Reactie Dhr van den Borgt januari 2014:
Op 2 september 1943 is een Engels vliegtuig neergestort op een woning aan de
Kanaalweg te Hansweert-Oost. Het was een woning in de zogenaamde
sluiswachtersbuurt. De woning werd bewoond door de familie van Immerseel, vader,
moeder en 5 kinderen. Mijn moeder was de oudste van de 5. Op het moment van de
crash was mevrouw van Immerseel samen met haar zoontje Piet in de woning. Vader
van Immerseel was in de buurt. Het vliegtuig kwam niet volledig op de woning. Maar
door de benzine vloog de woning in brand. Mevrouw van Immerseel en haar zoontje
hadden geen schijn van kans. De heer van Immerseel heeft geprobeerd de woning in
te gaan om zijn vrouw en kind te redden. Dit is hem bijna fataal geworden. Hij heeft
zeer ernstige brandwonden opgelopen. Hij is nog naar Engeland overgebracht voor
plastische chirurgie maar hij bleef zwaar verminkt en is het nooit meer te boven
gekomen. Tien jaar later is hij indirect aan de gevolgen van deze crash overleden.
De oudste dochter Marie, mijn moeder, was op het moment van de crash in
Hansweert en ging nietsvermoedend naar huis. Op de sluizen werd ze
tegengehouden door sluispersoneel. Zij was toen 18 jaar en kreeg de
verantwoording over haar broertjes, zusje en de verzorging van haar invalide vader.
Zij wilde nooit iets vertellen over die periode, maar het moet verschrikkelijk zijn
geweest. Slachtofferhulp was er toen niet en zij heeft het nooit echt kunnen
verwerken. Als er een oorlogsfilm op tv was ging die uit of op een andere zender.
Naarmate ze ouder werd durfde ze niet meer van huis, bang dat alles weg zou zijn
als ze terugkwam. Na de crash in de Bijlmer was ze dagen van slag.
Ik hoop dat u iets aan de informatie heeft t.b.v. uw vereniging. De laatste alinea heb
ik meer toegevoegd om een idee te geven van het leed dat dan feitelijk een leven
lang duurt.

