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SCHORE- Donde.dasmorsen25 mei 1944.De nesentie4iadse Ko Goud staat in de tuin van het huis van
zijn oudeÍs aaÍ de rijkswes bij Schore. Hij hoort het
Duitse lnchtqfweergêschut bij de \al.kèlrrng mtêlen.
Hii kijkt op enziet hoe een vriegtuig na een kennelijke
vottreffer even optrekt en veryoleens steit nêar beneden duikt. HêÍ vêrdwijni achi.erde sDooÍdijk uil hê(
zicht- Even later torení boven de dijk een vuuEuil uit.
Goud rcnt door een viaducte onder de spoodiin en
komí als€ersteop de plaats waa.hetvlieatuia is neer-

Het toestel is in een weiland van landbouwer Verdurmen terceht g€komen. De koeien die er grMen zijn ge
s c h r o k k ê nÍ a a r o . e F d e e r d D Ê _ d ' a g " \ d l l n " c E Í i g
gen wàt siuki{en aluminium en ander schroot verspreid.
van het vliegtuig zeï is niet veel te zien. Het heeft zich
enkele meteÉ diêp in de slappe k1êi- en veenbodem geboord. Anderharv€ meter van de staart steekt boven het
gras uit. Er is wat rook en hier en dad flal*eren v1e
men. Goud heefLniet veel tijd om dat slles in zich op ie
nemen. Een toegesnelde Duitser zet hem een pistool op
de borsi. Weeiwezenis de boodschap.

Len .lager

BijM vijfenveertis jaar late. staat Goud aan de rand
vM de kuil waaruit een bersinssploesvd de Koninkluke Luchtmàcht moeizaam brokstukk€n van het
vliegtuig venamelt. Een v.achtwagen vol. Kapitein J.
Pettê$on, d€ l€ider van de ploeg, luistert geinteresseerdnaa. zijn ve.haal. Goud is vanjonss afaan zeer
teboeid door de lu.htvaarl. In de oorlos kon hi.i alle
hpen vliFsTuiÁên- Dui(s ot eeallieerd - feilloos heF
kemen. vaak zelfs .an h€t seluid. Hij venekeri dan
ook daí het n*rgestorte locstel geen twee persoons
Lockhccd Lightning is, maar de uitvoedng met maar
één inzittende, de P38.Dií Amerikaansc vliegtuig is
vooral alsjàgcr ingezcten dus ho€vende gravers na.r
zijn menins niet b{s te zijn dat ze op bommen zullen
Petterson is inmiddels ook tot de conclusiesekomen
dathetom de één persoonsLightning gaat.Ë'j laateen
tDeplaaije zien dat eerder op de dag is gÊborgen.P38
JL staat erop. Goud knikt tevreden. Mad met de ge
ruststeliende verklarins van de ooggetuige dat het toestel seen bommenwerper was, neemt de bergingsofficier seen genoegen. ,,we gaan er bii ieder oorlogswrak
vanuit dat er borruien in de $ond kunnen zitten", zeeÍ
h i l . , , T o L h e tl ê g ê n d e êrlsb Ê { è z ê nD
. d t , s d ê c n r g ch d nier om er rker van tê zijn daLje aUeexplosievenopruimt." coud weet ách te heriDéreD dat de Lightning
op de donderdag voor Pinkstden 1944is neergesLort.
En die dag viêl op 25 me| Petterson noteert met€en.
sden met de serienumers van de motoren moêt'de
datum waarop het \'liegtuig is neergesto* absolute ze

a

kerheid kumen sevenover de identitêitïande piloot.
Volsens coud maakte de Lightning deel uit van een [ormatie van drie vlie€Ílligen, die de stairons van Rilland
en Kfliningen hebben bestookt Dat klopt met inlor
matie in het gemeentêarchiefvanReimerswaal.
coud verteli ook dat de Duilsers het in de gond se
boordé wrak twee dagen hebben bewaakt. Daana ga
ven ze het prijs aan de bevolking. Die stoegiljdens de
pinksterdagen aan het spitten. lemand van Biezelinse
sins met een s,iel aan de haal en een Schorenaar was de
gelukkige vinder van een handstoftank, waaruit hij
nos wat benzine kon halen. Goud zeli ontdekt€ een prc'
pellorblad en verstopte het in een àan het weiland sren
zende boomgaard-Màar ioen hii het later wilde ophalen. wàs het verdwenen.

