blijven herdenken

Amerika zoekt mee met Menno
Het is alweer ruim een
half jaar geleden dat
Menno Polderman
uit Heinkenszand een
bijzonder verhaal vertelde
aan deze krant. Hij haalde
hiermee niet alleen de
voorpagina van deze
Zeeuwse weekkrant,
maar onlangs verscheen
er hierover
zelfs een
artikel in de
weekkrant
van Grove
City, een
plaats in
Ohio in de
Verenigde Staten.
door Rachel van Westen
heinkenszand - Ruim een

half jaar geleden begon
Menno met de zoektocht
naar nabestaanden van een
vliegtuigcrash, die plaatsvond op 22 juni 1943 in de
Wilhelminapolder. Zes bemanningsleden werden gevangen gezet en vier bemanningsleden vonden de dood
in dit prachtige poldergebied. Een dag na deze tragedie vond de opa van Menno,
Willem Gerardus Sonke, een
jas van een bemanningslid. “Mijn opa moest de jas

inleveren, maar het is hem
gelukt om de emblemen eraf
te halen en die zijn altijd in
onze familie gebleven.” Toen
Menno de emblemen weer
eens tegenkwam, kreeg hij
de onbedwingbare drang
om te achterhalen wat er nu
precies is gebeurd met de eigenaar van deze emblemen
en de andere bemanningsleden. Hij dook in de geschie-

‘Ik vind het zo
belangrijk dat
dit niet vergeten
wordt’
denis van deze tragedie en
schakelde de hulp in van
deze krant, in de hoop dat
er mensen waren die hem
iets konden vertellen over
dit drama. Hij had maar één
doel voor ogen; “We mogen
nooit vergeten wat hier gebeurd is.”
Ooggetuigen
Naar aanleiding van het oproepje in deze krant meldden zich twee ooggetuigen.
De eerste was destijds een
knul van 17 jaar. Hij hoorde
het vliegtuig overkomen
en zag dat het in de brand
stond. Hij is meteen op
zijn fiets gesprongen en hij
heeft naar het brandende
vliegtuig staan kijken tot hij
werd weggestuurd door de
Duitsers. Hij zag wel para-

Menno Polderman haalde met zijn verhaal niet alleen deze krant, maar er werd zelfs aadacht
aan besteed in de weekkrant van Grove City, een plaats in Ohio.
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chutes liggen, maar durfde
daar niet onder te kijken.
De tweede ooggetuige was
een ventje van 7 jaar toen
hij een parachutist naar beneden zag komen die in een
lantaarnpaal terecht kwam.
Indrukwekkende verhalen,
maar Menno wilde nog meer
te weten komen over de
jonge mannen die destijds
hun leven in de waagschaal
legden voor onze vrijheid of
die zelfs het leven hadden
gelaten in de Wilhelminapolder. Het afgelopen half
jaar bracht hij heel wat uur-

tjes door achter zijn laptop.
Surfend over fora, zoekend
via Facebook en googelend
op namen en adressen vond
hij elke keer weer een ontbrekend stukje van de puzzel. Op een gegeven moment
ontdekte hij dat één van de

bemanningsleden afkomstig was uit Grove City.
Menno zocht contact met de
plaatselijke bibliotheek en
ook daar werd er weer een
ontbrekend
puzzelstukje
gevonden. Zijn zoektocht
bleef ook in Grove City niet

Op 22 juni 2017 wordt het monument ter nagedachtenis
aan de bemanningsleden van het neergestorte vliegtuig
in de Wilhelminapolder geplaatst. Naast een Zeeuwse
delegatie, zullen er familieleden van de bemanningsleden naar Nederland komen om hierbij aanwezig te zijn
en zelfs de burgemeester van Grove City hoopt aanwezig
te zijn bij de plechtighied.

onopgemerkt, want ook daar
pikte de plaatselijke media
het nieuws op. Zo kwam
het dat een journalist uit de
VS contact zocht met ‘a Dutchman Menno Polderman,
who lives in Heinkenszand
in the Dutch province of
Zeeland’. Ook bij dit artikel
werd een oproepje geplaatst
en zo werd er niet meer alleen in Zeeland, maar ook
in de VS naarstig gezocht
naar nabestaanden. “Inmiddels heb ik contact met
familie van negen van de
tien
bemanningsleden”,
vertelt Menno. Natuurlijk
kende zijn zoektocht vele
tegenslagen, maar hij heeft
geen moment overwogen
om het bijltje erbij neer te
gooien. “Ik vind het zo belangrijk dat dit niet vergeten
wordt. Ik wil zorgen dat er
meer bekendheid gegeven
wordt aan dit vliegtuig en
de bemanningsleden en
aan wat er in 1943 gebeurd
is in de Wilhelminapolder.”
Een half jaar geleden sprak
Menno al de wens uit om
een boekje samen te stellen
over dit vliegtuig en haar bemanning en hij hoopte om
een monumentje te kunnen
plaatsen op de plek waar het
vliegtuig is neergestort. Inmiddels heeft hij al heel wat
materiaal verzameld voor
het boekje en het monumentje komt er ook. Sterker
nog, de gedenkplaat is klaar
en er is ook al een datum geprikt. Op 22 juni 2017 wordt
het monument geplaatst in
de Wilhelminapolder, ter
hoogte van de Westerweg en
de Blauwe wijk.
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