De Wete
(gedaanaande ledenvan de
Kring Walcheren)
Heemkundige
Breezand1 en 2
men bezig met

28ejaargangnummer2
april 1999

landsá Hervormdekerk: de
jes met het plantsoentjeervoor,

'Optporing
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vlieger
Een langdurigezoektochtnaareen Amerikaanse
Wanneerje een rechtelijn trekt van Zuidoost-Engeland- met de daar destijdstal- naar
rijkegeallieerdeluchtmachtbases
de Duitseindustriegebieden,
dan zal die
lijn over Zeelandlopen.Op sommige
prachtigezonnigedagenin de jaren 1943
en'44, waarbijde hemelblauwen helder
had moetenzijn,was die dichtgetrokken
door ontelbarecondensstrepenvan vele
honderdenzwarebommenwerpers
die
richtingDuitslandvlogenen weer terug.
Over het algemeenvlogen ze hoog over,
vaak begeleiddoorjachtvliegtuigen
die,
wanneerze hun taak haddenvervuld,nog
wel eens laagvliegend
terugwildenkomen
om de Duitsersde stuipenop het lijÍte
jagen.
Vooralde LockheedLightnings(P-38's)
van de Amerikaanse20th FighterGroup
(US 8th ArmyAir Force)hebben,vanaf
hun basisKing'sClifÍe-inEastAnglia(vlak
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aan de kust.even ten noordenvan Cambridge)in de periodejanuari- juli 1944in
Noord-Frankrijk,
Belgiëen Zuid-Nederland
grote successengeboekt.
Deze onorthodoxewijze van oorlogvoeren
werd in die tijd de specialiteitvan de 20th
FighterGroup.In de wekenvooraÍgaande
aan de landingin Normandiëzoudendeze
vliegers,die de bijnaam'locobusters'verwierven,continuvoor chaosblijvenzorgen
en Franse
op Belgische,Nederlandse
en
spoorlijnen,stations,rangeerterreinen
wegen.De Duitsetransporten
wistenzich
geen momentmeerveilig.
Zwarle negatieven
Nadatmijn vaderin 1976was overleden,
kreeg ik de beschikkingover een aantal
negatievenvan Íoto's die hij tijdensde oorlog maakte,waarondereen drietalvrijwel
zwarte negatieven.Na een aantaluren

exDerimenteren
in de donkerekamer
leverdedat toch enige aanvaardbareplaatjes op. Een ervantoont een mogelijkAmerikaansevliegerdle door een Duitse
patrouillewordtweggevoerd.Op de achtergrondeen brandendvliegtuigwrak.
De foto'swarendoor mijn vaderstiekem
gemaaktvanuithet slaapkamerraam
van

Johande woningvan onze bedrijÍsleider,
nes Minnaard,aan de TweedeWeg in de
De kwaliteitvan
Oud-Sint-Jooslandoolder.
de Íoto'sis slecht.Oud,overjarigÍilmmatewaarriaalen zelfgemaakte
chemicaliën
negatievenwaren
mee de oorspronkelijke
ontwikkeld,blekengeenwaarborgvoor
kwaliteit.Helaas.
De neergekomen
Ameriknanse
tlieger ittordt
door de Duitsers
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grond het brandettdeu,rnkunn
de Lockhcetl
Líghh'irtg.

