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Aan de vergetelheid ontrukt (7) 

Gordon Charles Whittaker (1921 -1943) 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

"Ondergetekende, J.W. Hörst, hoofd Luchtbescher-
mingsdienst van de gemeenten Ruwiel en Loener-
sloot, wonende te Ruwiel, Ter Aa 44, post Nieu-
wersluis, heeft de eer u te rapporteren: dat in de 
nacht van Maandag 26 op Dinsdag 27 April 1943 te 
omstreeks 2 uur 45 in de gemeente Ruwiel, plaatse
lijk bekend in de polder Portengen, delen van een 
Engels vliegtuig zijn neergestort; deze delen van 
voornoemd vliegtuig bevonden zich verspreid in 
verschillende weilanden. Ook werden delen aange
troffen in die polder onder de gemeente Breukelen-
Nijenrode. De telefonisch gewaarschuwde en spoe
dig ter plaatse zijnde leden van de Duitse Weer-
macht namen de leiding terstond over. Leden van 
de vaste kern van de gemeenten Ruwiel en Breuke
len verleenden voor zover nodig medewerking aan 
de Duitse militairen. De door dit neerstorten veroor
zaakte schade was van die aard dat geen enkel 
onderdeel van de luchtbeschermingsdienst behoefde 
gealarmeerd te worden." 

Zo begon de Nieuwer Ter Aase hoofdonderwij
zer Hörst, die al van ruim vóór de Tweede Wereld
oorlog hoofd was van de plaatselijke luchtbescher
mingsdienst, zijn rapport over het neerstorten van 
een Britse bommenwerper in Portengen-Noord aan 
de Hoofdinspecteur van de dienst Bescherming van 
de Bevolking tegen Luchtaanvallen te 's-Graven-
hage. 

Omdat de vliegtuigresten en inzittenden over 
een groot gebied verspreid de grond bereikten, werd 
over deze gebeurtenis ook een proces-verbaal opge
maakt door het hoofd van de Luchtbeschermings
dienst in Breukelen-Nijenrode, G. Woudenberg. 

Een derde rapport werd geschreven door Th. 
Sterken, wachtmeester der marechaussee te Breuke
len-Nijenrode, aan zijn commandant van het Mare
chaussee Gewest te Amsterdam. Daaruit komt het 
volgende citaat: 

"Op 27 april 1943 te omstreeks 3 uur, werd ik 
door de Luchtbeschermingsdienst te Breukelen ge
waarschuwd, dat te Portengen een Engelsch vlieg
tuig brandend was neergestort. Onmiddellijk heb ik 
mij daarop met het beschikbare personeel naar de 

aangegeven plaats begeven. Aldaar aangekomen 
zag ik op ongeveer 200 meter vanaf den Porten-
genschendijk onder de gemeente Ruwiel in een 
weiland de resten van een brandend vliegtuig lig
gen. Volgens de letters die hierop voorkwamen 
bleek dit een Engelsch vliegtuig te zijn. Publiek 
was op dat ogenblik niet aanwezig. Onmiddellijk 
heb ik het terrein laten afzetten. Te omstreeks 5.30 
uur verschenen een aantal Duitsche militairen die 
de bewaking hebben overgenomen. Hierop heb ik 
met het aanwezige personeel van mijn Groep de 
omgeving afgezocht en vonden wij op eenigen 
afstand onder de gemeente Breukelen-Nijenrode het 
lijk van een Engelsch vlieger en brokstukken van 
een vliegtuig, alsmede een doode pink (jong rund), 
die blijkbaar door brandende benzine was gedood." 

Het omgekomen bemanningslid was de 22-jarige 
sergeant boordschutter {air gunner) Gordon Charles 
Whittaker (Afbeelding 1). Hij werd aangetroffen op 
enkele honderden meters afstand van de plek waar 
zijn bommenwerper in de aarde was ingeslagen. 

