
Uit de Historie 

Het onderstaande tafereel speelde zich iets meer dan 100 jaar geleden af in Linden. De Mars 

is het weidegebied ten westen van Linden, richting de Maas. 

Het tafereel is kleurrijk omschreven door de plaatselijke correspondent (Herman Martens?). 

En zo kreeg Linden toch nog iets mee van de Eerste Wereldoorlog, gelukkig zonder 

slachtoffers of schade. 

 

Uit de Echo, 28 september 1918 

Een noodlanding in de Mars te Groot-Linden 

‘Het was nog vroeg, zo ongeveer zes uur in de morgen. En dan keer je je nog eens om in je 

bed als het tenminste zondag is.Door de week moet je er wat vroeger uit. Een paar ratelende 

melkwagens hadden me een ogenblik wakker gemaakt. Een ogenblik maar. Het volgende 

moment sliep ik weer, toen ik opnieuw gewekt werd. “Een vliegmachine!” hoorde ik roepen. 

Nu, daar sta je niet voor op. Als het nu een luchtschip was. En ik legde me weer op mijn 

andere oor. Eventjes maar, want... 

 

“Zij daalt!” riep men. Een vliegmachine dat daalt! Dat was een gebeurtenis die ik nog nooit 

beleefd had. Met een wip het bed uit, kleren aan, schoenen aan en een paar minuten later 

stond ik op straat. 

Het was een mooie herfstmorgen. Wel was het fris en de zon was aan het opkomen. Een 

plechtige zondagmorgen wiens stilte gestoord werd door het ronken van de grommende motor 

van een vliegmachine dat, een flinke steenworp hoog slechts, zich vlak boven ons dorpje 

bewoog. Wat hing het laag! De sombere wit-zwarte kruisen onder de brede vleugels waren 

duidelijk te zien en verraadden zijn herkomst. Het was een Duitser die landen wilde. De 

vliegenier scheen een geschikte plaats daartoe uit te zoeken. 

 

Intussen stonden reeds vele belangstellenden op straat en wachtten in scherpe spanning op wat 

er gebeuren ging. Plotseling staat de motor stil. Het geratel houdt op. Sublieme stilte. Maar 

het volgende ogenblik horen wij weer het daveren van de motor. De schroefbladen wentelen 

opnieuw als woedend rond, en omhoog gaat de machine. Zij verwijdert zich in westelijke 

richting. Wij volgen haar met de ogen. Zou zij dan niet hoeven te dalen?  

 

Nu bevindt zij zich boven een uitgestrekte grasvlakte. Geen geschikter terrein om te landen. 

Het schijnt dat de vliegenier het ook bemerkt. In een wijde schroeflijn begint de machine te 

dalen. Al lager, steeds lager. Stil staat weer de motor. Wij zwijgen en staren. Rustende op de 

grote vleugelvlakte nadert de reusachtige vogel kalm de aarde. De paarden in de wei 

schrikken, steigeren en slaan op hol.  

 

De dreigende kop met de sombere motor spitst zich omlaag: de vleugels buigen zich naar 

voren; sidderend raakt de vogel de aarde en hotsend en botsend stuift hij over de wei heen, 

stervend in zijn vaart, tot hij stil staat. 

 

 

Daar komt reeds het nieuwsgierig landvolk aangesneld. De beide vliegers zijn uit het toestel 

gesprongen en staan weer op de oude, trouwe aarde naast hun gevaarte. “Wo sind wir?” Een 

straal van vreugde glijdt over beider gelaat als ze van het eenvoudige volk vernemen dat ze in 

het gastvrije Nederland geland zijn. “Der Krieg ist aus!” Ja, voor deze vliegers wel. Ze 

worden geïnterneerd. En het vliegtoestel met zijn visvormige romp, zijn vleugels van linnen, 

zijn ijzeren stangen en staken, ligt daar zielloos; nu en dan, als de wind er onder speelt, de 



vleugels licht bewegend, zoals stuiptrekkingen van een stervend monster. Maar in zijn 

binnenste liggen nog gaaf de bommen en granaten die dood en vernieling zaaien moesten’.  

 

 