De woning stond aan de rand van een
boomgaard,tussen de Eersteen Tweede
Weg in. Zelf woondenwe middenin de
boomgaard.lk herinnerme nog dat het
vliegtuigmet brandendemotor laag over
de boomgaardvloog en direct erachterop
vlak bouwlandzijn noodlandingmaakte.
Het toestelwas een 'tweestaartige'Lockheed Lightning.Toende Duitsershun
belangstellingvoor de restenvan het vliegtuigwrakhaddenverloren,heb ik daar als
jongetjewel'souvenirs'verzameld:opengebarsten,ontplofte20 mm-mitrailleurkogels,plakkengesmoltenaluminiumen
anderekleinigheden.
In 1984 kwamener toch vragenbij me op.
Wie zou die vliegerzijn geweest?Zou hij
nog leven?Zo ia, zou hij het op prijs stellen die foto'ste krijgen?
Luchtvaartarcheologen
Voor mij bleven het aanvankelijkslechts
vragenmaar voor anderemensenvormen
dergelijkeraadselseen boeiendeuitdaging.Een grotegroep'luchtvaarlarcheologen' houdt zich tot op de dag van vandaag
bezig met een tijdrovendehobby.Zij zoeken uit welkevliegtuigenwaar zijn neergekomenen wat er met de bemanningen
is
gebeurd.Andere vragen zijn oÍ alle stoÍÍelijke restenzijn geborgenen oÍ nabestaanden voldoendezijn geïnÍormeerd.
Een collegavan mij, Co Maarschalkerweerd uit Purmerend,bleekzo'n hobbyist
te zijn. In het personeelsblad
van het
bedrijÍwaar we beidenwerkten,had hij
een oproepvoor Íoto's en informatie
geplaatst.Dat bracht ons bij elkaaren
vormde tevens het begin van een zeer
langdurigeoperatie'Opsporing
verzocht',
waaraanook tal van anderenhun medewerkinghebbenverleend.Alleenal in de
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eerstepaar jaar schreeÍCo Maarschalkerweerd veertigbrievenaan tal van instanties in de VerenigdeStatenen Engeland.
Hij heeft hiermeegeweldigwerk gedaan
en de eer komt hem volledigtoe!
Voor er met enig succes gezochtkon worden, moest eerst wordenvastgesteldwanneerde foto'swarengenomen.lk dacht
aan voorjaar1943. Dit baseerdeik op het
onkruidin de bermenvan de weg en het
ontbrekenvan zogenaamdeRommelaspergesin het land waar het toestelzijn
noodlandingmaakte.
lnÍormatie
KolonelA.P.de Jong van de Koninklijke
Luchtmachthielpons snel uit de droom:
voorjaar'1943waren er geen Lockheed
Lightningsactiefin West-Europa.
Het
moest dus voorjaar1944 zijn. DaarbijgaÍ
hij de volgendegegevensdoor:'25 mei
1944,08.30 P38J20 FG 55 FSq.Vlieger
2e Lt. PeterA. Boele.De P38'sescorteerden 817's oo een raid naar Brusselen
zochtenop de terugwegverkeersdoelen
op, onderanderein Zeeland.Hel was helder weer.Doorzijn squadrongenoten
werd
hij het laatstgezienin de buurtvan Vlissingen met een motorin brand.De machine
kwam oost van Middelburgneer.Ook bij
Wemeldingeis een P38 van de 20th FG
neergestort,getrofÍendoor Flak.'
Hoewelde gegevensnietgeheeljuist bleken te ziln,leek het er wel op dat 25 mei
1944 de juiste datum moet zijn geweest.
Verderspitwerk,onderanderebij het
Department
oÍ the Air Forcein de VS,
brachtverslagenvan de 20th FG van die
dag boven water.Daaruitbleek dat de drie
squadronsvan deze AmerikaanseFighter
Group,het 55ste,77steen 79ste,die dag
eerstlot taak haddenzware bommenwer-

pers ('heavies')te escorterennaar Amiens,
Noord-Frankrijk.
Daarnawarenze teruggekeerdom, zeer laag vliegendop boomtophoogte,transportroutesvan de Duitserste
saboteren.Het verslagvan die dag meldt
een imponerendelijst getroffenDuitse
doelen,maar er is wel een prijsvoor
betaald.

die dag de P-38-J-15-LO
42-104395Kl-T)
in zee stortteen zijn naam komt voor op
de "Wallof the Missing"te Cambridge,
Engeland.Voortsheb ik het unca (Missing
Air Crew Report)van Lt. Watson(hij vloog
P-38-1O-LO
42-67929 MC-R"Bob Cat ll").
Het rapportvermeldtdat hij voor het laatst
werd gezienom 9.30 uur toen de 79thYel-
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Liglttning(P-38)in de uitnrcnstering
Botten:EenLockheed
ttnn
pande20eFighterCroult(lrctsquadrotr
het79 FighterSt\undrott
t,arrHarry l. Wntsorr).
Lit*s: Lt. Hnrry I. Watsort.
Het verslagmeldtdaarover:'Drievan onze
jongenskeerdenniet terugvandaag.Lt.
PeterA. Boele(55th)werd het laatstwaargenomenin de buud van Vlissingenmet
een brandendemotor.Lt. MarionF. Bench
(79th)werd getroffendoor een 20 mm granaattijdensduikvluchten
bovende Zeeuwse eilanden.Zijn toestelstortteneeren
explodeerde.
Lt. HarryJ. Watson(79th)
werd voor het laatstbovenBelgiëgezien,
toen zijn vluchtzeer laag vliegend,aanvallen uitvoerde.Over zijn lot is verderniets
bekend.'
Dit werd bevestigddoor DavidC. Knight,
geschiedschrijver
van de 20th FighterHistoricalGroupin Engeland,die er nog aan
toevoegdedat luitenantBenchis begraven
op het ArdennesMilitaryCemetery.De
gegevensover Boeleen Watsonvond hij
minderduidelijken hij schrijftdaarover:
'Het lijktvast te staandat Boele(hijvloog

