Een uit velen!
Het verhaal van Captain Richard M. Scott
door : Jaap van der Woude
Over een Amerikaanse vlieger, die in maart
1944 ten oosten van de Eem een noodlanding
maakte met zijn jachtvliegtuig, die heel even
op het grondgebied van Eemnes verbleef , die
daarna half Nederland en België doorkruiste,
die gearresteerd werd en weer ontsnapte.
Begin augustus 1997 ontving mw. Bertie van
Wijk een verzoek uit Engeland.
In een brief gedateerd 28 juli 1997 richtte
ene Max E.R. Jansen, woonachtig in Engeland,
zich tot 'De Redacteur, Historische Kring
Eemnes, p/a Raadhuislaan 39, Eemnes, Utrecht,
Holland' met het volgende verzoek:
In maart 1944 maakte een tweemotorig Amerikaans jachtvliegtuig (Lockheed Lightning) een
noodlanding in de polder, niet zo ver van de Eembrug. De piloot zag kans te ontsnappen,
en na de oorlog kregen we te horen dat hij al die tijd 'ondergedoken' was geweest bij de
familie De Ruig (van de badinrichting Tijmen de Ruig, aan de Eem bij Baarn). Ik ben er
echter nooit achter kunnen komen of dit inderdaad het geval geweest is, en zou graag willen
weten of U er soms wat meer over weet te vertellen - daar het me zo toelijkt dat er nog wel
eens enkele inwoners van Eemnes zich dat zouden kunnen herinneren.'

Niet lang daarna belde Bertie mij met de
vraag of er iets over dat vliegtuig en de
vlieger bekend was en of ik de brief verder
wilde afhandelen. Met heel veel plezier heb
ik aan dat verzoek gevolg gegeven en, zoals
uit dit artikel zal blijken, leverde dit
contact duidelijkheid voor de heer Jansen en
uniek fotomateriaal voor weer een stukje
geschiedenis van Eemnes op.
In eerdere edities van het kwartaalblad van
de Historische Kring Eemnes zijn verhalen
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gepubliceerd over vliegers die, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, neerkwamen in bezet
gebied en onderdoken bij moedige mensen in
Eemnes en omliggende dorpen tot het einde van
de oorlog.
Dat niet alle vliegers onderdoken zal uit het
hierna volgende verhaal blijken. Het voert u
terug in de tijd naar 15 maart 1944.
15 maart 1944
Captain Scott vloog als jachtvlieger bij de
United States Army Air Force (USAAF), de
Amerikaanse Leger Luchtmacht, vanuit Engeland
op doelen in Duitsland en bezet gebied.
Op 15 maart 1944 was Scott, ingedeeld bij het
385ste Fighter Squadron van de 364ste Fighter
Group, piloot van de Lockheed P-38 Lightning
met serienummer 42-68062, opgestegen vanaf
het vliegveld Honington in Engeland voor een
escortevlucht naar Brunswick in Duitsland,
waar militaire installaties werden
gebombardeerd door de bommenwerpers van de
USAAF.
De Lockheed P-38 Lightning was een
tweemotorige jager met een dubbele staart en
leek veel op de Nederlandse Fokker G-l die in
de mei-dagen van 194 0 vloog.
Captain Scott leidde een groep van vier P38's. Als nr. 2, 3 en 4 vlogen
respectievelijk 2 nd Lt James D. Turner, Ist Lt
John C. Tallman en 2 nd Lt Herman A Waggener.
Nabij het Dümmer-meer werd 2 nd Lt Waggener,
door een storing in zijn rechtermotor,
gedwongen de formatie te verlaten. Op dat
moment vlogen ze op 23.000 ft (ca. 7.8 km)
hoogte. Hij zou de enige zijn die die dag
terugkeerde in Engeland.
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Captain Richard M. Scott, USAAF

