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inds 1924 woonde ik in de enige boerderijr liggend aan
de Reijse l{eg, hoek Haardse ltÍeg. Daaron werd mij gevraagd
of ik rne nog iets kon herinneren van het door de Duitsers in 7944 ín De Zijp aangelegde vliegveld.
De officiËle naan van dat vliegwetd was: rrDe Ripsrr. Meester
Derks uit De llortêI noende het in ziin dagboek: In het Zwart
Water. llaar de enige goede naan zou eigenlijk noeten ziin geweest: VIiegYeld De Zi jp.
Het vliegveld in De Zijp werd door de Duitsers inderhaast nog
aangelegd in de zonernaanden van 1944r dus eigenlijk vlak voor
de bevrijding in septenber. Het vliegveld was een zeer lange
en tanelijk brede grasbaan t die grotendeels lag op de veebedrijven van Àrie en Jo Eijkelenboom, net nog een klein westelijk stukje op een weiland dat bij de boerderij van Janus van
Zeeland hoorde. De aanleg stond onder leiding van de heer
Slingeland. Er Ínoest natuurliik nog veel geëgaliseerd worden.
Voor tlat grondwerk werden uit Gemert, iBakel en Deurne een
groot aantal arbeiders gevorderd. De burgeneesters van die
geneenten noesten er naar voor zorgen tlat ze kwamen. Een flink
aantal boeren uit de buurt werd gesommeerd met paartl en kar
te komen om de zoden voor de grasbaan aan te voeren. Die zoden werrlen van de weilanden der boerderijen uit de buurt losgestoken en noesten dan naar de grasbaan gereden worden.
Men begr"ijpt de tegenzin van arbeidêrs en boeren om op deze
wijze de Duitsers te noeten helpen bij hun oorlogsvoering.
Hard werd er dan ook niet gewerkt I Karren werden naar halfvol geladen en tle vracht wertl ook wel eens onderweg ltper ongelukrr op de verkeerde plaats gelost. 0p het vliegveld moesten de grondwerkers de aangevoerde zoden aan elkaar passen.
Ik hoortle dat sonnige arbeiders hêt klaarspeelden on een hele
middag te lrwerkenrr rnet het neerleggen en weer opnemen en weer
neerleggen van een stuk of tien graszoden voordat ze op de
goede plaats lagen. Intussen waren vaklui begonnen net de
bouw varr barakken alÊ onderkonen voor de soldaten. UiteindeIijk is toch het vliegveld voor de Duitsers gereed gekonen.
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Ze hebben er echter naar weinig gebruik van kunnen rnaken. Bij
mijn rr'eten zijn er naar een paar Duitse vliegtuigen geland.
E6n rnet een rrgrote baasrr aan boord en een ander met post. De
Engelsen hadden inrniddels de zogenaamde ltcorridorrt van Eindhoven tot Nijmegen bezet, en toen een paar dagen daarna de
geallieerdên over de Zuid-l{illemsvaart kwaÍnen, werd het voor
de Duitsers zeer gevaarlijk op het vliegveld. Zij verlieten
de barakken en trokken zich o.n. terug in de bossen bij Cleefswit. Het vliegveld lag er in die dagen erg verlaten bij. 0nze kinderen gingen er, alwas het hun verboden, elke dag naar
toe. Itlaar er kwamen ook grotêren! En die speelden het klaar,
om in enkele dagen tijds de pasgebourde bar akken tot de grond
toe af te breken en het nateriaal nee te nenen. Het hout werd
grotendeels gebruikt als brandhout, r'ant er varen geen kole!!
neer, de rest was goed timnerhout. Er werd nog wel een enkele
keer door de Duitsers vanuit de bossen geschoten, naar zover
ik weet werd êr niemand door getroffen.
Toen kwanen de Torunies, en was er ineens een drukte van belang op het vliegveld. Er landden veel vliegtuigên en er kwamen vrachtwagens vol met allerhand Ínateriaal, zoals betongaas
om er de grasbaan nee te beleggen. Wij kregen op onze boerderij ook inkwartiering van een viertal soldaten. Wij zagen
ze gÍ'aag komen, want ze brachten vanalles nee, wittebrood,
koffie, thee, zeeprsigaretten enz. er.z. Állernaal dingen, die
wij heel lang hadden moeten missen. In ruil daarvoor gaven wij
wel wat eieren. Jarnnergenoeg duurde de inkwartiering maar enkele weken. Het begon dagen aan één stuk te regenen en daardoor werd het vliegveld veel en veel te nat, zodat het ook
voor deEngelsen onbruikbaar werd. Gelukkig harlden die intussen de beschikking gekregen over Vliegveld Volkel van waaruit
zij de Duitsers konden blijven bestrijden.
Daardoor heeft het vliegveld in De Zijp niet lang bestaan,
maar het heeft toch vooral aan de Engelsen zijn dienst bewe_
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