
Een briefje uit Gilze……  
 

In de periode van april 1939 tot april 1940 was Adri Miermans (Zaandam 1917-

Roosendaal 2005) gelegerd op het vliegveld Molenheide (nu vliegbasis Gilze-

Rijen) in Gilze en Rijen. Adri was sergeant radiomonteur. 

Om de soldaten onder te kunnen brengen werden deze ingekwartierd bij 

de bevolking in onze gemeente. Zo ook Adri, hij werd ondergebracht bij 

Moeke van den Boogaart in de Verlengde Wagenstraat in Gilze. Nu is dit 

de Korte Wagenstraat.  

 

Gebouwtjes op het vliegveld 

Molenheide 

 

 

Moeke Boogaart schreef op 8 september 1940 een brief aan 

Adri en zijn familie. Onderstaand de originele brief die wij 

ontvingen van zijn zoon.  

Onder de twee afbeeldingen hebben wij de tekst uitgewerkt.   

 

 

 



 
 

                                                                                                                                          Gilze, 8 september1 

Adri en familie, 

Nu we een beetje van de schrik bekomen zijn van de vliegramp die in Gilze is gebeurd zal ik U het een 

en ander mededelen. Er zijn vele toestellen op het vliegveld en werd er dinsdag veel gevlogen.  

Woensdagavond2 begonnen ze weer om 12 uur in den nacht. Toen er een zoo laag tusschen den molen 

en ons huis dat het zich niet kon optrekken en met donderend geraas vloog het bij van Wezel achter 

in het huis3. U kunt wel begrijpen welke tooneelen daar waren in een oogwenk stond alles in lichterlaai 

en brandde van Wezel en hotel Vermeulen tot de grond af. Bij Vermeulen4 allemaal gewond op de 

jongens na die betrekkelijk weinig, maar de overige liggen allen in het ziekenhuis. Bij van Wezel  6 

dooden uit een gezin, eene is er gered. Vader, moeder, Netje en drie broers waren totaal  verkoold, 

het was verschrikkelijk en hartverscheurende kreten stegen op, dat kunt U wel denken door 

benzinebommen(??)  ……. En brandende bommen vlogen uit elkaar zodat er niemand in het begin naar 
toe dorst, piloten en Duitse zijn er zeker 6 of 7 verbrand5, ge begrijpt dus dat het wel erg was wat er al 

gebeurde en geen water genoeg om te blussen. Zooiets vergeten we niet meer. 

Vrijdag 6vonden ze onder het puin de laatste man. Vrijdag zijn ze allen begraven onder heel groote 

belangstelling.  

Ik zou het al eerder hebben laten weten maar nog geen tijd gehad. Van wijd en zijd kwamen er 

menschen vragen en kijken hoe het gebeurd was. Het is te hopen dat wij zoiets niet meer mee 

behoeven te maken. 

 

We allen zijn nu weer de ouden en hopen van U het zelfden 

Moeder Boogaart       Tot ziens 

 
1 1940 
2 4 september 1940 
3 Nieuwstraat, Gilze 
4 hotel de Kronen, Nieuwstraat, Gilze 
5 Vier leden van de Duitse bemanning kwamen om 
6 6 september 1940 


