
Tentoonstelling Heemkring Molenheide op zondag 5 september 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 5 
september is ‘Eens ….Molenheide – Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen’ weer te bezichtigen.  

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. 
 
DUITSE BOMMENWERPER  VERONGELUKT IN CHAAMSE BOS 
Ter compensatie van de geleden verliezen en de vele verloven, kwamen er tijdens de Tweede 
Wereldoorlog steeds nieuwe vliegtuigbemanningen op het vliegveld aan. Maar ook al heb je op 
school leren vliegen of als radioman met je apparatuur leren omgaan, je zult moeten blijven oefenen. 
Je moet immers je taak blindelings kunnen uitvoeren. Want kom je in een luchtgevecht of een 
noodsituatie terecht, dan heb je geen tijd om op je gemak uit te zoeken waar knopje A of B zit. Dan 
gaat het om fracties van seconden en is om te overleven maar één handeling noodzakelijk. . .de 
goede. Ook omscholingsvluchten van het ene op het andere type vliegtuig waren aan de orde van de 
dag. Mogelijk is het voorgaande een reden van onderstaand ongeval. 
 
GOED MIS 
Op zondag 21 september 1941vertrekt van 
Fliegerhorst Gilze Rijen een Ju 88 C2 met 
Werknr. 720 van het 3/NJG 2. De bemanning 
bestaat uit piloot Oblt. Gerhard Pajung, 
radioman Uffz. Franz Lindner en schutter Ogfr. 
Willy Gutt. Ze zijn al een tijdje onderweg als er 
wat fout gaat met een van de beide motoren. 
Oblt. Pajung besluit de vlucht af te breken en 
neemt koers op Gilze Rijen. Hoe dichter het 
vliegveld nadert, hoe moeilijker het kennelijk 
wordt om hoogte te houden. Want de kist zit, 
indraaiend voor zijn laatste bocht naar de baan, 
al erg laag.  
Vóór Oblt. Pajung het gladde beton kan 
bereiken, gaat het ineens goed mis. Waarom 
weten we niet maar de feiten laten zien dat de 
hoogte onvoldoende is om de reddende 
landingsbaan te halen. Het vliegtuig raakt de 
boomtoppen ongeveer 500 meter zuid-oostelijk 
van het Witgoor (Chaamse bos) en stort neer. 

 
Deel van het wapenschild, afkomstig van de Ju 88 
die zondagmiddag 21 september 1941 neerstort 
in de Chaamse bossen. Op het afgebeelde 
fragment is nog juist de kop en een geopende 
klauw van de adelaar te zien, die neerduikt op 
Engeland, dat als zwart silhouet is weergegeven. 

 
REDDENDE GILZENAREN 
Bijna onmiddellijk vliegt het wrak in brand. Een paar toevallige wandelaars, de Gilzenaren Scheepens 
en Verdaasdonk, snellen toe en zien kans twee van de drie inzittenden te redden. Dan begint de 
strijd om het leven van het derde bemanningslid. Hij is met zijn arm en schouder onder een zwaar 
deel, waarschijnlijk de motor, van het vliegtuig gekomen. Pogingen om het zware wrakdeel op te 



tillen mislukken. Meer hulp komt dan in de vorm van ambulance en brandweer. Nog steeds bij kennis 
vraagt de beklemde om hulp. Er zijn inmiddels zo’n 15 tot 20 minuten verstreken. Net als de extra 
hulp naderbij komt, wordt de toestand hopeloos. Het wrak begint feller te branden. De munitie 
explodeert en de hitte wordt ondraaglijk. Lijdzaam moeten de omstanders toezien en een mens in de 
ziedende vlammenzee aan zijn lot overlaten. Het bewijst weer eens de waanzin van deze oorlog. 
Want ook al is het een vijand, het blijft een mens. En een mens zien omkomen in deze machteloze 
omstandigheden is geen leuk gezicht. Daarom ook wil je als mens hulp bieden. Voor Uffz. Franz 
Lindner kwam deze hulp te laat. 
Maar, al kan niemand dat op dat moment vermoeden, ook voor de beide andere bemanningsleden is 
het einde niet ver weg. Al op 28 december (drie maanden later) wordt Ogfr. Willy Gutt het 
slachtoffer van het afweergeschut bij La Valetta op Malta. Oblt. Gerhard Pajung komt op 18 april 
1943 om het leven. En de Duitse waanzin... die gaat gewoon door. 
Voor meer info, zie het boek ‘Vijf jaar Luchtfront’. 
 

 

 Duitse bommenwerper Junkers Ju 88 

BEZICHTIGEN 
Belangstellenden kunnen voor deze tentoonstelling aanstaande zondag 5 september 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 (met uitzondering van augustus) 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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