De rampvlucht 
Het vliegtuig waar het hier om gaat was een 

Short Stirling MklII, een zware viermotorige Royal 
Air Force (R.A.F.) bommenwerper met serienummer 
BK 657 en rompcode LS-C for Charlie. Het maakte 
deel uit van het op 1 maart 1915 opgerichte No. XV 
Squadron (bijgenaamd Oxford's own squadron). Dit 
squadron vloog in de eerste oorlogsjaren met ver
scheidene soorten vliegtuigen, waaronder enkele 
typen Vickers Wellington, Bristol Blenheim en Lan
caster, en had sinds april 1941 ook de beschikking 
over Short Stirlings van Brits fabrikaat, in die tijd 
de grootste en zwaarste bommenwerper. Er werden 
er ongeveer 2600 van gebouwd, waarvan geen enkel 
exemplaar is overgebleven. 

De bommenwerper met Whittaker aan boord 
vertrok op 27 april 1943 te 0.45 uur samen met ver
scheidene andere bommenwerpers van de kort tevo
ren door hen betrokken luchtmachtbasis Mildenhall 
in Engeland naar Duitsland, waar Duisburg gebom
bardeerd moest worden. 
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In deze fase van de oorlog vloog de R.A.F, zo veel 
mogelijk 's nachts. Aanvankelijk had men zowel overdag als in 
de nacht gevlogen. Maar vroeg in 1943 mengde Amerika zich 
met een naar Groot-Brittannië overgebrachte luchtvloot in de 
lucht-oorlog tegen Duitsland. Hun toestellen waren er niet voor 
uitgerust om bij nacht te gaan vliegen. Dat konden de Britten 
wel en dus besloten die om de dagvluchten daarna zoveel 
mogelijk aan de Amerikanen over te laten en zich zelf vooral 
op nachtvluchten te concentreren. Die regeling sprak hen ook 
wel aan omdat overdag het percentage toestellen dat door de 
vijand werd neergehaald hoger was. De Britse bommenwerpers 
werden toen in verband met hun gebruik bij nacht aan de 
onderzijde geheel zwart geschilderd. 

Afb. 1. G.C. Whittaker (foto uit collectie G.&C. Boogmans, 
Amsterdam). 

In de briefing vóór het vertrek waren alle 
bemanningen zo goed mogelijk geïnformeerd over 
het doel van hun tocht en de weersomstandigheden 
onderweg en werd verteld waar de Duitsers nacht-
jagerbases hadden staan en wat recent bekend ge
worden was over wijzigingen in de opstelling van 
hun afweergeschut, maar men kon nooit op alles 
voorbereid zijn. Dat bleek toen het vliegtuig met 
Whittaker aan boord boven Nederland vloog. On
verwacht rapporteerde staartschutter Bearness over 

de intercom aan zijn captain dat hij schuin onder 
hen een Duitse nachtjager van het type JU 88 had 
opgemerkt, een gevaarlijke vijand omdat die zowel 
over boordkanonnen als mitrailleurs beschikte. De 
radioman aan boord had zoiets al eerder mee
gemaakt. Deze nachtjagers werden door grond-
stations naar hun doelen geleid. Hij moest dan die 
gesprekken verstoren. Hij peilde in zo'n geval de 
frequentie van het Duitse radiocontact, brulde Heil 
Hitler, you bastard! in de koptelefoon van de Duit
se vlieger en joeg vervolgens een keiharde fluittoon 
de ether in. Maar ditkeer was er onvoldoende tijd 
voor iets dergelijks. 

De Engelse captain-vlieger bracht meteen na de 
gevaarmelding zijn bommenwerper in een glijduik, 
in een poging om het Duitse gevechtsvliegtuig af te 
schudden. Dat laatste mislukte. Door zijn afme
tingen en gewicht was de Short Stirling log en 
daardoor kwetsbaar. Het kwam tot een schoten
wisseling, waarbij de Stirling fataal werd geraakt 
door de kogels van de JU 88, terwijl ze de Duitser 
nauwelijks binnen schootsafstand kregen. Het 
R.A.F.-toestel werd in het bommenruim getroffen, 
waardoor de aan boord zijnde brandbommen vrij
wel onmiddellijk in brand vlogen. 

