
melkkelder zijn en of en waar er hoge inrijdeuren zijn. 
Dit laatste kan bijvoorbeeld iets zeggen over een veran
dering in bedrijfsvoering, soms zijn ze verplaatst of ver
dwenen. De meeste vragen kunnen we wel van de weg af bekij
ken, maar als dat niet kan, dan hopen we dat de boerderij
bewoners onder U er geen bezwaar tegen hebben, als we even 
op het erf komen kijken. Het zal wel even duren voor we 
hiermee klaar zijn, we houden U op de hoogte. Graag zouden 
we ook nog extra hulp hebben. 
Als U daarvoor wat tijd beschikbaar hebt, wilt U mij dan 
bellen op nummer 86303? 

Namens de werkgroep monumenten 
Jenny de Roos-Post. 

Herdenking van veertig jaar bevrijding. 

Eén van de onderwerpen waarnaar door de 'Werkgroep Tweede 
Wereldoorlog' van de Historische Kring Eemnes, onderzoek 
verricht wordt, is de Luchtoorlog. 
Het vliegtuig dat op 24 februari 1945 neerstortte in de 
Noord-Oost-Polder heeft daarbij in de afgelopen maanden 
onze speciale aandacht genoten. Op die dag was een vlie
ger, Captain Gene L. Maddocks, aan zijn parachute neerge
komen in de Noord-Oost-Polder. Op avontuurlijke wijze 
was hij uiteindelijk terecht gekomen bij de familie Kruize. 
Deze familie woonde in de 'Aagjes hoeve' aan de Vliegweg 
te Blaricum. 
Na de oorlog is Maddocks nog enige keren in Nederland ge
weest totdat in 1973 het bericht werd ontvangen van zijn 
overlijden. 
Wat er met de rest van de bemanning was gebeurd was nooit 
duidelijk geworden. Wel was bekend dat het hier ging om een 
Amerikaanse bommenwerper van het type B-24J, serie nummer: 
42-51495 van de 93ste bombardementsgroep (93BG), gestatio
neerd op de basis Hardwick in Oost-Engeland. 
Eind 1984 werd een verzoek om inlichtingen omtrent vlieg
tuig en bemanning geplaatst in de 'Second Air Division 
Journal', het kwartaalblad van de Tweede Lucht Divisie. Wij 
hoopten hiermee te bereiken dat iemand van de 93BG die 
Maddocks en zijn bemanning had gekend, zou reageren. 
De reaktie die ontvangen werd overtrof echter onze verwach
ting. Drie bemanningsleden reageerden. Oit de briefwisse-
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Captain Gene L.Maddocks 

(foto S. Kruize) 

ling die ontstond bleek al snel wat er op die 24ste febru
ari 1945 was gebeurd. 
Op die zaterdag voerden 104 bommenwerpers van het type B-24 
Liberator van de Second Air Division, een bombardementsaan-
val uit op de raffinaderijen van Misburg, ten oosten van 
Hannover. 
In het vliegtuig van Maddocks vloog Air Commander, Captain 
Hoffman, mee als aanvalsleider. 
Al op de heenweg waren er problemen met de rechterbuitenmo-
tor en vlak voor ze het doel bereikten, zag Hoffman zich qe-
noodzaakt de leiding over te dragen aan Captain Bennett 
E.Everett. Het toestel van Maddocks zakte weg uit de formatie, 
maar bombardeerde het doel wel. 
Kort daarop viel de linkerbuitenmotor uit en dat betekende 
dat het toestel hoogte en snelheid zou gaan verliezen en 
daardoor niet met de formatie mee terug zou kunnen vliegen 
naar Engeland. 
1er bescherming werd jagerhulp ingeroepen en al spoedig ver
schenen vier P-51 Mustang-jagers, die bij het toestel bleven 
tot het moment dat het neerstortte. 
Om te voorkomen dat ze bij een eventueel verlaten van het 
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toestel in het koude water zouden neerkomen, werd een koers 
uitgezet die hen zoveel mogelijk boven of in de buurt van 
land zou laten vliegen. 
Engeland konden ze niet meer bereiken. Direkt een zuidelijke 
koers gaan vliegen richting België betekende zelfmoord. Het 
luchtafweergeschut nabij de grote rivieren zou hen gemakke
lijk neerhalen. 
Ze besloten via de oostelijke kust van het IJsselmeer rich
ting Afsluitdijk en daarna langs de Noordzeekust in zuide
lijke richting naar België te vliegen. 
Toen ze de zuidelijke dijk van de Noord-Oost-Polder pas
seerden viel de rechter-binnenmotor uit. Dat betekende het 
einde van het toestel. Snel verlieten de twaalf bemannings
leden het toestel. Als laatste sprong Maddocks. 
Allen kwamen goed neer in de zachte grond van het nog niet 
in cultuur gebrachte westelijk deel van de Noord-Oost-Polder. 
Het stuurloze toestel dook met nog één draaiende motor in 
het Noord-Westelijke deel van de polder. 
Vanaf de grond hadden de weinige getuigen het einde van het 
toestel gadegeslagen en ook hadden ze een groot aantal para
chutes gezien. De Duitse bezettingstroepen waren snel ter 
plaatse en binnen 25 minuten waren elf van de twaalf beman
ningsleden gearresteerd. 