Boven het doel werd het toestel van Scott
geraakt door luchtafweer. Het toestel was wel
beschadigd, maar kon in de lucht blijven. Hij
wijzigde zijn koers om terug te keren naar
Engeland. Ergens boven Midden-Nederland
ontstond, mogelijk door de beschadiging,
brand en hij was gedwongen een noodlanding te
maken.
Eind 1985 ontving ik een brief van Scott
waarin hij zijn wederwaardigheden uiteenzette
en hij deed deze brief vergezeld gaan van een
kopie van het 'Escape & Evasion report'
(verslag van een ontsnapping) dat na zijn
terugkeer bij de Geallieerden door de
Inlichtingendienst werd samengesteld.
Gegevens uit dat verslag heb ik in het
verhaal van Scott verwerkt.
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Een noodlanding met goede afloop
Scott schrijft: 'Na de noodlanding met mijn brandende vliegtuig,
rende ik zo snel en zo ver als ik kon om weg te komen van de plaats
van het ongeval. Niet lang daarna bood een Hollandse jongeman
mij aan te helpen. We liepen naar de oever van een kleine rivier.
Hij floot naar vrienden aan de overkant, die de rivier overstaken en
mij naar de andere kant brachten.
Het staat mij niet meer duidelijk voor de geest, maar op een
bepaald tijdstip verborg deze jongeman mij in een kleine schuur,
die het allergrootste varken dat ik ooit gezien heb, bevatte. Daarna
haalde hij de eigenaar van de boerderij op. Ik werd met groot
enthousiasme begroet door hem, zijn vrouw en hun kinderen. Ik
vroeg om burgerkleding en bood in ruil mijn vliegerlaarzen aan. Ze
gaven me een tweedelige overall, gemaakt van blauwe stof, die ik
over mijn vliegkleding aantrok. (Om je de waarheid te zeggen, ik
zag er nogal belachelijk uit, omdat ik ongeveer 1.86 meter lang ben
en deze kleren gemaakt waren voor een klein persoon).
Ik denk dat het na het bezoek aan de boerderij was, dat ik opnieuw
over de rivier gebracht werd en verborgen werd in een botenhuis,
van het type waarin wedstrijdboten opgeborgen worden. '
Tot zover de herinnering van Captain Scott.
Hij maakte met zijn toestel om 11.10 uur een
noodlanding nabij de Bisschopperweg, welke
loopt van Eembrugge naar Bunschoten, in de
Bunschoterpolder. De rivier die hij overstak
is de Eem en de boerderij waar hij enige tijd
verborgen heeft gezeten behoorde toe aan ene
familie Brouwer. Nadat hij de boerderij weer
verlaten had werd hij per boot naar het
zwembad van Baarn gebracht. Dit was een
afgezet deel van de rivier de Eem dat werd
beheerd door Tijmen de Ruig, die ook de zorg
had over het botenhuis.
Laten we weer verder lezen wat Captain Scott
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s c h r i j f t : 'Gedurende enkele uren verbleef ik helemaal alleen in
het botenhuis. Na het invallen van de duisternis werd ik op een kar,
verstopt onder takkenbossen, naar het dorp Baarn gebracht. De
man die mij op kwam halen was Jan Langelaan. Ik verbleef een dag
bij hem en zijn vrouw en werd daarna naar Bilthoven gebracht.
Daar verbleef ik ruim een week bij een jonger echtpaar waarvan ik
de naam niet weet. Hij was ongeveer 25 jaar oud en student. Op 24
maart werd ik naar Amsterdam gebracht en verborgen bij een
ouder echtpaar van omstreeks 50 jaar. Zij voorzagen mij van een
identiteitsbewijs met foto en lieten een nieuw pak voor mij maken
bij een kleermaker. Ik kreeg ook een paar nieuwe schoenen van ze.
Voorzover ik weet was hij verkoper die materiaal verkocht aan de
politie.
Op 7 april vervoerde de ondergrondse mij naar Deventer waar ik
bij de familie Jansen, een schoolmeester van 42 jaar, verborgen
werd. Hij had een vrouw en drie kinderen. Ik ben daar vier dagen
gebleven. Bij hen kreeg ik een nieuwe identiteitskaart.
Op 11 april moest ik weer verhuizen. Ze brachten me naar
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Ruim twee weken verbleef ik bij dat ca. 60-jarige echtpaar. Naar ik
meen was hij een gepensioneerd aannemer.
Ook aan dat verblijf kwam een einde toen ik op 29 april naar Breda
overgebracht werd. Ik verbleef daar bij mevrouw Francis
Leyendekker, Artilleriestraat 40. Deze 26-jarige hostess bij de
KLM was gehuwd met een 35-jarige man die werkzaam was in de
zij de-industrie. Na enkele weken werd ik knap ongeduldig, maar ik
kon nier verder omdat de ontsnappingslijnen geïnfiltreerd bleken te
zijn. Ik verliet in mijn eentje Breda en passeerde de BelgischNederlandse grens en verbleef één à twee dagen in België, maar
slaagde er niet in iemand te vinden die mij kon helpen en keerde
daarop terug naar Breda. De hele reis werd lopend afgelegd.
Bij mijn terugkeer in Breda ontmoette ik een andere P-38 vlieger,
Rex Dettre, met wie ik in Californie had gevlogen en die nu bij een
andere Fighter Group vanuit Engeland opereerde. '

