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Engeland—Breukelen—Engeland binnen een 
halve week 

H.T.B. Rebel 
Nieuwemeerdijk 1, 1171 NA Badhoevedorp 

Het is druk op de basis Mildenhall, regelmatig stijgen de bommen
werpers van het 15e squadron op om deel te nemen met andere groepen 
aan een aanval op Duisburg in Duitsland. Piloot Watson kijkt op zijn horloge 
en ziet dat het 00.45 uur is. Hij krijgt het sein om te vertrekken en zet de 
zware vier-motorige bommenwerper in beweging. De vier sterke Hercules
motoren scheuren de machine met zijn zware bommenlast omhoog. De 
Stirling BK 657-rompcode LS-Cfor Charlie is op weg om zich bij de rest van 
de groep te voegen voor de aanval. 

De bemanning van Captain R. Watson bestond uit nog zes mannen, 
namelijk Sgt. W.A. Dyson (Navigator), Sgt. C.M. Mora (Wireless Operator), 
Sgt. H.L. Phillips (Bomb Aimer), G.C. Whittaker (Mid Uppergunner), Flt.Sgt. 
KL. Bearnes (Rear Gunner) en Sgt. W.A. Spencer (Flight Engineer). 

De vlucht verliep voorspoedig tot het moment dat de Rear Gunner 
Bearnes aan Captain Watson over de intercom meedeelde dat hij een 
nachtjager van het type JU 88 onder het vliegtuig opmerkte. Watson 
reageerde direct en bracht de grote machine in een glijduik om de Duitse 
nachtjager af te schudden, maar de machine werd in het midden geraakt en 
vloog in brand. Enkele minuten later moesten de mannen de steeds heftiger 
brandende machine verlaten. 

De Stirling trok een bocht naar links, vloog over Breukelen en boorde 
zich vervolgens om 2.15 uur in het grasland van veehouder Van den 
Ancker in Portengen. Volgens getuigen golfde de grond in de wijde omtrek 
door de inslag. Zes bemanningsleden kwamen heelhuids aan de grond. 
Alleen Mid Upper Gunner Whittaker kreeg, toen hij het vliegtuig verliet, 
een kogel door zijn hoofd, en kwam dood neer in de moestuin van de heer 
Korver te Portengen.* De anderen daalden neer in de gemeenten Tienhoven 
en Breukelen. Ze zijn allen gevangen genomen door de Duitsers (behalve 
Mike Mora), en hebben allen de gevangenschap overleefd. 

Hieronder volgt de verklaring van Mike die hij bij zijn aankomst in 
Engeland aan Militaire Inlichtingen gaf. 

"Ik kwam neer midden in een broeikas die in een groentetuin stond, 
bevrijdde me van de parachute die nog op het dak hing en ging er van 
door. 

*Sgt Air Gunner Gordon Charles Whittaker is begraven in Leusden op de Begraaf
plaats "Rusthof", Plot 13, Row 5, Grave 98. Hij was 22 jaar. 
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Ik kwam bij een heel grool huis, doch ik herinnerde mij dat ik dat soort 
huizen moest mijden, omdat die vaak bezet waren door de Duitsers. Ik 
hield mij ongeveer een uur schuil in de tuin maar niemand kwam naar mij 
toe. 

Daarna ging ik op onderzoek uit en liep ongeveer 300 yards over een pad 
dat langs de tuin lag en kwam toen bij een klein huis. Ik klopte op de deur 
en werd opengedaan en verklaarde een RAF-vlieger te zijn die was 
neergedaald aan zijn parachute. 

Terstond werd ik binnengelaten en men trakteerde mij op koffie en ik 
mocht blijven slapen. 

Voordat ik naar bed ging ben ik samen met een jonge Hollander terug 
naar de broeikas gegaan om mijn parachute op te halen. 

De volgende dag ruilde ik mijn uniform voor burgerkleren. In de middag 
bracht een jongeman mij met de fiets naar het huis van zijn vader in 
Utrecht." 

Tot zover de verklaring van Mike Mora. 

Het grote huis dat Mora vermeldde, zal het huis geweest zijn van de 
familie Matthes, genaamd "Queeckhoven", want de broeikas waar Mora 
over spreekt, stond in de moestuin van bovengenoemd huis. 

Mike Mora had op de deur van het huis "Olde Im'me"* geklopt, waar de 
familie Manche woonde, maar voordat hij dat deed heeft hij een tijdje 
onder het bruggetje voor het huis gezeten om de kat uit de boom te kijken. 
Het was toen ca. 3.45 uur in de morgen. 

