
EEN NOODLANDING

op de geldende instructie dat men dergelijke stukken nooit in een vliegtuig
mee mocht nemen, had hij niet gelet.
Het zicht was matig en zonder het te merken vloog majoor Hoenmann

dwars over de Rijn heen die dichtgevroren en met sneeuw bedekt was.
Na een tijdje vermoedde hij dat hij boven Nederlands grondgebied was,
draaide, kreeg bij die manoeuvre motorpech en werd gedwongen, een
noodlanding te maken. In de nabijheid van het Belgische dorpje Mechelen
(niet de gelijknamige stad), dat ca. IS km tennoorden van Maastricht even
ten westen van de Maas gelegen is, wist hij zijn toestel aan de grond te
zetten. Het was majoor Reinberger spoedig duidelijk dat hij zich met zijn
actetas vol geheime stukken op Belgisch gebied bevond. Katastrofaal!
Wat te doen? Er stond een ijskoude wind. Het was niet zo gemakkelijk, de
papieren die hij bij zich had, te verbranden. Zijn sigaretten-aansteker
weigerde. Een Belgische landarbeider kon hem één lucifer geven, daarmee
slaagde hij er in, achter een heg een klein vuurtje te maken, De meeste
documenten had hij in vlammen doen opgaan toen Belgische militairen
naderden. Zij arresteerden de twee Duitse' officieren en namen hen met
enkele documenten die halfverbrand waren maar die men gedeeltelijk nog
goed lezen kon, mee naar een militair wachtlokaal in de buurt van Mechelen.
Twee uur later waren de eerste officieren van de Belgische inhchtingendienst
ter plaatse. In die tijd had majoor Reinberger onverhoeds de resterende
paperassen die op een tafel lagen, boven in de brandende vulkachel ge-
duwd; de aanwezige Belgische bewakingsofficier had ze er net op tijd
weer uitgehaald. Daarna had de majoor getracht, die officier zijn revolver
te ontrukken; toen ook dat mislukt was, zei hij dat hij zich een kogel
door het hoofd had willen schieten om de schande die hij zijn vaderland
aangedaan had, niet te overleven."
De stukken die later op die woensdagmiddag bij de chef van de Belgische

militaire inhchtingendienst op tafel lagen, waren slechts fragmenten, alle
half-verbrand. Eén stel fragmenten bestond uit de linkerhelften van een
situatie-beoordeling (de pagina met de datum ontbrak) die kennelijk be-
trekking had op de luchtlanding van een gehele Duitse divisie in de buurt
van Namen; een tweede stuk waarvan ook al weer alle rechterhelften
verbrand waren en dat door generaal Student ondertekend bleek te zijn,
gaf een beeld van de Belgische verdedigingskrachten in het betrokken
gebied; een derde stel fragmenten was van algemener aard. Eén fragment
toonde aan dat een van het Luftflottenkommal1do 2 uitgegaan stuk in twee-en-

1Jacobsen: Fall Gelb, p. 93-96, enJacobsen: Dokumente, p. 161-68.
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