HKE-

57

Lt. Rex H. Dettre
Bijzonderheden over de Lt. Rex Dettre van de
20ste Fighter Group, kunt u lezen in het boek
'Luchtoorlog boven Zuidwest-Friesland' op
bladzijde 207. Dit boek is geschreven door
wijlen Jan J. van der Veer, een nestor op het
gebied van de Luchtoorlog 1939-1945.
Van der Veer schrijft: v Op eerste Paasdag, 9
april 1944, was Lt Rex H. Dettre onderweg met
een Lightning van de 20 th Fighter Group,
gebaseerd op Kingscliffe in het Engelse
graafschap Northampshire. Hij was daar
gedetacheerd om 'gevechtservaring' op te
doen. Het was Dettre's eerste operationele
vlucht. Het werd tevens zijn laatste,
tenminste voor de duur van de oorlog. Hoe hij
het klaarspeelde weet niemand, maar zijn
collega's zagen zijn machine ergens ten
oosten van het IJsselmeer met draaiende
motoren recht naar beneden schieten en in het
wolkendek verdwijnen. Ze zagen de Lightning
niet terug, zonder aanleiding was de machine
uit de formatie verdwenen. Duitse jagers
waren nergens te zien en luchtdoelgeschut was
er ook niet. Had Dettre soms een fout
gemaakt? Het is niet onmogelijk.
De Hindelopers zaten bij dit spektakelstuk op
de eerste rang, want er gebeurde vlak bij hun
stad vier merkwaardige dingen. Allereerst
hoorden ze een vuurstoot met machinegeweren.
Uit het dichte wolkendek kwam plotseling met
wild gierende motoren een vliegtuig recht
naar beneden suizen om te verdwijnen in het
IJsselmeer, vlak buiten de zeedijk tussen
Hindelopopen en Molkwerum. Vervolgens viel er
een pak uit de wolken, dat in de weilanden
zuidelijk van Hindeloopen neerplofte en een
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rubberboot bleek te zijn. En daarna kwam er
een vlieger uit de wolken, hangende aan zijn
parachute. Hij kwam iets ten zuiden van
Hindeloopen aan de grond, schopte zijn
vliegerlaarzen uit, rende min of meer hinkend
het weiland over, stak de spoorbaan over en
verdween in een "reidpôlle". Niet alleen de
inwoners van Hindeloopen, maar ook de
Duitsers waren snel ter plaatse. De laatsten
waren mensen van de kustwacht, die op het
"tointsje", tussen Hindeloopen en Workum, het
hele geval hadden gezien. Ze waren vrij
gemoedelijk. Ze waren aan hun stand verplicht
om naar de neergekomen vlieger te zoeken en
dat deden ze ook, maar met weinig animo. Ze
vonden Dettre niet. Wonderlijk genoeg vond de
Ondergrondse hem wel. Een paar man haaiden