Boordkanon
Nu h€t lliestuis bij de sraafwerkzaamhedenvoor dê
oprit naar de ni€uwe spoorbrug ove. het kanaal door
zuid-Beveland weer is onidekt, is het ande.maal doelwit van schatg.avers gevolden. ÍIet gerucht ovêr de
di€fstal vdcen 50-mmboodkanon blijkt te kloppen.
HeÍ kost dc politie weinis moeite te achterhalen dàí
een Kruininsênaar heí heeft verdonkeremaand. Hij
heêrí heí wapen in zijn schuutje schoonsemakt. Dat
moet een gevaarlijk€ bezisheid zijn sewêest,omdat er
nog scherpe paíronen in ziÍíen. Vmzellsprekend
wo.dt he( geschutin beslaggenomen.De Explosieven
Opruihingsdiesl aoert het samen met twee andere
uit hêí wrak geborgcn stukk€n geschut vd hetzellde
lalibff àt
(}oud heeft nos meer idomatie voor de bergingsptoeg.
militairen enkele dagen
In 1948hebben Àmenkme
op de plaats van het trrak gegraven- P€ttersoD wi1 graag
weiên of toen het lijk van de piloot isseborsen. ol diens
identiteitsplaatje. Goud moet het antwoord schlrldig
buiven. luaar het lijkt onwadschijnlijk dai de Amerika
nen het stofrelijk overschot van hun lmdsenoot hebben
bereikt. wmt het toestel zit zo diep in de vette klei, dat
het met de huidise graaAnachines al dagen kost om dê
brokstukken uit de grond.te halenAan de rànd van de kuil ontmoet Goud ook Johames
ciizel, die in 1944ook aan de Rijkswes woondeen die
eveneensgetuige was van het neerstoften vm het vlieg'
tuig. Beiden hebben een eigen lezing van de cebeurtenissen. Volgens Goud kwm de formatie uit de dchting
Kruiningen; Gijzel heelt mad één vliectuic sezien, en
dat kwam van de kdi vd Emsweert. llem was een
flinke rookpluim uit het amgeschotentoestel opBevalI e nê n O o u dn o r o r h ê o p p Ê n r o s s Ê g l o c o . M 8 d l e z J n
het er wel over ee6 dat in 1944bij de l'lakebmg één
vL'e€iiuisis ncsgesLod eDdár dp rcsi'n wan in d'rr r I
a a nh L i l o e l p nl i g e Ê nE n d e r e s l l s b r r - à' t .
a Ben Jansen

SCHORE - De Ámerikaanse piloot alie.aleeenpeÍsoonsjager
bestuurde die op 25mei 1944bij SchoÍe neerstortte, is naaÍ alle
waarschijnlijkheial Marion Bench. Hi maakte met zijn Lightning P38deel uit van ile twinstigste Íighter group, die vanaf de
basis Kingscliffe in Engelanal bommenwerpers escorteerale.
Doelen bii Brussel, Gent en Antwerpen rreralen bestookt,
waarna de aleÍtig escortvliegtuigen in groepen richting Eng€land terugkeerdên. Onderweei bestooktea dezej agers nog kleinere aloelam zoals de stations van Kruiningeo en RiUard.
Waarschijnlijk werdjuistbij dezeaahval op Rilland stationschef Johannes Stevens aloaleluk getroffen.
veel zeeuwên weten nog detaUs te
melden over de gebèutenissen var 25
mei 1944. De leideÍ vàr de beryingsploeg ven de Konintlijke Luchtmacht
die sinds diDsdag de *Takstukken opgrasft, kapitein J. Petterson, hecht
veel watrde aan die verhalen. ,,Juist
de mensen in de omhek kunnen ontbrekende gegevens verstlekl<ên", al
dus Petterson. ,,vaek komen we binnen de kodste kercn weer terug in de
omgeving waar een vliegtdg ts gevonden- De mensen gasn zich weer van álles uit die tijd hedme.en en kunnen
dan ook nogal eens andere verongelukte vliegtuigen aanwjjzen".
De heêr J. TrrijMan uit lrlissingen
maakt dêêi uit van de oorlogsdocu'
mentatiesoep'Walcheren 1939{945'.
,,Eén vm de vliegtuigen uit deze frgh
. ter group is bij Vrissineen neerseschotên en storlt€ in zee", weet Tuijnmanzijn doctmentatieeroep heefi ook de
nodige g€gevens over het bij Schore
nee€estort€ viiegtuig. ,,we hêbbe. in
washinston weleens wat laten uitzoÈ
ken, waarbi.j ook details naar vorên
kwamen over deze groep", aldus de
\rlissinger. ,,van dlê goep zijn drie
Amerikqalse pilot€n op 25 mei 1944
niet teruggekeerd óp de Engelse b*is.
Peter Boele stortte in ze€ en ls Dog al,
tijd vermist. Harry watson maal<tê
een noodlanding bjj Nieuwlud ên
wed krij gsgevang€n g€maakt". Ook
.de naam var Marion Bench kwrm in
de archieven voor. Zijn licharm ligt, al,
dus dat archief, begraven op de Ámelikaanse militaire begraafolaats in de

