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meter onder maaiveld. Ondanks de beschadigingen 
verkeerden ze in redelijk goede toestand. De twaalf 
cilinders die elke motor moest hebben, waren vrij
wel allemaal nog aanwezig. Hier en daar konden 
bougies zelfs nog zonder veel problemen worden 
losgedraaid. 

Bij die gelegenheid vond Willem van Rijn, zoon 
van het echtpaar Van Rijn dat toen woonde op de 
boerderij waar in 1943 Van den Ancker zat, het 
identiteitsplaatje van het vliegtuig, aan de hand 
waarvan de al bekende gegevens over het vliegtuig 
en zijn bemanning door de R.A.F, nader konden 
worden geverifieerd. Met hulp van de R.A.F, kwam 
Willem van Rijn aan het adres van Mike Mora. In 
december 1988 reisde Van Rijn naar Nieuw-Zee
land, waar hij Mora in diens woonplaats New 
Plymouth het identiteitsplaatje aanbood, 45 jaar na 
diens rampzalige neerkomst in en miraculeuze ont
snapping uit bezet Nederland. 

Het XV Squadron van de R.A.F, bestaat ook in 
2000 nog voort. 

Een van de beide opgegraven vliegtuigmotoren, die nu deel 
uitmaken van de collectie van CRASH, is dankzij hen te zien 
geweest op de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog 
die de Historische Kring Breukelen van 24 april tot en met 5 
mei 1995 hield in een deel van de showroom van het 

Automobielbedrijf Roeleveld BV. Deze expositie werd onder 
meer bezocht door de voor de 50ste herdenking van de bevrij
ding uit Nieuw-Zeeland overgekomen Mike Mora. 
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Afschriften van diverse documenten betreffende dit vliegtuig
ongeval, mij ter beschikking gesteld door burgemeester 
W.F.E. baron van der Feltz en de heer J. van 't Hof Sr te 
Breukelen en door het echtpaar Ger en Christel Boogmans 
te Amsterdam, Nederlandse vertegenwoordigers van Bom
ber Command Association. 

Correspondentie met de heer William H. Whittaker, Newport, 
Zuid Wales, Groot-Brittannië, broer van de omgekomen 
boordschutter, in de eerste maanden van 2000. 

Gesprekken met de heren C. Blankenstijn (documentalist 
begraafplaats Rusthof), W. Boele (Kockengen), G. Versloot 
(Portengen), Chr. den Hertog (Nieuwer Ter Aa) en G. 
Boogmans, begin 2000. 

Verslagen van interviews door de heer J. Uithol van de Stich
ting CRASH, in september 1987, met de heren Korver, 
Hulsman (in 1943 arbeider op de veehouderij van Korver) 
en Van Zutphen en de echtparen Van Vliet en Van Wage
ningen. 
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een halve week. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 5, nr. 2, blz. 66 - 68. 

HKB-activiteiten bij de herdenking dat 50 jaar geleden de 
Tweede Wereldoorlog eindigde: een kort verslag. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 3, blz. 
181 - 183. 

Correcties op een eerder gepubliceerd artikel 
Themanummer Het Tijdvak van de Wereldoorlogen, 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 15, nr. 
2, artikelen van H.J. van Es. 

Mevrouw C. Broekhuizen-Grootendorst vroeg om de pas
sage op blz. 88, 2de kolom, over een rovende Duitse soldaat te 
wijzigen, omdat de heer Van Es haar verkeerd had begrepen. 
De Duitse soldaat had op het Korenpad geen sieraden en 
bloedkoralen opgeëist, maar had die al in zijn bezit; waar
schijnlijk waren ze elders geroofd. Hij liet die aan haar moeder 
zien en vroeg of zij in ruil voor enkele sieraden zijn kleding 
wilde wassen. Toen mevrouw Grootendorst dit weigerde, ging 
de man dat verderop in de straat vragen. Mevrouw Broek
huizen weet niet op hij elders meer succes heeft gehad. 

Naar aanleiding van een reactie van de heer OJ. Contant 
werd contact opgenomen met de heer Zuurdeeg, archivaris van 
de Gemeente Tholen. Op hun beider gezag dient de familie
naam Moiliker op blz. 102, rechter kolom, te worden gelezen 
als Moeliker. Ook bestond er geen gemeente op Tholen die 
Polder heette, maar kwam het gezin Moeliker uit het dorpje 
Anna Jacobapolder, wel kortweg Polder genoemd, in de toen
malige Gemeente St.-Philipsland. 

Mevrouw P.N. Verhagen-Miltenburg vond dat op blz. 109, 

lste kolom een onjuist beeld werd gegeven van haar ex-
echtgenoot Bob Reen (niet Van Reen!). Hij werd ook niet in 
Kampen, maar in Amersfoort gearresteerd, toen hij daar was 
herkend tijdens hun huwelijksreis. Zij waren twee dagen te
voren getrouwd en waren op weg naar Deventer. Bob had 
inderdaad contacten onderhouden met Willy Lages op Nijen-
rode en bezat daardoor een "Ausweis", die de Duitse soldaat in 
Breukelen ontzag inboezemde, wat de argwaan van mevrouw 
Stilting wekte. Hij had echter ook goede contacten met het 
verzet in Breukelen, onder andere met meester Melder, het 
hoofd van de landelijke organisatie tot hulp aan onderduikers. 
Bob heeft in Breukelen geen mensen van het verzet of onder
duikers verraden. Integendeel, hij zorgde voor acht onderdui
kers die in huisjes, boten, en andere bouwsels aan de Scheen-
dijk zaten. Hij zorgde ook voor het bankiersgezin Jonkers uit 
Utrecht, dat in de Kievitsbuurt was ondergedoken. Bob had een 
alarmeringssysteem opgezet met lichtsignalen voor het geval er 
onraad was of razzia's kwamen. Geen van zijn onderduikers, 
waarvoor mevrouw Verhagen de benodigde levensmiddelen 
aanvoerde, is ooit gepakt. Na Bobs arrestatie is de heer Melder 
direct naar Amersfoort gegaan om Bob vrij te krijgen. Hij vond 
daar echter geen gehoor, zodat Bob Reen lange tijd in Amers
foort heeft vastgezeten. 
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