Doordat bij de beschieting de intercom kapot 
was gegaan, kon de piloot niet het bevel doorgeven 
te springen. De bemanningsleden verlieten daarom 
ieder op eigen initiatief met hun parachutes het 
brandende vliegtuig. Ze wisten heel goed dat dit in 
zo'n situatie snel moest gebeuren. Volgens de 
R.A.F.-gegevens gebeurde dat om 2.08 uur. Zijn 
collega's verklaarden dat ook Whittaker levend uit 
het toestel wist te komen. Zeer kort daarna werd hij 
echter in het hoofd getroffen door een Duitse kogel. 
Vrijwel zeker moet hij op slag gedood zijn. 

De verlaten bommenwerper beschreef stuurloos 
een linkerbocht over Breukelen, in de richting 
Kockengen. De heer Chr. den Hertog en anderen 
hoorden hem met veel lawaai over Nieuwer Ter Aa 
heen komen. Vervolgens werden inwoners van Por
tengen-Noord, waaronder de toen jonge Gert Ver
sloot (Portengen 97), met schrik gealarmeerd door 
het naderbijkomende geluid. Toen ze naar buiten 
keken, zagen ze hoe de hele omgeving verlicht 
werd door een groot vuur dat door de lucht vloog en 
snel hoogte verloor. Het liet een spoor van vallende 
brandende benzine achter. 

De vlammende Stirling ging rakelings langs de 
boerderij van Willem van Vliet, Portengen 71 (zie 
Afbeelding 2), verloor een stuk vleugel, dat terecht 
kwam bij een turfschuur van Dirk Arie Boele, Por
tengen 69, waarna een groot deel van de rest van 
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Afb. 2. Kaartje van het gebied waar de bommenwerper met Gordon Whittaker aan boord verongelukte. 

het toestel, met de romp en de vier zware Bristol 
Hercules VI motoren, zich om ongeveer 2.15 uur de 
grond in boorde naast de boerderij van Boele in 
grasland van de veehouders Van Rijn, Portengen 
67, en Cornelis Petrus van den Ancker, Portengen 
65. De boerderijen in de omgeving kraakten onder 
het geweld van de trillingen die de inslag in de 
bodem had veroorzaakt. De genoemde turfschuur 
werd door het gebeurde in een oogwenk zwaar 
gehavend (Afbeelding 3) en alle turf die er in lag 
weggeblazen; merkwaardigerwijs trof Boele enkele 
geiten die in de schuur ondergebracht waren echter 
nog levend op hun plek aan. Op zeven verschil
lende plaatsen in het crashgebied ontstond brand 
door de verspreid neergekomen brandbommen en 
benzine. Het staartstuk tenslotte viel op land van 
veehouder Arie van Zutphen, Portengen 70, op 
enkele honderden meters van de plek waar de romp 
en de motoren waren neergekomen. Dat staartstuk 
was zo ongeveer het enige deel van de bommen
werper dat zich niet diep de grond in boorde. Ge
lukkig werd geen enkele boerderij door de brok
stukken of de brandende benzine getroffen. 

Aldus het verhaal over één van de ongeveer 

zevenduizend geallieerde vliegtuigen die in de pe
riode 1940-1945 boven Nederland zijn neergehaald. 

Al zeer vroeg in de ochtend waren vrij veel 
Duitse militairen bezig met een huis-aan-huis on
derzoek naar de aanwezigheid van overlevenden uit 
de neergestorte bommenwerper. Daarbij werd met 
op de geweren geplaatste bajonetten ook geprikt in 
hooi en andere opslagplaatsen waaronder eventueel 
iemand verborgen kon worden gehouden. 