Heimelijk vanonder een jas gefotografeerd door Max Jansen. De P-38
van Captain Scott in de Bunschoterpolder met een Duitse schildwacht
achter het rechter staartvlak.
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hem uit de "reidpôlle" en bezorgden hem een
goed onderdak.'
Toch nog gevangen genomen
Keren we t e r u g n a a r C a p t a i n S c o t t . 'Ik vertelde Rex
dat ik in België was geweest en omdat verplaatsen nog steeds niet
was toegestaan vanwege de infiltraties in de ondergrondse,
besloten we het opnieuw op eigen gelegenheid te proberen.
Op 15 juni vertrokken we. Dan weer lopend, dan weer gebruik
makend van lokale treinen tussen de dorpen, bereikten we
Quievrain, waar we een naam-contact hadden. We verbleven drie
dagen in Hotel 'België ' dat beheerd werd door een oudere man.
Deze bracht ons in contact met een onbekende ca. 40-jarige vrouw
in St. Gishlain. Daar ontmoetten we Aimée en Lucien. Aimee was
27 jaar, getrouwd en had vier kinderen. Lucien was van dezelfde
leeftijd, had een snorretje en was vrijgezel. Wat mij opviel was dat
ze altijd zwaar bewapend waren. Ze probeerden in contact te
komen met een Franse organisatie die mij verder zou kunnen
helpen. Van hen ontving ik een Franse identiteitskaart.
Op 2 juli werd ik overgedragen aan ene Gaston Bouillon, een
dertiger die zei gediend te hebben in het Belgische leger. Na een
nacht bij hem verborgen te zijn geweest werd ik naar Brussel
overgebracht in een auto die gereden werd door een Wit-Rus - dit
was Jean Gristchenko - een bediende van de verrader, in wiens huis
ik vier dagen 'verborgen ' werd gehouden. Eerlijk is eerlijk, het
bleek maar cd te waar te zijn dat de ondergrondse door de duitsers
was geïnfiltreerd, want binnen vier dagen bevonden we ons in de
St. Giles gevangenis te Brussel, beschuldigd van spionage, omdat
we gevangen genomen waren in burgerkleding.
Nog even terugkomend op die verrader. Deze man zei een Britse
inlichtingenofficier te zijn. Hij had het grootste deel van zijn leven
in India gewoond, waar zijn familie werkzaam was bij
Buitenlandse Zaken. Hij sprak uitstekend Engels evenals American
'slang '. Het bleek dat hij goed op de hoogte was van de Britse
Inlichtingendienst. Hij vertelde mij hoe wapens, munitie en
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Een afbeelding van het plaatje dat
Max Jansen van de propeller
afpeuterde.

apparatuur gedropped werd in België en Holland. Het was
duidelijk dat hij meerdere 'evaders ' had ondervraagd, want hij
legde mij uit welke methoden anderen hadden gebruikt, wat hun
routes waren geweest en waar het meestal stuk was gelopen. Hij
vroeg mij contact op te nemen met ene Major Knight, werkzaam bij
de Inlichtingendienst in Londen als ik daar aan mocht komen. Die
zou mij verder helpen. Meerdere malen vroeg hij mij te vertellen
door wie ik in Holland geholpen was waardoor hij in staat zou zijn
meer Engelsen en Amerikanen uit bezet gebied te krijgen. Ik
weigerde en hij vroeg me er over na te denken. Toen ik een dag
later nog steeds niet bereid was de namen te geven zei de man dat
hij het met mij eens was en dat het beter was de namen niet prijs te
geven. Hij heeft mij nooit gedwongen informatie te geven. ' - D e z e
p e r s o o n , d i e door S c o t t a l s v e r r a d e r
bestempelt wordt, i s w a a r s c h i j n l i j k Prosper
HKE- 61