low Flightomlaagkwamom doelennabij
Bergenop Zoom aan te vallen.Geen van
zijn squadrongenoten
zag hem neerstorten, maar hij was er niet meer bij toen ze
via Zuid-Beveland
verdervlooen.'
(voorzitEen briefaan Bob Riemensnider
ter van EasternStatesvan de 20th FG
Association
en 'up there'met Watsonop
25 mei 1944bovenBelgiëen Zeeland)
leverdede volgendereactieop: 'lk heb wat
onderzoekgedaanmet als resultaatdat 'l
als de datum25 mei 944 juist is - de vlieger die de noodlanding
maakte,vrijwel
zekerHarryJ. Watsonvan het 79th
souadronwas.'
Inmiddelskwamvan Piet Brouweruit
Wateringeneen berichtwaarinook een
gedeelteuit het hierbovenvermeldeverslag van de 20th FG van 25 mei 1944was
opgenomen.'Maar,'zovoegdehij eraan

toe: 'verdervermeldende annalenvan de
20th FG dat Watsonkrijgsgevangenwerd
gemaakten naar Stalag Luft | "Barth"(dat
is ten noordoostenvan Rostock,aan de
Oostzeekust)werd overgebracht.Hij overleeÍdede oorlog en keerde naar de VerenigdeStatenterug.'
Zekerheid
De naspeuringen
wezenna enigetijd (in
maart 1987)met vrij grote mate van waarschijnlijkheid
uit dat Watsonde vliegerop
de Íoto'swas. Maar volledigezekerheid
was er nog niet. Over het neerstortenvan
Bench die dag bestondgeen twijÍel,maar
het ontbrekenvan enige zekerheidomtrent
Boelezorgdenog voor de nodigeonduidelijkheid.
Inmiddelsreageerdeook HansTuynman
uit Middelburg(vande Documentatiegroep
Walcheren).
Hij lietweten:'ln het archieÍ
van de gemeenteNieuw-en SintJoosland
(nu Middelburg)
is nietsterugte vinden
omtÍentde noodlanding
van de Lightning
op 25 mei 1944.Gesprekkenmet de plaatselijkebewonerskomen neer op het volgende.Het vliegtuigis, volgensooggetuigen, in de voormiddagomstreeks11 uur
terechtgekomen
op het land van ene Houterman,vlak achterde boomgaardaldaar,
gelegenaan de Boomdijk.Vlakbijwoonde
een zekereBraat,die meteennaar het
toestelis gelopenen een praatjeheeft
gemaaktmet de enigeinzittende,
die
ongedeerduit het vliegtuigwas gestapt.
Braat bood de piloot aan hem te laten
onderduiken,
maar deze weigerdedat
beslist.Hij wildeniemandin gevaarbrengen en verbranddetoen enkelepapieren
die hij in een zak op zijn dij had zitten.Kort
daarnaarriveerdeeen Duitsepatrouilledie
de pilootgevangennam en afuoerde.'
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Mijn moeder,die ik dat verslagliet lezen
en die zich tot dusverover deze zaak niets
concreethad kunnenherinneren,bevestigde dit verhaal.'l'm a Íree man,'zouWatson hebbengezegd,daarmeeaangevend
dat hijvrijgezelwas.
Naspeuringen
door René Hoebekeuit
Arnemuiden.
eind 1995in het archieÍvan
de voormaligegemeenteNieuw-en Sint
Joosland,brachtenoverigenswél een melding van de gemeentelijkecommandant
van de Luchtbeschermingsdienst,
C. van
Nimwegen,aan het licht. In zijn Berichtge'l
ving oorlogshandelingenvan 26 mei 944,
'den
gerichtaan
van
Directeur-Generaal
Politie,HoofdaÍdelingLuchtbescherming
te
Nijmegen',laat hij weten:'ln aansluiting
op
telefonische
mededelingvan gisterdeel ik
U mede,dat op Donderdag25 mei 1944t
9.45 uur één brandendvijandelijk
vliegtuig,
"Lightning",
n.l. 1 éénpersoonsjager
in de
Oud-SintJooslandoolder.
in de onmiddellijkenabijheidvan het bedrijÍvan den heer
C.C. Brakman,Boomdijk3, alhler,is neergekomen.De inzittendepiloot is aan de
Duitscheautoriteitenovergeleverd,terwijl
het terreindoor Duitschemilitairenis afgezet om onbevoegdenop behoorlijken
aÍstandte houden.De betrokkenDuitsche
instantieszilnvan een en anderin kennis
gesteld.Ongelukkenhebbennlet plaats
gehad,terwijlgeen benzinevan reserveringsvoorraadis gebruikt.'
Een kennisin de VerenigdeStatenwas
inmiddelsook aan het werk gegaan.Eind
april 1987kregenwe van hem het volgende bericht:'Via verschillende
contacten,
onderandereNBc-wen Washington,
heb
ik veel ontdektover HarryJ. Watson,
behalvezijn huidigeadres.Contactgehad
met de usnr HistoricalSociety,de
geschiedschrijver
van zijn unit,de Director