Normaal gesproken bestond de bemanning van zo'n bommenwerper 
uit tien man en toen de Duitsers koppen telden, waren ze 
zeer voldaan met elf man, waaronder twee piloten. Het zwij
gen van de gevangen genomen vliegers gaf Maddocks de kans 
zich verborgen te houden. 
De gevangenen werden per vrachtauto afgevoerd naar gevange
nissen op het oude land. En van daaruit naar krijgsgevangen-
kampen in Duitsland. 

Vanuit Spakenburg waren een aantal botters naar Friesland 
vertrokken om daar aardappels te halen voor de bevolking 
van de vissersplaats. Ook Schipper Blokhuis met als knecht 
De Jong op de BU-33 was, samen met de BU-114, naar Dronrijp 
vertrokken. Daar aangekomen werden aardappels ingeladen 
en via de kanalen en meren waren ze bij Lemmer aangekomen. 
Vanuit Lemmer voeren ze, onder normale omstandigheden, dan 
het IJsselmeer op, doch dit keer lukte dat niet, omdat de 
Zuidwesten wind het ijs van het IJsselmeer had opgestuwd 
in de aanlooproute naar Lemmer. 
Ze voeren daarom door de Lemstervaart naar Emmeloord en wa
ren nu op weg naar Urk. Zeilen ging niet en daarom werden 
de botters voortgetrokken door de bemanningsleden die op 
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De botter van Schipper Blokhuis (foto P. Blokhuis) 

de wal liepen. 
Een zwaar karwei. In de middag werd aangelegd en een bakje 
thee gezet. Plotseling stond er een jongeman gekleed in een 
vreemdsoortige overall in de deuropening van de roef. De 
vreemdeling zei'Wote, wote'. Na van hun schrik en verbazing 
bekomen te zijn ontdekte de zoon van Blokhuis, die wat én-
geit sprak, dat het een Engelsman of Amerikaan was en dat 
hij om water vroeg. 
Hij kreeg water aangereikt en na enige vragen werd duide
lijk dat het om een Amerikaanse vlieger ging. Hij was aan 
zijn parachute neergekomen en had zich verstopt tussen riet 
en in sloten. Dat was ook wel te zien want hij was nat tot 
aan 'ijn middel. Na enig overleg werd besloten de vlieger 
te verstoppen en mee te nemen naar Spakenburg. Aldus ge
schiedde en enige dagen later kwam hij, via Spakenburg en 
Eemnes bij de familie Kruize terecht. 
Samen met de andere ondergedoken Amerikaanse vliegers werd 
hij kort na de bevrijding via Parijs naar Le Havre gebracht. 
Daar, in 'Camp Lucky Strike' ontmoette hij zijn medebeman
ningsleden weer. Allen hadden hun krijgsgevangenschap goed 
doorstaan. 

Op 30 april 1985 arriveerde uit Amerika op Schiphol het 
echtpaar DeCillis, uit Ponca City in de staat Oklahoma. 
Anthony J. DeCillis is één van de bemanningsleden die vei-
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Anthony J. DeCillis jr. Ie Luitenant USAAF. 
(foto Mr. A.J. DeCillis) 