De jongeman die met Mora meeging om de parachute op te halen was 
Ben Reijnders, een neef van de familie Manche (thans woonachtig in 
Franeker). Ook voor hem was de "Olde Im'me" een schuiladres en hij zou 
Mora op zijn verdere reis als Engelandvaarder vergezellen. 

Terwijl hij chocolade uitdeelde die hij bij zich had. vertelde Mora dat hij 
veel last had gehad van rook. Mevrouw Manche vond dat hij gauw in bed 
moest; hij kreeg het bed van dochter Jopie toegewezen, waardoor deze de 
rest van de nacht op de canapé in de woonkamer moest doorbrengen. 

De heer Manche begroef het uniform en het flightjack van Mora in de 
tuin, maar haalde deze later op de dag toch weer boven de grond omdat hij 
bang was dat de Duitsers zouden komen zoeken en de graafwerkzaamheden 
zouden opmerken. Hij bond het uniform en het jack met stenen bij elkaar 
en gooide dit pakje in de Vecht. 

Daarna haalde de heer Manche de hele pepervoorraad uit de keukenkast 
en strooide die bij de broeikas waar Mike doorheen was gevallen op de 
grond; mogelijk werden de speurhonden, die de Duitsers wellicht zouden 
meebrengen, daardoor misleid. 

*De "Olde Im'me" wordt nu bewoond door de heer en mevrouw AS. Muller. Mevrouw 
Muller heeft de naam veranderd in 'Olde Minne'. 
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Jopie Manche ging op weg naar de Scheendijk, om Frans Wilderink, 
werkzaam bij de firma Wiegmans, in te lichten over de 's nachts aange
komen Engelse vlieger. Frans Wilderink waarschuwde Ton Schrader die in 
die tijd hoofd was van de voedseldistributiedienst. Ton was het brein 
achter de vluchtroute over de Noordzee voor geallieerde vliegers en 
Engelandvaarders. 

Men heeft vaak beweerd dat er geen vluchtroute over de Noordzee heeft 
bestaan, maar het hierna volgende bewijst het tegendeel. 

Mike Mora werd op zijn schuiladres in Utrecht door Schrader afgehaald 
met een auto van de voedselvoorziening, en vervolgens naar Den Haag 
gebracht. Gelukkig was de voedselvoorziening een goede dekmantel voor 
het transport, want even buiten Utrecht werd de auto staande gehouden 
door de Grüne Polizei. Het bleek dat een Ortskommandant die veel haast 
had om in Den Haag te komen met autopech stond, en deze vorderde de 
auto. Ton Schrader liet de Ortskommandant voorin plaats nemen en hield 
hem tijdens de rit aan de praat. In volle vaart reed het transport, met 
Duitse motorescorte en zeer zwijgzame passagiers achterin, Den Haag 
binnen waar de Ortskommandant uitstapte. Even verderop stapten de 
andere zeer opgeluchte passagiers uit bij een schuiladres voor Engeland
vaarders. 

Een of twee dagen later vertrok men naar Hellevoetsluis, waar werd 
ingescheept op een aardappelschip waarachter een sloep hing. De groep 
bestond uit elf man. In eerste instantie bestond de groep uit twaalf man, 
maar Ton Schrader haakte af omdat hij vond dat hij in Nederland nog heel 
veel nuttig werk voor de vluchtroute kon doen. Ton Schrader werd nadien 
de expediteur" genoemd, want er zouden nog vele "aardappelen" vervoerd 
worden! 

De elf mannen stapten in het duister over in de sloep, brachten de motor 
op gang en voeren richting Engeland. De sloep werd op een gegeven 
moment achtervolgd door een Duitse trawler, die ook schoot. Gelukkig was 
het nogal mistig. Plotseling hield de achtervolging op. Ze bleken in een 
mijnenveld terecht te zijn gekomen, en de Duitsers waren daarvan natuur
lijk op de hoogte. Ze kwamen er veilig doorheen en bereikten de open zee. 
Ze werden opgepikt door het laatste schip van een geallieerd konvooi, en 
kwamen tenslotte aan land in Harwich. 

In Engeland was men zeer verbaasd, vooral toen er een vlieger bij het 
gezelschap bleek te zitten die nog maar enkele dagen was vermist. 

Via Radio Oranje kwam het van te voren afgesproken codebericht door: 
'De adelaar heeft elf veertjes verloren" teneinde de goede overtocht te 
bevestigen. 

Mike Mora is vier dagen verhoord door MI 5, de militaire inlichtingen
dienst, omdat zijn verklaringen gewantrouwd werden, vooral toen hij ver
telde dat hij van Utrecht naar Den Haag was gebracht onder begeleiding 
van een Duits motorescorte . . . 
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