G.C. Whittaker 
Gordon Charles Whittaker werd op 23 januari 

1921 geboren in het dorp Cwmbran, in het graaf
schap Monmouthshire in Zuid Wales, Groot-Brit-
tanniè', als zoon van William Frederick en Mary 
Whittaker. Hij woonde al spoedig daarna in New
bridge, in hetzelfde graafschap, en ging daar ook 
naar school, tot hij 14 jaar oud was. Zijn enige in 
2000 nog levende verwant, broer William H. Whit
taker, herinnerde zich Gordon als een opgewekte, 
levenslustige jongen voor wie niets ooit te veel was. 
In 1935 verliet Gordon het ouderlijk huis. Hij had 
een interne betrekking gevonden op een van de 
grote buitenplaatsen in het zuiden van Engeland, 
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Afb. 3. Schade aangericht bij de 
vliegtuigcrash te Portengen op 27 
april 1943 (foto uit collectie G.&C. 
Boogmans, Amsterdam). 

waar hij zou worden opgeleid tot lakei. 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, deed de 

overheid een beroep op de burgerij om met prio
riteit die activiteiten gaande te houden die voor 
het maatschappelijk leven van wezenlijke betekenis 
waren. Gordon Whittaker voelde zich daardoor aan
gesproken. Hij keerde naar zijn ouderlijk huis terug 
en ging niet ver daarvandaan werken in de kolen
mijnen. 

Het bestaan als mijnwerker beviel hem in de 
praktijk echter helemaal niet. Daardoor kwam hij er 
toe zich vrijwillig te melden bij de R.A.F., de Britse 
luchtmacht. Ruim 21/2 jaar had hij zich inmiddels 
als militair ingezet in het bestrijden van nazi-Duits
land toen op 27 april 1943 die fatale crash plaats
vond. 

Het lichaam van Whittaker werd in Portengen 
aangetroffen in de tuin van veehouder Korver, op 
ruime afstand van de brokstukken van het vliegtuig. 
Hij had een bontgevoerd vliegersjack aan en miste 
een laars en een sok. Het slachtoffer had een schot
wond in het hoofd en diverse schotwonden in de 
rest van zijn lichaam en ook zijn parachute ver
toonde kogelgaten. Vermoedelijk had de parachute 
daardoor niet goed meer gewerkt, want het lichaam 
was nogal hard met de veenbodem in aanraking 
gekomen. Na de berging van de dode zag men zijn 
contouren nog duidelijk in de grond afgedrukt. In 
opdracht van de Wehrmacht werd het stoffelijk 
overschot vervolgens door Cees Korver en Jan 

Hulsman op een ladder naar de schuur van de fa
milie Korver gedragen en daar opgebaard, totdat de 
Duitsers het daar ophaalden. 

Verspreid over het rampgebied werden een aan
tal zaken gevonden die uit de bommenwerper af
komstig waren, zoals een bijltje, een handschoen, 
een verrekijker, een benzinetank, papieren van een 
van de Britse inzittenden en een handbijbeltje. Deze 
werden alle door de Duitsers in beslag genomen en 
afgevoerd. 

Op 29 april 1943 werd Gordon Whittaker begra
ven op, wat officieel heette, de Amersfoort (Oud-
Leusden) Algemene Begraafplaats, bij velen beter 
bekend als de begraafplaats Rusthof. 

Rusthof is met 231 graven een van de grootste militaire 
erevelden op een burgerbegraafplaats in Nederland. Waarom 
Whittaker in Oud-Leusden werd begraven, en niet dichterbij, in 
Nieuwer Ter Aa, Kockengen of - zoals Maltby - in Breukelen, 
is onduidelijk. Mogelijk was er een samenhang met de aan
wezigheid van een Duits veldlazaret in Leusden. Volgens het 
rapport van Woudenberg is een aan zijn been gewonde 
inzittende "per wagen van de Duitsche Weermacht naar een 
hospitaal vervoerd". Is ook het stoffelijk overschot van Whit
taker daarheen meegenomen? De heer Blankenstijn, die veel 
onderzoek heeft gedaan naar oorlogsslachtoffers, merkte op dat 
de Duitsers nogal willekeurig omgingen met de stoffelijke 
overschotten van gesneuvelde tegenstanders; bepalend was welk 
vervoer beschikbaar was, en waar ook zonder vooraankondi
ging op plaats en personeel kon worden gerekend. In Leusden 
konden ze er mee volstaan een stoffelijk overschot bij de aula 
te deponeren. Opzichter Evert Jansen zorgde dan wel voor een 
piëteitsvolle identificatie en begrafenis. 
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Gordon Whittaker kreeg op Oud-Leusden een 
eenvoudig houten kruis op zijn graf. In 1945-1946 
werden alle daar begraven geallieerde gevallenen 
door deskundigen opnieuw geïdentificeerd en ver
volgens bijeen herbegraven in een afgezonderd deel 
van deze dodenakker. Whittaker rust daar nu in 
blok 13, rij 5, graf 98 (Afbeelding 4). 

