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Noodlanding in de polder 

Uit het knipselarchief van 
 

De Gooi- en Eemlander van dinsdag 2 oktober 1923 en 
het boek "De lange afstandvluchten" van David Nevin blz. 87. 

Op maandag 1 oktober 1923 lag de 
polder er triest bij. De hele dag hing 
er al een dikke mist. Vanaf de Wak-
kerendijk kon je de sluis niet zien. 
Rond 6 uur in de namiddag vloog er 
een vliegtuig boven Eemnes. Door 
de dikke mist was hij niet te zien. 
Maar dan plotseling dook uit die 
zware mist een grote vogel heel 
laag over de graslanden. Het was 
een zilverkleurig vliegtuig dat een 
noodlanding maakte. 
De mensen op de dijk waren stom-

verbaasd. zoiets hadden ze nog 
nooit gezien. 
Het was een Juncker postvliegtuig 
DZ 34 dat eigendom was van de 
Danziger Aero Lloyd. die een vlieg-
dienst onderhield tussen Berlijn - 
Hamburg en Amsterdam. 
Al bij het vertrek uit Berlijn had een 
zware mist voor oponthoud gezorgd 
en nu boven Nederland kon de pi-
loot niet zien waar hij was en maak-
te maar een noodlanding. 
De landing was goed uitgevoerd. 
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het vervelende was dat het vlieg-
tuig in een sloot terecht was geko-
men en over de kop sloeg. De pro-
peller was door de klap afgebroken. 
Naast een lading post, vervoerde 
het vliegtuig ook nog twee passa-
giers, dat waren Amerikanen op 
doorreis. Ze kwamen allen met de 
schrik vrij. 
De inmiddels toegesnelde Eemnes-
sers hoefde helemaal niet te helpen 
bij het uitstappen. Dat ging allemaal 
prima. Maar de post was een ver-
haal op zich. Dat moest doorgaan. 
De landbouwer Kuijer uit Blaricum 
kwam juist met zijn paard en wagen 
aanrijden. Hij bood aan om de post 
te vervoeren. de wagen was toch 
leeg. 
Dus werd alles op de boerenkar ge-
laden. De kar zal wel erg vol zijn 
geweest, want de mede-reizigers 
van het vliegtuig moesten te voet 
verder reizen. Alleen de piloot ging 
met Kuijer mee, want hij wilde tele-
fonisch melden dat hij een noodlan-
ding had moeten maken en wilde 
hulp krijgen vanuit Amsterdam. 
De Amerikanen werden gastvrij ont-
vangen door de familie Kuyper, 
maar ondanks dat, wilden ze zo 
snel mogelijk verder reizen. Hun 

plan was geweest om met de 
nachtboot van Hoek van Holland 
over te steken naar Engeland. Door 
de noodlanding hadden ze veel tijd 
verloren en die ze nu wilden inhalen 
om zo snel mogelijk Amsterdam te 
bereiken en vandaar naar Londen te 
vliegen. 
Ze waren blijkbaar niet geschrokken 
van de noodlanding. 
Dat het vliegtuig ongemerkt in de 
polder was geland kan niet gezegd 
worden, want er waren zeker hon-
derd Eemnessers rond het vliegtuig. 
Ze kregen de kans van hun leven 
om nu eens een vliegtuig van dicht-
bij te bekijken. 
De dag na de noodlanding, dinsdag 
2 oktober, kwamen monteurs uit 
Soesterberg met een vrachtauto de 
polder in. Het vliegtuig was niet 
meer te repareren dus werd hij ge-
demonteerd, op de vrachtauto gela-
den en afgevoerd. 
 
Op de foto ook een Juncker vlieg-
tuig. Deze had ook een noodlanding 
gemaakt op 12 april 1928 op een 
weiland bij Dublin, waar hij op een 
haar na een schaap had geraakt. 
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