oÍ the Air Force Museum.We hebbenzelÍs
de naam van de Duitserdie hem heeft
ondervraagd:Hans ScharÍ,die nu in ZuidCaliforniëwoont. We kennennu het
squadron-logboek,hebbencitatenvan
vliegersdie hem neer zagen gaan, zijn
vlucht die dag (YellowFour),serienummer,
enz. Tevenshaddenwe contactmet een
andere vlieger,die in hetzelfdekrijgsgevangenenkampzat maar die zich Watson
niet herinnert.Helaas bleef Watsonniet in
contactmet zijn vliegersgroepna de oorlog.'
Een week later,op 7 mei 1987,liethijons
weten: 'Het spijt me je te moetenberichten
dat HarryJ. Watsonop 21 juli 1976is
overleden.'Metde hulp van een collega
van hem bij ruec-whad de VeteransAdministrationhun bestandop alle Watson-vermeldingendoorzochten daarmeedit droeve nieuws ontdekt.
De puzzel opgelost
Op een gegevenmoment,toen we het
laatstbekendeadres van HarryJ. Watson
te weten waren gekomen,is Co Maarschalkerweerd
brievengaan schrijven'aan
de huidigebewonervan dit pand'.Dat had
succesen verdereinspanningen
leverden
uiteindelijkcontactop met de weduwe van
Watsondie, hoewel ze aan de hand van
de foto's geen positieveidentiÍicatiedurfde
te geven,toch zeer dankbaarwas voor het
vele werk dat in Nederlanddoor een aantal voor haarvolstrektonbekendemensen
was verricht.
Op 24 april 1988 schreeÍzij aan Co Maar'lk vind het moeilijk
schalkerweerd:
mijn
reactieop dit alles en in het bijzonderop
de foto's te beschrijven.lk vind het heel
jammer dat mijn echtgenootdeze Íoto's
niet meer kan zien. Hij zou zeerverbaasd

zijn geweesten hij zou bijzondergraag
hebben.
hierovermet u gecorrespondeerd
jaar
Hij brachteen
door in verschillende
krijgsgevangenenkampen.
Na zijn bevrijding keerde hij terug naar de Verenigde
Staten,waar we in juni 1945trouwden.
lk had u graag op de hoogtegebrachtvan
detailsbetretfendedie dag (dat de foto's

De plekwaarde Lockheed
Líghtníngop 25 mei
1944eennoodlanding
maakte.
In hetnidden
net tett
unnde Oud-Sint-looslandpolder,
noordoosten
uan de TweedeWeg.
werdengenomen),maar helaasherinnerik
me weinigmeervan hetgeenmi,jnechtgenoot eÍover vedelde. Hoewelwe er uitgebreidover gesprokenhebbenna zijn
terugkeer,
zijn de herinneringen
eraan
door de jaren naarde achtergrond
verdwenen.'Totzover mevrouwElaineWatson.
De absolutezekerheiddat we met Watson
de juiste vliegerhadden,kwam ten slotte
weer vijf jaar later,in december1993.Co
Maarschalkerweerd
schreeÍme het volgende:'Via een lid van onze Luchtmacht-

documentatieGroep ontvingik via ons
maandorgaanbijgaandeinÍormatie(een
kopievan de "AngabeGeÍangennahme").
Het was inderdaadHarry J. WatsonJr.!
Nu, na (gelooÍik) bijnaachtjaar is er dan
een eind gekomenaan de speurtocht.Het
was dus toch geen luitenantBoele,noch
luitenantBench.De eerstemoet noo

voor zijn noodlandingop Walcheren,een
MesserschmidtMe-109 als "beschadigd"
toegewezengekregen.Hij vloog die dag in
P-3842-68073MC-C.'(Ditnummerkomt
overigensniet overeenmet het nummer
dat in het MissingAir Crew Reportover
Watsonis vermeld.)
Wat ons betreftkan het dossier-Watsonnu
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der lbsturzsteJ'le

steeds"ergens"op de bodemvan de
Scheldeliggen,vlak vooÍ de kustvan Vlissingen.Het toestelvan Eenchis tweejaar
geledenontdekt bij graafwerkzaamheden
nabijKapelle-Biezelinge.'
Het maandorgaanvermeldtverdernog:
'Watson
was op 22 april bij het 79th Fighter Squadron,20th FighterGroup,gekomen. Hij had 38.30 uur aan gevechtsvluchten volbrachten had op 24 mei, de dag
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Het uiteíndelijke
ltciuijs.Depuzzelis opge/osl.
wordengesloten.En... zou met de
'schoonmaak'
van de Westerscheldebodemhet wrak van de P-38van luitenant
Boelemisschienuiteindelijk
ook nog boven
waterkomen?
ErnstBraat
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