
Op zondag 7 november aanstaande 
Neem eens een kijkje bij ‘Eens….. Molenheide – Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen’  
 
Hebt u de huidige tentoonstelling van Heemkring Molenheide al bezocht? Aanstaande zondag 7 
november is ‘Eens ….Molenheide – Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen’ weer te bezichtigen. De 
voorlaatste keer; in december is de expositie voor het laatst te zien.  
 
Met voorwerpen, uniformen, krantenartikelen, verhalen, héél veel foto’s en video’s schetst de Gilze 
en Rijense heemkring een beeld van de (voor)geschiedenis van het honderdjarige vliegveld, dat altijd 
veel impact op het reilen en zeilen in de gemeente heeft gehad.  
Een rijkgevulde expositie dus, waarvoor de heemkring versterking van vrijwilligers van De 
Traditiekamer van de vliegbasis kreeg. Hieronder vindt u een voorproefje van de verhalen die u op de 
tentoonstelling kunt vinden. 
 
EEN ERNSTIG ONGEVAL 
Bij het Commando Luchtvaart Opleidingen op Gilze-Rijen begint in 1946 de opleiding van 
waarnemers met gecamoufleerde en later geelgeverfde Avro Ansons. Op 28 mei 1947, een dag met 
mooi en zonnig weer, stijgen rond 13.00 uur twee van deze tweemotorige vliegtuigen met de 
registraties D 21 en D 22 op voor een navigatievlucht boven West-Duitsland. De toestellen keren na 
zo’n 3, 5 uur terug en melden zich voor de landing. Wat er dan gebeurt zal de geschiedenis van de 
Nederlandse luchtmacht ingaan als de grootste ramp ooit.  
 

 
De Ansons raakten elkaar en stortten naar beneden. 

Waarschijnlijk gaat er bij het 
binnenvliegen van het landingscircuit op 
zo’n vier kilometer van de thuisbasis 
technisch iets fout. De ene Anson raakt de 
andere en dit heeft tot gevolg dat beide 
toestellen neerstorten tussen de spoorlijn 
en het Wilhelminakanaal nabij de 
boerderij Lange Hoeven op de grens van 
de gemeenten Gilze en Rijen en Tilburg. 
 

 
Alle vliegers uit beide vliegtuigen, twaalf  in getal, vinden 
daarbij de dood. Sergeant A. J. de Groot is een van hen 
en heeft nog steeds zijn laatste rustplaats op de R.K. 
begraafplaats in Gilze. Hij ligt begraven naast vliegers die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Gilze-Rijen 
werden neergeschoten. 
Het meest linkse graf, met een kruis als zerk, is dat van 
Sergeant A.J. de Groot. De tekst op het kruis is haast niet 
meer leesbaar.  
 
 
OPERATIE SALOMON 
Vliegveld Gilze-Rijen raakt op zondag 5 juni 1967 en de opvolgende dagen indirect betrokken bij  
de Zesdaagse Oorlog, die van 5 tot 11 juni 1967 duurde en zonder twijfel het best voorbereide 
militaire conflict is dat Israël heeft uitgevochten. 
Het Tilburgs Dagblad kopt op maandag 6 juni: ‘Israëli’s halen legergoederen op Gilze-Rijen’. De krant 
schrijft verder dat het volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie uitsluitend om 
defensief materiaal gaat. Niet medegedeeld kan worden om wat voor militaire goederen het gaat. De 



vliegbasis is echter hermetisch gesloten en er is opdracht gegeven om voor elk verzoek om 
informatie door te verwijzen naar de Luchtmacht Voorlichtingsdienst in Den Haag. Maar deze dienst 
is niet op de hoogte gesteld. En het gebeuren zal in de kamer nog veel stof doen opwaaien! 
Zo’n veertien Boeing 707 vrachtvliegtuigen hebben naar schatting 160 ton legermateriaal vervoerd. 
Om een Frans wapenembargo te omzeilen voerden Nederlandse Fokker F27´s wapens vanuit 
Châteauroux in Frankrijk aan en laadden die op Gilze-Rijen over voor verder vervoer naar Israël. 
Ooggetuigen beweren dat de Israëlische vliegtuigen helemaal grijs geschilderd waren en van alle 
herkenningskentekens ontdaan. 
 
BEZICHTIGEN 
Belangstellenden kunnen voor deze tentoonstelling aanstaande zondag 7 november van 14.00 uur 
tot 17.00 uur terecht in Heemerf ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. De tentoonstelling is tot 
en met december 2010 iedere eerste zondag van de maand te bezichtigen. De toegang is gratis. 
Bezoekers met rolstoel of rollater kunnen via de zij-ingang naar binnen. Groepen kunnen voor een 
bezoek buiten de openingstijden een afspraak maken (e-mailadres: secr@heemkringmolenheide.nl). 
Voor meer informatie over de Gilze en Rijense Heemkring Molenheide kunt u terecht op 
www.heemkringmolenheide.nl 
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