Afb. 4. Het graf van G.C. Whittaker op het militaire 
gedeelte van de begraafplaats te Amersfoort (Oud-Leus
den). De kleine, eenvoudige, uniforme stenen op de 
oorlogsgraven staan er strak in het gelid. Franje ont
breekt, de opschriften zijn gestandaardiseerd, maar met 
enige ruimte onderaan voor een tekstbijdrage van de na
bestaanden. Juist door deze monumentale bescheiden
heid imponeren de rijen graven. (Foto Ane A. Manten, 
januari 2000.) 

De overige inzittenden 
De anderen die zich aan boord van het neer

gestorte vliegtuig hadden bevonden, waren gezag
voerder-vlieger R. Watson, sergeant W.A. Spencer, 
boordwerktuigkundige (flight engineer), sergeant 
W.A. Dyson, navigator, sergeant H.L. Phillips, 
bommenrichter (bomb aimer), de Canadese sergeant 
K.L. Bearnes, schutter (rear gunner) en de Nieuw-
Zeelandse sergeant C.M.M. Mora, radioman/telegra-

fist (wireless operator). Zij waren in goede conditie 
uit Engeland vertrokken. 

Mora wist na zijn parachutelanding aan arres
tatie door de Duitse militairen te ontkomen en met 
de hulp van een aantal Nederlanders binnen slechts 
enkele dagen in Engeland terug te keren. De heer 
Rebel heeft daarover eerder in ons tijdschrift ge
schreven. De vijf overigen raakten in Duitse krijgs
gevangenschap, werden elk in een ander kamp in 
Duitsland gedetineerd, maar overleefden de oorlog. 

De Nederlanders die ambtshalve betrokken raak
ten bij het neergestorte vliegtuig beperkten zich in 
hun berichtgeving over de inzittenden tot het 
hoogstnodige of risicoloze. Hörst schreef: "Voor 
zover bekend is de bemanning van het vliegtuig 
opgespoord of heeft zich bij de bevoegde instanties 
in andere gemeenten aangemeld". Burgemeester 
J.J.G. Vor der Hake van de Gemeente Ruwiel rap
porteerde op 29 april 1943 aan de Ortskommandant 
te Hilversum hetzelfde: "Für soweit bekannt ist die 
Bemannung des Flugzeuges aufgespürt worden oder 
hat sich in anderen Gemeinden bei den zuständigen 
Instanzen angemeldet". Sterken meldde dat twee 
Engelse vliegers waren aangehouden en samen met 
het lijk ter beschikking van de Duitse militairen 
waren gesteld. Woudenberg rapporteerde, behalve 
over het omgekomen bemanningslid, over twee in
zittenden die levend waren neergekomen, waarvan 
één op grondgebied van Breukelen-Nijenrode, die 
gewond was, waarschijnlijk met een beenbreuk, en 
één in Breukelen-St. Pieters; beide genoemde over
levenden waren al snel in Duitse handen geraakt. 

De gewonde was staartschutter Bearnes, die de 
bommenwerper door de nooduitgang achterin had 
verlaten. Hij kwam in een wetering terecht, met een 
gebroken dijbeen en een ontzette linkerheup. Hij 
moest, zich aan de oever vasthoudend, wachten tot 
er hulp kwam om hem op het droge te trekken. 

