




Historische Kring IJsselstein 11 (juni 1979). - Dl.11 Westfaalse vliegvelden voor een bomaanval op een Nederlandse stelling in de omgeving vanDordrecht. Op de heenweg werd het toestel bij Utrecht door de 1 Ie batterij onder vuur genomen enzo ernstig beschadigd dat de bemanning de tocht niet meer kon voortzetten en ook geen kans zagom naar hun basis terug te keren, zodat men besloot een noodlanding uit te voeren. Het toestelkwam uiteindelijk aan de grond in het weiland van de heer Spelt naast een boomgaard aan deLagedijk te IJsselstein. Kennelijk was de bommenwerper in de motoren geraakt, want de omwonenden herinneren zich datde machine met veel kabaal naar beneden kwam. De, in geelbruine vliegeroveralls gestoken,bemanning die uit vier of vijf personen bestond, was niet onder de indruk van hetgeen hen wasoverkomen, want nauwelijks waren ze geland of zij kropen uit het toestel met medeneming van eenof meer mitrailleurs waarmee zij zich achter de

vleugels verschansten. Al snel kwamen toen in deomgeving gelegerde militairen in aktie, evenals soldaten van de zenderbewaking en een aantal in deomgeving vertoevende marechaussees. Toen de Duitsers merkten dat ze volledig omsingeld warendoor een overmacht, gaven zij zich na enkele vuurstoten wijselijk gewonnen en werden ze ingevangenschap weggevoerd. Tijdens het korte vuurgevecht vielen er geen slachtoffers. Hiernawerden de ± 30 bommen die nog in het vliegtuig aanwezig waren er uit gehaald en naast het toestelin het gras gelegd, het geheel kwam onder bewaking van Nederlandse militairen.Voor de IJsselsteinse bevolking vormde de bommenwerper een bezienswaardigheid van de eersteorde en er werd menig uitstapje in die richting gemaakt. Vooral het feit dat de machine slechts licht beschadigd was, gaf de mensen een goede indruk van eendergelijk vliegtuig, dat in die tijd een nog maar sporadisch voorkomend vervoermiddel was. Ook denaast het

vliegtuig liggende bommen waren voorwerpen, die men voor het eerst met eigen ogen konaanschouwen. Daar kwam nog bij, dat het hier een vijandelijk toestel betrof hetgeen men metgenoegen daar vleugellam zag liggen. Lang duurde het bezichtigen echter niet, want op 14 mei hadhet Nederlandse leger moeten capituleren en een van de eerste aktiviteiten van de Duitsers was hetweghalen van alle neergeschoten Duitse vliegtuigen. Dergelijke Duitse nederlagen mochtenkennelijk niet te lang zichtbaar blijven.En zo kwam na enkele dagen al het einde aan de IJsselsteinse Heinkel He 111. Overzichtskaartje van de landingsplaats.16
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