Volgens Tuijnman heeri één vm de
vliegtuigen van de flghter gloup op de
t€rueweg de veerboot vlissrngen-Bre8kens beschoten. Daarbij werd een man
uit Uzendijke en een 16-jaris meisje
uit Breskens gewond. De heer L. J.
Blok uit RiUand kan zich herhnele.
dat een Lightning laag over kwam
vliegeÍ over de Mavo li Krabbendjjke,
waÊr l4j toen op schoor zal ,,De mensên in RiUáíd vertelden dat het vliegtuis zo laaê vloog, dat zê de pUoot konden zien. ze vertetden zelfs dat het êen
Van diezelfde oogeetuigen hoo.de hij
dat het vliegtÍg het strtton in Rilland
werd
beschoot.,,StationschefSt€vens
daarbij geÈal<L Iedereen vond hët
heel ers, datjuist hij werd doodgeschoten; hij was zeêr voor dê gealueerden.
Mensen singen bij heÍi naar de Engelse mdio luistereD, en uitgereLend hij
werd door de geáltieerden geraakt".
BIok durft ntet met honderd procent
zekerhetd te zeegen dat het om het
vliegtuig eaat dat nu bij Schore is gevonden. ,,r1<heb in de oorlog álles bijsehouden, maar mijn eesevens zijtl bí
d€ watersnooabamp verlorcn gegaan".

Schemen
Het r€laas van de Du 69-j{ise P. E.
Kalle uit Rillard-Bath komt met dat
vm Blok oveEer Kalle raakte bil de

beschieiins s€word.,,SteveÍa li€p
naar de uitgang, toetr eetr ganaát êen
hoekijz€r raakte var bi€lzetr die de
uitgarg beschemdeD. De scheNen
raákten Stevens in de borst. zelfwerd
ik in mijn benên geraaLt er raakte
buiten bewustzijÍL Een anderë m€dewe.ker had ook enkele scherven in
zijn beren. L.Íer heeft de Ns mij vcF
teld dat het vlieeluis even verderop is
Kalle ging naar het ziekênluis en na
pakweg €en maand kon bij Í,/êer aan de
sia& ,,Ik was nog maar net terug en bezig met het mngeren van een eoederentrein, toen vliegturgen overkwamen en de trein besehoten. Ih ben toen
in de sloot sedokêÍ. Ik kan wel zeggen
dat ik bang was. Gelul<l<lgis er verder
nooit meer iets sebeud"Ook het Brchief van de gemeent€ R ei
merswaal hêeft gegevens over de be,
schietiigen ván de stations RillandBath en K$iningen-Yerseke op 25mei
1944. Hoofdwachtmeester J. Rooze
schrijft de commandant van de marecheausseedat op de be\ruste dag clIie
g€allieerde vlie€tuigen omsteeks 9.,15
uur een aanval met boordwapenen
deed op het spoomegstatlon Kndntn
gen-YêIseke. Persoontijke ongêtukken deden dch nlet voo. In zijn bdel
noemt hI ook het bêschieten van station Rtlland,Bath om 10.00uur, maa!
doet daar vêrder seetr mededelinsen
over. Hij verÍ/ijst na{ een eedere melding over deze aanval. De gemeent€
Reimerswasl kan daar echter niets
mêer over teruevirden.
De restantên van het vUegtuig bij
Schorc zuUen op de vuegbasis in GUze-Rijen worden schoongemaakt. Mogeltjk worden nos boo.diNtmenten
tusseD de resten aangehoffen- Kapiteh Petterson zal via de Amerikaaffe
ambassade mêêr gegevensiÍachtên te
kíÍg€rÈ ove! deze vondsl. De wrak
stukken zuleí wordên asngêboden
aan dê Amerlkánen. Als die er geen be
langsteuing voor hebben, dan worden
de rest€n opgeslagen in Soest€rberg.

Geenlichaam
E€n en ander komt overeen mei de geg€vens van kapitein Petterson. ,,Wê
hebben geen tichum sóvonden", ver,elt hij. Donde.das was h€t grrálwerk
bijna afse.ond. De tweède motor is
' s€vonder, ev@als het onderstel.ver" alê! kwamen honderden brokstukken
' uit dê klei. De rcsten waren uitrcíder,
lijk goed seconserveerd. Glimmênd.
zorder èen spatje roest, kwam het metaal onder de klei t€vooNchijn.

Don.lprdasD^ hcl stoalderknaarde DrakslLkkcn uan dc ncerscslorlpJascl
zo soed als aíseroÍrd.
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