
Het verhaal van Jean Neven

We ontvingen weer een bijzonder bericht van Loes 
Glerum over de No 4 Commando Jean Neven,
Geboren 16 mei 1916 in Diekirch (Luxemburg).
Overleden 2 november 1944 te Vlissingen.
Er blijken dus ook Luxemburgers deel te hebben 
uitgemaakt van de commando's die in Vlissingen zijn 
geland. Jean Neven behoorde tot de Franse groep 
van Kieffer.
Een bijzondere geschiedenis werd mij duidelijk:
Félix Peters en de broers Jean en Antoine Neven uit 
Diekirch, Luxemburg verlieten Diekirch op 19 juni 
1941 en staken de grens over naar België en 

vervolgens naar Frankrijk, waar ze een lang verblijf in een werkkamp voor buitenlanders 
hadden.
Uiteindelijk bereiken ze op 14 juli 1942 hun bestemming; Groot-Brittannië, na een reis door
Spanje, Portugal en Gibraltar.
In Londen sluiten de drie zich aan bij het Belgische leger en kort daarna worden ze naar 
Belgisch Congo gestuurd. Als ze echter aankomen in Congo, wordt hun inzet geannuleerd 
vanwege hun Luxemburgse staatsburgerschap. Peters en de gebroeders Neven steken 
vervolgens de grens over naar Frans Equatoriaal Afrika, waar ze zich op 16 januari 1943 
bij de Vrije Franse Zeestrijdkrachten voegen.
Nu in Franse dienst, keren de drie Luxemburgers terug naar Groot-Brittannië waar ze zich 
vrijwillig inzetten voor de Commando's.
Op D-Day landden ze op het oostelijke uiteinde van Sword Beach als onderdeel van het 
Vrije Franse "Commando Kieffer", onder leiding van Capitaine de Corvette (majoor) 
Philippe Kieffer die vocht met No.4 Commando.
Als een van de eersten die op de stranden landden, was het doel van het commando om 
de Duitse troepen in Ouistreham aan te vallen, het bruggenhoofd te vestigen en zich 
vervolgens aan te sluiten bij andere geallieerde troepen. Ouistreham wordt om 11.30 uur 
veroverd en staat daarna onder controle van de geallieerden.
Bij het vallen van de avond voegen ze zich bij de Britse 6th Airborne Division. Hun D-Day-
missie is nu voltooid.
De drie jongens van Diekirch overleven "de langste dag" en de troepen trekken verder. Op
17 juni sneuvelde Felix Peters in een gevecht.
Jean Neven sneuvelde in de Slag om de Schelde in Vlissingen op 2 november 1944. Loes
Glerum meldt dat hij stierf in de gang van hun ouderlijk huis, Stenenbeer 3. Haar moeder 
kon zich herinneren dat ze zijn tuniek niet open kregen en min of meer stierf onder haar 
handen. Haar ouders hebben altijd contact gehouden met de familie. Jean Neven ligt 
begraven in het familiegraf in Diekirch. Ook voor de familie Glerum was een bezoek aan 
dit graf zeer emotioneel te noemen.
Antoine Neven overleefde de oorlog en stierf op 72 jarige leeftijd op 23 september 1994.






