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VOLGENS TARIEF

KRIJGSRAAD TE TONGEREN

EEN BENDE VAN DEN MAASKANT DE RADIO DER
TOEKOMST

Tijdens den oorlog
werd in de radio-
techniek een groo-
ten vooruitgang
verwezenlijkt on-
der den drang der
noodwendigheden,
vooral in de lucht-
en zeemacht. Na
de vijandelijkhe-
den werden vele
ceheime uitvin-

dingen aan het
licht gebracht en
andere meer ge-

perfectioimeerd.
Zoo werd er een
thans weer een
origineele radio-
uitzendpost ver-
vaardigd. Het ge-
heel heeft den
vorm van bolvor-
mig toestel mtt
een micro-installa-
tie aan het boven-
vlak en een uit-

zendmeobanisme
in het center, ter-
wijl de controle
gebeurd in den
staander.

GESTAPO - PROCES VAN HASSELT

De Klopjachten
in de Kempen

uommors Ren*

Terwijl in Hasselt de leden van de
Germaansche SS., en het Veiligheids-
korps van de « De Vlag » ter verant-
woording staan, begon Dinsdag
eveneens te Tongeren een nieuw pro-
ces, onder de leiding van Voorzitter
Ulrix.

DE BETICHTEN
Voorzien van het reeds lang geken-

de nummer komen de 10 aanwezige
betichten op het beklaagdenbankje
terwijl ze schuw naar het publiek
«len. dat de.zaal vult.

De voorzitter atelt vervolgens de
identiteit vast van de aangeklaag-
den.

Severijng Jaak

Het zijn .
1) SWEERTS Pierre, 28 jaar oud,

wonende te Lanklaar en thans voort
vluchtig, is de eerste beschuldigde.
Hij trad reeds in 1941 bij de W iff en
S.S-. werd ingezet op het Oostfront
en keerde nadien te Lanklaar te-
rug. Sweerts beraamde de acties en
razzia's en leidde ze.
Hij is in de handen der Engelschen.

2) DRIANE Chretien, 30 jaar, han
de'aar te Maaseik, werd in 1942 een
medewerker van Sweerts en bewerK
te talrijke aanhoudingen Hij was
aanwezig bij den moord op

Brouns Séverinm.

THOMAS DEWEY OPNIEUW GEKOZEN
Nadat zijn tegenstrever, Senator Mead, telegrafisch erkend had, dat
hij geslagen was, wist Gouverneur Thoniaa Dewey dat hij herkozen
wa« mi MeM «*n *o*i» nm jO

bij de actie te Lanklaar bij
en d£ deviezenzaak va_ï Jans te La-
naken. Bij de bevrijding werd hij te
Brussel aangehouden.

3) BOVENS Hendrik, 43 ja.ii. klecr
maker te Me'eswijk, zou hulpfeldgen
darm geweest zijn. Hij werkte op
de Werbestelle te Hasselt en smok
kelde, samen met Driane. tabak voor
de Duitsche cantines.

Hem worden drie moordei. a^nge
wreven, n.l. op Lacroix, op Stukken
en op Clerx. De eerste moord wer^
beraamd m het huis Casters do .r
Sweerts en Boveng, doch Bovens ont
kent er deel aan te hebben geno—
men. De moord op St'ikkcii weid be
dreven tijdens een k'opjacht acnter
Russische krijgsgevangenen. N»Jac
het huis Stukken was oms.ngtld en
de 17—jarige zoon niet zeggen wou
waar de Russen verborgen zawn,
werd hij neergeschoten.

Bij den moord op Olerx zou Bo—
vens ook door getuigen herkend zijn,
hoewel hij loochent

4) WEEKERS Koenraad, Neder-
lander, 40 jaar oud en te Maaseik
wonende, heeft Joden van Nederland
naar Brussel overgebracht, waarvoor
hij betaald werd. Hij heeft echter
sommigen onder hen in de handen
der Duitschers gespeeld.

5) VANDEUWEYDEN Frederik, 58
jaar, eveneens Nederlander en te
Niel (Asoh) wonende, heeft met Wee
kers samengewerkt.

6) DtAVEVEK Frans, 41 jaar, Ne-
derlander, herbergier, werkte vrijwil
lig in Duitschland, wag clelleiJer van
de Vlag, werkte voor de Vv'erbestelle
te Hasselt en heeft sommige perso—
nen naar Hassel topgeleid.

7) STIJVEN Lambert, 22 jaar, mijn
werker te Neeroeteren, maakte zien
plichtig aan aftruggelarij. Hij Hep
gewapend, teekende voor de S.S. en
werd herkend bij het uithalen van
onderduikers.

DE VOORMIDDAGZITTING
Vooraleer het getuigenverhoor voort

te zetten, ondervroeg de voorzitter
betichte Mooris, waarom de actie te
Genk werd ingezet en Maggen en
Kumbruck waarom ze er aan deel
namen

Onze' lezers weten uit ons verslag
van gisteren hoe dit gebeurde. De
drie trawanten, die vandaag een heel
anderen uitleg gaven, werden verwe-
zen naar hun vroegere verklaringen
en geraakten, na een subtiel en ge-
vaarlijk kruisverhoor, spoedig in het
straatje zonder eind.