de Z i t t e r g e w e e s t ,

een

' V ' - m a n v a n Abwehr
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- Na vier dagen werd ik in een auto gestopt met twee in
burgerkleding gestoken personen, die me vertelden dat ze me naaide Frans-Belgische grens zouden brengen. In plaats daarvan reden
ze regelrecht naar het Gestapo Hoofdkwartier in Brussel. Het was
8 juli 1944.
In de St. Giles gevangenis ontmoette en sprak ik met 25 tot 30
Amerikaanse en Britse gevangen, die allemaal bij dezelfde
'inlichtingen-officier' waren geweest. '

Tot zover de herinneringen die Captain Scott
optekende in zijn brief, waarin hij het
overigens niet meer over Lt Rex Dettre gehad
heeft.
Begin augustus 1944 werd hij met andere
gevangenen overgebracht naar het
'Durchgangslager' Frankfurt. Van daaruit naar
Stalal Luft III in Sagan. Hij zat in het
noordelijk deel en ontdekte dat nr. 3 van
zijn % f light', Ist Lt John C. Tallman, in het
zuidelijk deel zat opgesloten. Tallman was
boven Brunswick gedwongen geweest zijn
toestel per parachute te verlaten. Af en toe
zagen ze kans om even een paar woorden met
elkaar te wisselen. Ook 2 nd Lt James D.
Turner, nr. 2 uit de 'flight' is op 15 maart
1944 met zijn P-38 neergestort in Duitsland.
Uiteindelijk kwam Captain Scott eind januari
1945 terecht in een krijgsgevangenkamp nabij
Neurenberg. Tot driemaal toe trachtte hij met
enkele anderen te ontsnappen. De eerste twee
pogingen mislukten en binnen 6 à 7 dagen
werden ze weer gearresteerd. Bij de derde
poging, die hij opnieuw met enkele anderen
ondernam, liepen ze na een dag tegen een
eenheid van de US Army Infantry aan. Dat was
op 17 april 1945.
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Na de oorlog werd hij testvlieger bij Eglin
Air Force Base, Florida. Daarna diende hij
tot november 1948 op Ladd Air Force Base in
Alaska. Na meerdere functies bij zowel leger
als luchtmacht diende hij van november 1952
tot februari 1954 als 'Director of
Operations' van de 18e Fighter Bomber Wing in
Korea en vloog daarna achtereenvolgens als
commandant van de 6 7e en de 18e Fighter
Bomber Wing.
In 1955 volgde hij met succes een opleiding
bij het Armed Forces Staff College Norfolk.
Uiteindelijk keerde hij in juli 1963 terug
naar Europa. Bij SHAPE in Brussel vervulde
hij de functie van Hoofd Nucleaire Planning.

Max Jansen leunend op een propellerblad en naast hem Theo van
Rijnberk uit Baarn.
Maar wie is de jongeman op klompen?
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In juni 1967 werd hij bevorderd tot Brigadier
General en kreeg een functie als 'Deputy
Assistant Secretary of Defense for Atomic
Energy' bij het Pentagon. In oktober 1970
ging hij met pensioen. In november 1973 werd
hij gekozen tot burgemeester van Lancaster in
Pennsylvania. Op 15 februari 1979 legt hij
deze functie neer om de functie van 'The
Adjutant General of Pennsylvania' te kunnen
aanvaarden. In maart 1979 gaf hij leiding aan
de National Guard tijdens de problemen met de
kerncentrale van Harrisburg op Three Miles
Island.
53 jaar later komt een foto boven water
Een deel van
door mij ook
en niet lang
hem, waaruit

bovenstaande informatie werd
aan de heer Max Jansen gestuurd
daarna ontving ik een brief van
ik het volgende citeer:

U heeft geen idee hoe blij ik ben nu ik eindelijk het ware verhaal heb gehoord betreffende de
Amerikaanse piloot, die in maart 1944 neerkwam bij Eembrugge en toen verdween. Ik
woonde in die tijd in Amsterdam en toen ik ervan hoorde ging ik er heen (met een Baarnse
vriend) om te kijken of het vliegtuig er nog lag. Dat was inderdaad het geval, en we waren
natuurlijk niet verbaasd dat er een duitse soldaat bij op wacht stond. Ik had mijn camera
altijd bij mij (in mijn broekzak) als ik erop uit ging. Dit was natuurlijk gevaarlijk. Men besefte
daarom dat een foto waarop maar nauwelijks een vliegtuig te onderscheiden is, maar wat
niettemin toch nog te herkennen is aan de dubbele staart (n.l. van een P-38 Lockheed
Lightning) iets meer betekent voor degene die hem toen genomen heeft -en 'hem reuze zat
te knijpen'- dan iemand die er nu naar kijkt en er misschien niet veel wijs uit kan worden. De
schildwacht, met geweer over de schouder, stond met zijn rug naar ons toe toen ik de foto
nam. Even later draaide hij zich om, en voor een hele tijd keek hij onze richting op; toen
draaide hij zich weer om en verdween. Toen we een week later er weer heen gingen, om
nog eens rond te neuzen, en te kijken of we misschien nog iets konden vinden (om te
bewaren als een 'aandenken'), waren we verbaasd dat een van de drie-bladige propellers,
die afgebroken was, er nog lag. De rest was echter opgeruimd. De reden waarom de
propeller er nog lag, was waarschijnlijk omdat het aan de andere kant van een brede sloot
lag -waar het toestel nog net overheen geschoten was (in plaats van er in gedoken te zijn !).
Van de propeller konden we toen tenminste een goede foto maken -met mijn toestel, maar
door wie weet ik niet meer. Ook zag ik kans er een plaatje vanaf te peuteren, waar de naam
van de maker van de propeller op stond (n.l. Curtiss-Wright), en heb dat nog steeds
bewaard. De jongen in klompen die bij ons stond kenden we niet, maar moet wel in de buurt
gewoond hebben. De persoon in het midden op de foto ben ik en naast mij Theo van
Rijnberk uit Baarn,
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Tot zover het verhaal van Captain Scott en de
belevenissen van Max Jansen over de Lockheed
P-38 Lightning.
We zijn toch wel nieuwsgierig wie nu die
jongen op klompen is die bij Max Jansen en
Theo van Rijnberk bij de propeller staat.
Reacties kunt u richten aan:
Jaap van der Woude
Jonneveen 2 5
3 75 5 XA EEMNES
035-5313701

Interview met Chris Roothart
U kent natuurlijk de verhalen over Oud Eemnes
zoals Chris Roothart ze de laatste jaren
regelmatig voor ons blad heeft geschreven.
Door hem zijn we veel te weten gekomen over
zaken en personen die karakteristiek waren
voor Eemnes. Maar wie is eigenlijk die Chris
Roothart?
Om daar achter te komen reed ik op 7 januari
jl. naar De Meern, waar Chris en zijn vrouw
woonachtig zijn. Ik wist direct dat ik op het
juiste adres aangeland was: in plaats van een
naambordje hing er een keramisch plaatje met
een rood hart onder de bel .
Christiaan Jan Roothart, zoon van Jan Roothart
en Johanna Christina Beitier werd op 15
oktober 1930 in Eemnes geboren in het huis
Wakkerendijk nummer 210 precies tegenover het
Dikke Torentje, naast de Schooldam. Hij was
het vijfde kind, er waren al 3 meisjes en 1
jongen geboren. Na Chris zou er nog een meisje
volgen. Achter het huidige woonhuis stond tot
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