellingen ten noorden van de 
Tongersesteenweg. Nauwelijks buiten Wellen wordt de colonne al vertraagd door grote groepen 
terugtrekkende militairen van de 7de Divisie. Op ongeveer één kilometer voorbij Kortessem wordt de 
kop van de colonne beschoten door een Duitse pantserwagen.  Hierna maken de Jagers te Paard 
rechtsomkeer richting Sint-Truiden en doorkruisen de stellingen van de GpCy 14Div. Het gros van de 
2de Gidsen neemt stelling te Kortessem vanaf 14.00 uur en de nog maar net opgestelde C47mm anti-
tankkanonnen worden door de gidsen alweer meegenomen. De vijand maakt handig gebruik van de bres 
gelaten door II/1JP om tussen het eerste en het tweede echelon in te passeren en richting Wellen op te 
rukken. Om 15u00 maakt de GpCy 14Div contact met enkele Duitse tanks die vanuit Kortessem4 
voorzichtig oprukken. De wielrijders zien in dat ze zonder antitankwapens niets kunnen beginnen en 
trekken zich een half uur later terug naar Alken. In Alken stuurt Generaal-Majoor De Droog hen echter 
onmiddellijk terug naar Wellen zodat de Belgen om 18u30 weer op hun oude posities staan. De Duitse 

                                                           
2 Het dossier van Landsverdediging vermeldt dat Van de Wiele zou getroffen zijn door tankgeschut. Ooggetuigen weerleggen 
dit en spreken van een motor met sidecar die het tankkonvooi begeleidde. Het was het Duitse 35ste en 36ste Panzerregiment dat 
te Wellen passeerde. 
3 De KW-stelling of KW-linie was een Belgische antitankversperring tussen Koningshooikt en Waver (vandaar de KW in de 
naam) bedoeld als verdediging tegen een Duitse invasie in centraal België, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. De 
KW-stelling werd gebouwd tussen september 1939 en mei 1940 in opdracht van het Belgisch ministerie van Defensie, in 
hoofdzaak langs de rivier Dijle. De KW-stelling bestond uit een aaneenschakeling van gevechtsbunkers, communicatiebunkers, 
anti-tankgrachten en stalen bouwwerken (waaronder Cointet-elementen, spoorwegstaven en tetraëders). Bij de geallieerden 
staat de KW-stelling bekend als de Dijle-linie, bij de Duitsers als IJzeren Muur. 
4 De Duitsers volgden de volgende route : Diepenbeek, Crijt, Kortessem, Vrolingen, Wellen, Ulbeek, Gippershoven, Zepperen. 



7 

 

 

tanks zijn nergens meer te bespeuren en hebben Wellen al lang verlaten via Ulbeek en Zepperen op weg 
naar Waals-Brabant. De groep blijft zoals bevolen op post tot 22u30 en krijgt dan het bevel van 
Generaal De Droog om naar Bekkevoort terug te trekken. Tijdens de schermutseling tussen het eskadron 
en enkele vijandelijke pantserwagens die om 15u00 te Wellen toekomen, sneuvelt Soldaat Antoon Van 
De Wiele.” 

 

 

Belgisch C47 mm antitank kanon. 
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Antoon Van de Wiele werd pas op 29 juni 1964 ontgraven te Wellen en zijn stoffelijk overschot werd herbegraven te 
Leopoldsburg in het ereperk van de gesneuvelden. 

            

 
Via de Tramstraat reden de Duitsers richting Dorpsstraat en Meersstraat. Door een Belgische soldaat 
van het 14de  Artillerieregiment, Florent Daniel Creemers, werden ze omstreeks 16.00 uur van achter 
Sint-Christinakapel onder vuur genomen. De Duitsers schoten terug en doodden Creemers. Het lijk van 
Creemers werd samen met zijn motorfiets in een diepe gracht in de nabijheid gegooid. Helaas werden 
tijdens deze confrontatie 2 voorbijrijdende schoonbroers en inwoners van Kerniel, Jan Copis en Theofiel 
De Fastré, dodelijk getroffen door de kogelregen van de tankcolonne.  
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Over de dag van 11 mei 1940 vermeldt de regimentsgeschiedenis van de 14de Artillerie het volgende: 
“Rond 01u00 wordt voor het eerst gevuurd op een tankcolonne die zich ten zuiden van Genk op de baan 
naar Langerlo (Genk) bevond. Een tweede vuuraanvraag komt binnen om 08.00 voor het beschieten van 
een vijandelijke waarnemingspost. Om 11.00 krijgt de groep het bevel een nieuwe stelling te verkennen 
in de buurt van Viermaal en om 12.30 wordt de stelling te Nederstraat op bevel van de Ondergroepering 
WEST opgebroken. Onderweg kruist de colonne meerdere voertuigen met infanteristen die de komst van 
de Duitsers aankondigen. Een half uur later dan de IVde Groep komt de VIde Groep in Vliermaal toe 
maar botst er op de vijandelijke voorhoede. De colonne maakt rechtsomkeer en de groep kan gedeeltelijk 
ontsnappen aan een omsingeling echter niet zonder verliezen aan personeel en materieel. De Groep kan 
slechts zeven van de twaalf artilleriestukken vrijwaren, de 18de Batterij geraakt niet weg uit de 
omsingeling en wordt gevangen genomen. De stukken worden intact achtergelaten. Bij deze gevechten 
sneuvelt omstreeks 16.00 uur soldaat Florent Creemers.”   
 