Ook vernamen wij dat de echtge-
noote van Moons vijf jaar gevang
opliep voor de verklikking van d°n
jongen Geraets aan haar man en
dat, volgens de getuigenis van veld-
wachter Geerts Jos-, uit Meeuwen,
de dochter en de echtgenoote van
Schreurs. niet zelfmoord pleegden,
maar dat ze goed en wel vermoord
werden.

In verband met de aanhoudingen
van Genk, werd de naam genoemd
van zekeren Bajard, die de woningen
aanduidde van de personen die acn-
teraf m 't gedrang kwamen.

En hierop begon het getuigendefilé
van je grootscheepsche actie te
Meeuwen, die zoowat een echt offen-
sief geheeten mag worden en Je
hoofdepisode vormt van de reeks
razzias der bende.

Vermelden wij ook nog dat er au
dere misdrijven op hun actief „„i-an
en niet het minste, den aanslag op
den «Muscadtn» te Brussel, t ienter-
tijd breedvoerig in de bladen be-
schreven.

OP ZOEK NAAR RUSSEN EN
WEERSTANDSMANNEN

Leo Cornelissen van Meeuwen, een
SS- man. die z'n streepen nog mo-ül
verdienen, wist te vertellen dat de
bosschen van Meeuwen en omstreken
veel Russen, uit kampen ontvlucht,
Onderduikers en weerstandsmannen
herbergden, en dat dezen door zeke-
re inwoners gevoed en gekleed wer-
den.

Robert V'u-beeien, hoofu v.m df
Germ. SS. Vlaanderen voor 't lan' i ,
nam persoonlijk de organisatie en
de leiding van een razzia van afme-
tingen in handen, waarvan I i i j h< t
beste resultaat vocr/ag.

Al wat het Veüigheidskovps van
De Vlag, de Germ. SS. Vlaanderen
en de SicheTheitsdienst van Hasselt,
St Truiden en Genk aan manschap-
pen telde, werd ingezet, samen met
een aantal Duitschers, zoodat de

en Gruitrode werd omsingeld ei«
langzaam in een te voren bestudeerd
web ingesloten, zoodat voor de op-
gejaagden geen kans op ontsnappen
kon bestaan.
DE VLUCHTENDEN VOGELVRIJ

Op 13 Augustus 1944 in den vroe-
gen morgen, startte de menschen-
jacht en werd iedereen, met maar
eenigen schijn van schuld, aange-
houden, en als beesten ergens ge-
parkeerd, in afwachting van de on-
dervraging. De vluchtenden werden
achterna geschoten; ze waren vogel-
vrij!

DE ACTIE TE MEEUWEN
Nadat, in den vroegen morgen

reeds, hier en daar een verdachte uit
z'n bed gehaa'd was, werd door de
Germ. SS. mannen — 't zij m uni-
form, 't zij in burger, een band met
een hakenkruis om den arm — het
einde van de verschillende missen af
gewacht. Op aanduiding van Corns-
lissen en zoowat willekeurig, werden
een groot aantal personen aangehou-
den, naar de pastorij gebracht, on-
dervraagd omtrent de aanwezigheid
van Russen in de streek en andere
zaken, die met de brandende atmo»
fe toendertijd betrekking kondei
hebben. De heele troep, op een paar
uitzonderingen na, werd via Bre«
naar Peer met camions vervoerd, on-
derging een nieuw verhoor en '•
avonds kon ze terug naar huis gaan.
gaan.

De getuigen Hoesen Maria, 25 jaar
uit Meeuwen, vertelt hoe ze in de S.
D. te Hasselt aanlandde, en twee
dagen later vrij kwam. Gedurende
haar overbrenging hoopje ze Kum-
bruck aan een van z'n makkers ver-
tellen, hoe goed hij aan spek en eie-
ren bij s'achter Hoesen gegeten oad.
Bij haar thuiskomst stelde Maria
vast dat er, benevens vele andere
zaken, 20 Oeiere enen al het spek uit
den winkel verdwenen waren

Wat een ernstig spoor daarstelt
Om Jan Vrijdaghs' aanwezigheid tus
schen den troep jagers te localisee—
ren.

Dalmcrs Karel landde in hot con—
centratickamp aan Hoesen Jaak en
Lambert, Schrooten Silvester, Vlie-
gen Jan, Boonen Mathieu, Goerts
LeonirJ en Jozef, Vreys Jos., Schou
terden Rpné die ren rol sp elde m
het moordpogingsdrama van Caft
« Lichtervelde» en Plcsscrs Jan, al-
len uit Meeuwen, geraakten in de
meest dramatische omstandigheden
soms in, soms uit de handen van d*.
SS- Polizeimannen.