lig terugkeerde uit krijgsgevangenschap. Het doel van hun 
komst was het bijwonen van de herdenkingsplechtigheden 
rondom de vierde en vijfde mei. 
Op deze Koninginnedag genoten ze in Amsterdam van de fes
tiviteiten en op 1 mei maakten ze een bustour langs de 
bloembollenvelden. 
Donderdagmorgen om elf uur vertrokken we uit Eemnes richting 
Noord-Oost-Polder. Het gure, herfstachtige, weer werkte he
laas niet mee, maar tussen de buien door hebben we de 
plaatsen kunnen bezoeken die op het programma stonden. 
Allereerst Dronten. Daar bezochten we het monument voor de 
gevallenen in de Luchtoorlog. Vandaaruit reden we naar Urk 
en bezochten de sluis. Omdat we de plaats van neerkomen 
van het vliegtuig nog niet wisten, reden we in de richting 
van Espel en vandaaruit naar lollebeek. 
Bij een kanaal stopten we en Anthony DeCillis vertelde daar 
hoe hij het vliegtuig per parachute had verlaten. Dat een 
P-5J Mustang-jager rondjes om hem had gedraaid en dat de 
vlieger met het bekende 'Oké'-gebaar (duim omhoog) naar hem 
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Na veertig jaar staat hij weer voor een kanaal . 
(eigen foto) 

had gegroet. Dat hij was neergekomen in de zachte grond en 
dat hij al heel snel opgemerkt was door de Duitsers. Hij 
was toen in zuidelijke richting gerend, maar een breed ka
naal onderbrak de ontsnappingspoging. Zwemmend had hij het 
misschien kunnen redden maar de gedachte aan een verdere 
vJuchtpoging in natte kleding, eind februari, trok hem niet 
zo aan. Gelaten wachtte hij daarop zijn arrestatie af. 
Nadat de Duitsers de elf gevangen hadden genomen werden ze 
op transport gezet. Dat gebeurde in de achterbak van een, 
door middel van een hout gestookte gasgenerator aangedre
ven, vrachtwagen. De officieren werden overgebracht naar 
een kleine gevangenis in Meppel. 
Na een aantal dagen werden ze per bus en per trein over
gebracht naar Oberursal, een doorgangs-en ondervragingskamp 
bij Frankfurt. Die reis duurde een aantal dagen omdat ze 
steeds van bomkrater naar bomkrater vervoerd werden. 
'Toen we vanuit onze gevangenis te Meppel overgebracht wer
den naar een soort legerbus, kregen we opdracht strak voor 
ons uit te kijken en geen kontakt te zoeken met de burger
bevolking. We liepen tussen de bewakers door die het ge
weer in de aanslag hielden. Het was doodstil. Uit een oog
hoek zag ik plotseling een jong kind, tussen 11 en 14 jaar 
oud. Achter de rug van de bewakers keek het mij strak aan 
met de vingers van de hand maakte het het 'V'-teken. Tot 
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Voor de ingang van het oude politiebureau te Meppel. 
(eigen foto) 

dat moment had ik het behoorlijk met mezelf te doen (zelf
medelijden), maar dat gebaar en die glinsterende ogen 
beurden me op. We waren niet alleen.' 
Na de ondervragingen te Oberursel w/erden ze naar een krijgs-
gevangenkamp gebracht bij Neurenberg. Het oprukken van de 
geallieerde legers dwong de Duitsers hen te verplaatsen en 
vanwege gebrek aan vervoer ging dat lopend. Ze moesten naar 
München (kamp Mooseburg). Die tocht duurde een aantal dagen. 
Tijdens deze tocht heeft een voorval een onuitwisbare in
druk op hem gemaakt. Terwijl de rijen krijgsgevangenen op 
de weg liepen kwam een groep Amerikaanse jagers boven hen. 
Anthony en de mensen om hem heen, waarmee hij gesprekken 
had gevoerd onder het lopen, doken weg in de berm. Hij 
kroop achter een boom. Rondom spatten de kogels in de grond 
en in de lichamen van zij medegevangenen en begeleiders. 
Een aantal van hen was dood of gewond. Hij had geen schram. 

i l O Q n p a i r s c c l u d l 1 ue aüLO in net centrum We vervolgden onze Ti 
van Meppel. Bij de Meppeler Courant informeerden we naar 
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het bestaan van een kleine gevangenis en één van de dames 
op de redaktie-afdeling kon daar wat over vertellen. Ze to
verde zelfs een foto van de gevangenis, het oude politie
bureau aan de Hagenstraat, te voorschijn. 
Gewapend met foto en uitleg hoe we moesten lopen, was het 
gebouw al snel gevonden. 
In de afgelopen jaren was het pand verbouwd en was er een 
lampenzaak in gevestigd. De eigent.ar hoorde het verhaal 
van de vlieger met verbazing aan en bevestigde het bestaan 
van de gevangenis. Een aantal van de cellen bestond zelfs 
nog en dienden als opslag-ruimte. Achterin de winkel trof
fen we inderdaad de cellen aan. Anthony DeCillis herbeleef
de het gebeuren van veertig jaar daarvoor opnieuw. 

