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Waar komt stoel 225 vandaan?
STEIN Cor Paes (79), geboren in Beek, bezit een 

stoel afkomstig uit een neergestorte B17. 
De vraag is: uit welke bommenwerper? Want 
er kwamen er twee omlaag in Beek en 
Neerbeek tijdens de Tweede Wereldoorlog.I
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I n een vitrine in de Oude
Pastorie in Beek staan klei-
ne onderdelen van een
Amerikaanse bommen-
werper, die 74 jaar geleden

iets verderop neerstortte. Varië-
rend van een metalen plaatje tot
een koplamp. 
„Meer mensen moeten resten 
van de B17 hebben gevonden in 
de buurt”, zei de bedrijfsleider 
van het etablissement zaterdag 
toen een monument werd ont-
huld ter nagedachtenis aan de
tien bemanningsleden, van wie
er vier de crash niet overleefden.
Cor Paes uit Stein bijvoorbeeld 
bezit een aluminium stoel uit 
zo’n bommenwerper. „We woon-

den aan de Hoolstraat in Beek”, be-
gint hij te vertellen. „Ik was een jaar
of zeven. Er was een vliegtuig neer-
gestort.  De vleugels werden ge-
demonteerd en op een oplegger-
geladen. De rest ging naar de stort-
plaats. Ik weet nog dat een 
vrachtauto bij ons thuis  langs 
kwam. Bovenop lag de stoel. ‘Die 
moet ik hebben’, zei mijn vader. Hij
nam me mee achter op zijn fiets 
naar het stort, waar we de vliegtuig-

 

stoel hebben opgehaald.” Die staat 
speciaal voor de fotograaf op het 
terras van het appartement aan de 
haven in Stein  waar Cor woont met
zijn echtgenote. Warren McArthur 
Corporation, Inspection aircraft 
seats, luidt de tekst van een stempel
aan de onderzijde. De stoel heeft 
ook een nummer: 225. 
„Zelf heb ik uit de groeve een lepel
en een zakmes meegenomen”, laat 
Cor zien. „US staat er op de lepel. 

Nee, er staat geen naam van een
piloot in gegraveerd.”

Designmeubel
Van de lederen zitting en rugleu-

aft 

Van de lederen zitting en rugleu-
ning was weinig meer over. Die 
heeft zijn vader Sjeng Paes ver-
nieuwd. Ook heeft hij het ijzeren on-
derstel gemaakt. Een prominente 
plek in huis heeft de stoel nooit 
gekregen, ook al geldt een echte 
Warren McArthur tegenwoordig
als een zeldzaam  (en duur) design-
meubel. Maar dat weet Cor niet. Hij
kreeg de stoel na de dood van zijn 
vader, zo’n twintig jaar geleden. „Hij
heeft hier altijd in de kelder ge-
staan.” Zijn vrouw: „We willen hem 
schenken aan de stichting.”
Ze doelt op de Stichting Herden-
king Oorlogsslachtoffers Beek,
waarvan Roy Göttgens secretaris 
is. Die weet alles over de B17, die in 

oktober 1943 in Beek neerstort-
te.  Roy vermoedt dat de stoel van
Cor afkomstig is uit de bommen-
werper, die een paar maanden la-
ter werd neergehaald door Duits
afweergeschut en in een fruit-
weide in Neerbeek belandde en
uitbrandde. In tegenstelling tot 
bij de eerdere crash kwam de 
complete bemanning  er dit keer
heelhuids  vanaf.

CrashCrash
„De eerste crash ging gepaard
met tal van explosies. De kans is 
erg klein dat er nog iets heel was
in het toestel. Maar zeker weten 
doe ik dat niet. Ik denk dat we 
toch maar eens gaan praten met
Cor.” Die blijft bij zijn verhaal:
„Het was het vliegtuig waar nu 
het monument voor is opge-
richt.”

Cor Paes kreeg de stoel na de dood van zijn vader Sjeng. FOTO ERMINDO ARMINO