 

 

De Panzerkraftwagen I, het type dat in Wellen gebruikt werd in 1940. 
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Het stoffelijk overschot van Florent Creemers werd op 7 juli 1940 overgebracht naar zijn woonplaats. 
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De Citroën Kégresse met de bijbehorende Howitzer. 

 

Duitsers van het 22ste Regiment te Herten (?) of aan de Kukkelberg op 12 mei 1940. (Het divisiecommando werd 
om 20.00 uur verplaatst van Genk naar Wellen.) 
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Van hieruit naderden de Duitse tanks die richting Ulbeek en Zepperen reden. Van aan de kapel op de achtergrond 
werd er door Belgische soldaten geschoten. Op deze weg vielen ook de twee burgerslachtoffers.‘s Anderendaags 
zou Leonieke Houbrechts het leven laten.  
 

 

Het huis te Russelt waar Leonie Houbrechts woonde. 
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Maria Leonia Hendrika Houbrechts woonde met haar ouders in de Vossepoelstraat nummer 2. Later 
Russeltstraat 2.  Zij was de dochter van Pieter Hubert Bernard Houbrechts en Maria Anna Neven. Samen 
met haar tweelingbroer Jozef Hubert Gustaaf Houbrechts waren zij de twee oudste kinderen van het 
gezin Houbrechts Neven dat 5 kinderen telde. De tweeling werd geboren te Wellen op 14 februari 1908. 
In Wellen doet het verhaal de ronde dat Leonie Houbrechts zou overleden zijn aan de gevolgen van 
verdwaalde kogels tijdens een luchtgevecht. Vermits op 12 mei 1940 praktisch alle Belgische 
vliegtuigen uitgeschakeld waren leek dit gegeven toch niet volledig correct te zijn. We zijn ons licht 
eens gaan opsteken bij enkele oudere Wellenaren en bij de familieleden van Leonie. Daarbij vroegen 
we aan Frank Vanstreels, auteur van 3 boeken over de bombardementen in Hasselt, bijkomende 
inlichtingen. Uiteindelijk zijn we tot het volgende relaas gekomen : “Op 12 mei 1940 was Leonieke 
omstreeks 18.30 uur aan het melken in de weide achter huisnummer Russelt 21; haar vader was eveneens 
in de weide aanwezig5. Tezelfdertijd werd de kanaalkom van Hasselt aangevallen en gebombardeerd 
door Duitse Stuka’s die het gemunt hadden op de petroleumopslagplaats van Purfina waarbij een zestal 
militairen omkwamen. Vermoedelijk heeft één van deze vliegtuigen per vergissing (of doelbewust) zijn 
bom laten vallen nabij Leonieke en haar vader. Leonie werd door een bomscherf dodelijk getroffen6. 
Haar vader werd ook geraakt, maar was slechts licht gewond. Hij had onder andere een scherfje in zijn 
hiel gekregen dat later moest verwijderd worden omdat hij er veel last van had. Leonie werd op 14 mei 
1940 te Wellen begraven; de kerk zat tijdens de lijkdienst overvol. 
 

         
 
 
 
 
 

                                                           

5
 De weide was gelegen nabij de woning van het echtpaal Ketelslagers-Ools in Russelt. 

6
 Sommige Wellenaren vertellen een ander verhaal. Leonie werd tijdens een luchtgevecht getroffen door een verdwaalde kogel die ook de 

melk-emmer zou doorboord hebben. Maar wat dan met de verwonding van de vader? Over luchtgevechten op 12 mei 1940 vinden we nergens 
wat terug. De luchtgevechten tussen de Luftwaffe, de RAF, de Belgische Luchtmacht en de Franse Luchtmacht vonden immers op 11 mei 
1940 plaats. Van de 73 ingezette toestellen werden er toen 56 neergehaald en verschillende beschadigd. Op 7/4/2020 liet de dienst 
oorlogsslachtoffers van het Rode Kruis ons het volgende weten : “In ons summier dossier staat vermeld dat betrokkene gedood werd door 
bommen op 12 mei 1940 in de Russeltstraat 21 te Wellen.”  
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WELLEN 
Met respect voor Limburg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Uitgave in eigen beheer 20/04/2020. 
JO BILLEN 