teruggekeerd in Eemnes werden de belevenissen op papier ge
zet en de plannen voor de volgende dag besproken. Samen met 
Mevr.Broekema-Kruize werd de volgende dag een bezoek 
gebracht aan de kaasmarkt te Alkmaar. 
Diezelfde dag begon, in alle vroegte, de werkgroep met het 
opzetten van de tentoonstelling in de raadszaal van het ge
meentehuis. 
Op zaterdagmorgen om 10.00 uur liep de raadszaal vol met 
genodigden en kennissen. De plaatsvervangend voorzitter, 
de heer Jan Out, sprak enkele woorden van dank en nodigde 
de burgemeester, Mevrouw A.Th. de Leeuw-Mertens uit om 
aan mr. Anthony J. DeCillis de Erasmus-penning uit te rei
ken. 

i 
3 

: 

139- HKE 
De Erasmuspenning (eigen foto) 



Burgemeester, Mevrouw A.Th. de Leeuw-Mertens overhandigt 
de Erasmuspenning aan het echtpaar DeCillis. (eigen foto) 

Deze herinneringspenning werd door het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken beschikbaar gesteld aan alle veteranen die 
tussen 6 juni 1984 en 1 september 1985 terugkeerden naar 
Nederland. Mevrouw Juanita DeCillis kreeg een reproduktie 
van een tekening van de N.H.-Kerk aan de Kerkstraat aange
boden. Na de overhandiging van de Erasmuspenning keerde de 
burgemeester naar het spreekgestoelte terug en hield een 

kortç toespraak waarin ze enkele facetten van Eemnes tij
dens de Tweede Wereldoorlog in het algemeen naar voren haal
de. Daarna opende ze de tentoonstelling door het aanbrengen 
van een ingelijst wapen van nr. 166 sguadron Royal Air Force 
op de plaats die daarvoor was uitgespaard in het paneel van 
de Luchtoorlog. 
Dit wapen werd door leden van dit sguadron gegeven aan de 
bevolking van Eemnes uit dankbaarheid voor het verborgen 
houden van geallieerde vliegers en speciaal het verborgen 
houden van Flight Lieutenant Eddy KrySkow die een groot aan-
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Toespraak van de burgeweester (eigen foto) 

tal vluchten bij dat squadron had gemaakt. 

De tentoonstelling was geopend op zaterdag, zondag, maandag 
en dinsdag en wij mochten ons verheugen in een grote op
komst van het publiek. De belangstelling was boven verwach
ting. Bijna tweeduizend mensen hebben de tentoonstelling 
bezocht. Het bezoek van alle hogere klassen van de lagere 
scholen op maandag en dinsdag werd als zeer positief erva
ren. Voor enkele klassen was het bezoek aan de tentoonstel-
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De burgemeester opent de tentoonstelling.(eigen foto) 

ling opgenomen in het projekt over de Tweede Wereldoorlog 
waaraan zij werkten. 

Door middel van panelen met daarop veel foto-,teken-en lees
materiaal, vitrines met gebruiksvoorwerpen en vele andere 
artikelen die herinnerden aan de oorlogsjaren, hebben we ge
tracht een beeld te geven van Eemnes tijdens deze vijf oor
logsjaren. 
We hebben getracht te laten zien hoe ver we gevorderd zijn 
in het onderzoek en hoeveel onderwerpen er nog op onderzoek 
wachten. 
Allen die gebruiksvoorwerpen of andere artikelen in bruik
leen ter beschikking stelden willen wij hartelijk danken 
voor het in ons gestelde vertrouwen. Zonder Uw inbreng was 
de tentoonstelling aanmerkelijk minder aanschouwelijk ge
weest. 

Op zaterdagmiddag begon om half twee een herdenkingsdienst 
in een stampvolle N.H-Kerk. De twee plaatselijke koren, t. 
w. de Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Excelsior' o. 
l.v. Bert van Dönen en Henk Eylers, orgel en het Rooms Katho-

uert veenman en nana rïattijssen, or
gel brachten een indrukwekkende zang ten gehore. 
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Informatiepanelen op de tentoonstelling, (eigen foto) 

Henk van Hees leidde de zangstukken vakbekwaam in. 
Na het Onze V/ader, op prachtige wijze gezongen door mevrouw 
J. V/alkenstein, werd het woord gegeven aan mr. Anthony J. 
DeCiliis. In een korte toespraak, in de Engelse taal, be
dankte hij de bevolking van Eemnes en door hen het hele 
Nederlandse volk voor het, met gevaar voor eigen leven,on
derbrengen van geallieerde vliegers. Hij nodigde de bur
gemeester uit een plaguettein ontvangst te nemen waarop in 
korte bewoordingen aangegeven staat wat met zijn bemanning 
en vliegtuig gebeurde op 24 februari 1945. 
De plaguette zal, naast het wapen van nr. 166 sguadron 
Royal Air Force, een plaatsje krijgen in de hal van het ge
meentehuis. 
In een bewogen toespraak, die op alle aanwezigen een diepe 
indruk maakte, haalde de burgemeester enkele facetten van 
het Verzet naar voren. 
Na afloop van haar rede werden de namen van de genodigden 
aan wie het Verzetsherdenkingskruis zou worden uitgereikt, 
één voor één door Henk van Hees genoemd en stelden zij 
zich in een kring op, voorin de kerk. 
Na het opspelden of overhandigen van de Verzetsherdenkings-
kruizen volgde een bloemenhulde en werd het programma ver
volgd door opnieuw koorzang. Klokslag drie uur werd de her-
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denkingsdienst besloten met het gezamenlijk zingen van het 
eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. 

Zaterdagavond bezochten het echtpaar DeCillis, mevrouw 
Broekema-Kruize en schrijver dezes, een herdenkingsbij
eenkomst in 'Open Hof'te Dronten. 
Deze tweetalige herdenkingsdienst werd onder andere ook bij
gewoond door 175 oud-boordschutters van de Royal Air Force. 
Na afloop begaf een ieder zich naar het monument voor de ge
vallenen in de Luchtoorlog. Samen met duizenden andere 
daar de 'Twee-minuten-stilte' gehouden. 
De plechtigheid werd besloten met het overvliegen van een 
formatie vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Het mono
tone gebrom van de zuigermotoren werd eerst zachtjes hoor
baar omdat de formatie aan oog en oor onttrokken werd door 
een hoog flatgebouw. Plotseling werden de toestellen boven 
het gebouw zicht-en hoorbaar. Het machtige gebrul van de 
laag overvliegende toestellen bezorgde menig veteraan en 
oudere Nederlander een koude rilling. Even weer werd de tijd 
veertig jaar teruggezet, toen het gebrom van de motoren 
van grote aantallen bommenwerpers de nachtelijke stilte 
verscheurden op hun weg naar doelen in Duitsland. 
Maandag 6 mei vertrok het echtpaar DeCillis weer naar Ame
rika. 
De herdenkingsplechtigheden en de festiviteiten op 5 mei 
hebben een diepe indruk op hen gemaakt. 

'•> 
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Het machtig gebrul van laag overviiegenae toestellen. 
(eigen foto) 
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Gaarne wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle men
sen van het feestcomité en van de gemeente, die betrokken 
zijn geweest bij de organisatie van tentoonstelling en her
denkingsbijeenkomst, heel hartelijk te danken voor al het 
werk dat is verzet. 
Dank gaat met name uit naar de heer Jan de Bruijn. Hij 
heeft bij de organisatie van beide evenementen een heel be
langrijke coördinerende rol gespeeld, l/an zijn improvisatie
vermogen hebben wij dankbaar gebruik gemaakt. 

Werkgroep Tweede Wereldoorlog 
Jaap van der Woude. 

Oproep i.v.m. watersnoodramp 1916 

In de maand januari van het volgend jaar is het 70 jaar 
geleden dat Nederland werd opgeschrikt door een waters
noodramp. 
Ook Eemnes heeft hiervan de gevolgen ondervonden. 
Daarom willen wij in het eerste H.K.E.-boekje van 1986 
uitgebreid aandacht besteden aan deze gebeurtenis. Om 
een goed beeld te geven van deze ramp vragen we uw me
dewerking. 
De ouderen,die zich deze gebeurtenis nog kunnen herinne
ren, zouden ons kunnen helpen door die herinneringen op 
te schrijven. Wanneer U liever praat dan schrijft dan 
moet u maar eens een afspraakje met me maken voor een ge
sprekje. 

Naast deze verhalen zoeken we foto's van de overstrominc. 
Er zijn er al een aantal in ons bezit. 
Het ligt echter in de bedoeling om tijdens enkele dia-a
vonden begin 1986 ook aandacht te besteden aan de over
stroming van 1916. 
Daarom willen we zoveel mogelijk foto's verzamelen om die 
op dia te laten zetten. 
U kunt de Historische Kring Eemnes dus dubbel en dwars van 
dienst zijn met uw verhalen en foto's. 
Trek gerust de stoute schoenen aan en neem contact op met 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23 
3755 VL Eemnes 
tel.02153-89849. 
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