Twee inzittenden van de Britse bommenwerper 
kwamen dus, zo bleek ons in het voorafgaande, 
levend neer in de Gemeente Ruwiel, één in Breu
kelen-Nijenrode, één in Breukelen-St. Pieters. Eén 
ontbreekt er dan nog in ons overzicht. Dat moet 
gezagvoerder Watson zijn geweest, die het verst 
weg van het wrak aan de grond kwam. Dat valt af te 
leiden uit het antwoord dat burgemeester A.A. van 
den Hoorn van Tienhoven (U) op 4 oktober 1945 
stuurde aan de Militaire commissaris in Noord-
Holland en Utrecht, op diens vraag of in zijn 
gemeente geallieerde vliegers waren verongelukt. 
Van den Hoorn schreef dat zulks niet het geval was, 
maar voegde toe: "Wel is in deze gemeente om
streeks 23 april 1943 per parachute gedaald een 
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Afb. 5. Half op het land, half In 
een sloot liggend vliegtuigwrak, 
gefotografeerd in 1943 vanaf het 
weiland van veehouder DA. Boele 
te Portengen (foto uit collectie 
G.&C. Boogmans, Amsterdam). 

captain van de R.A.F., deel uitmakende van de 
bemanning van een viermotorige bommenwerper, 
welke is neergestort in Portengen . . . Genoemde 
captain is daarop door de Duitschers in krijgsge
vangenschap gevoerd, hij was ongedeerd." 

Over een bemanningslid dat voortvluchtig was, 
werd door iedereen volledig gezwegen! 

De Duitse autoriteiten rapporteerden naar hun 
hoofdkwartier: "Am 27/4, 02.08 Abschuss 1 Stir
ling 17 km westl. Hilversum durch Nachtjäger; von 
Besatzung 5 Mann gefangen, 1 Mann tot". 

Ook Duits vliegtuig neergestort ? 
In geen van de officiële rapporten over het neer

storten van een militair vliegtuig in Portengen, die 
in 1943 door de plaatselijke autoriteiten zijn opge
maakt, werd melding gemaakt van de uitschakeling 
van nog een tweede toestel. Niettemin heeft volgens 
enkele inwoners van Portengen ook de Junker het 
luchtgevecht niet doorstaan. Na de oorlog maakten 
de echtparen Van Wageningen (Portengen 103A) 
en Van Vliet er in hun ooggetuigenverhalen mel
ding van dat bijna gelijktijdig met het Britse toestel 
nog een tweede onbestuurbaar geraakt vliegtuig 
naar beneden zou zijn gekomen. Dat kwam volgens 
hen neer op hetzelfde land als het grootste deel van 
de Stirling, op ongeveer 50 meter van de weg, met 
het staartstuk gedeeltelijk boven de sloot. Volgens 
Henk van Wageningen en Jo van Wageningen - den 
Hertog betrof het een Duitse nachtjager. 

Duitse militairen zouden ongeveer drie dagen op een zo 
onopvallend mogelijke manier bezig zijn geweest de wrak
stukken van dat vliegtuig op te ruimen. Volgens de beide 
genoemde echtparen hadden de Duitsers tot op ruime afstand 
het gebied afgezet, zodat niemand scherp kon zien waar ze mee 
bezig waren. Een van de eerste dingen die ze, volgens me
vrouw Neeltje van Vliet-Brouwer, deden was enkele brokken 
van de wrakstukken afhakken en die tijdelijk aan menselijke 
waarneming te onttrekken door ze in de sloot te gooien; vol
gens haar wilde men absoluut niet dat oningewijden zagen dat 

daar hakenkruizen opstonden. Deze militairen zijn in die tijd bij 
de familie Van Vliet ingekwartierd geweest. Mevrouw Van 
Vliet vertelde tevens dat zij hen ook met lijkkisten bezig heeft 
gezien. Toen de Duitsers Portengen hadden verlaten, was er 
ook volgens de Van Vliets echter niets meer te terug te vinden 
wat aantoonbaar met dat tweede neergestorte vliegtuig van 
doen had. 

Tegenover deze getuigenverklaringen staan de 
verhalen van diverse andere toenmalige inwoners 
van Portengen en de wat wijdere omgeving, dat zij 
absoluut niets weten over een neergestort Duits 
gevechtsvliegtuig. Dat gaf aanleiding om aan dit 
deel van het verhaal extra aandacht te besteden. 

De heer en mevrouw Boogmans van Bomber 
Command Association bleken in het bezit van een 
foto waarop een stuk van een vliegtuigwrak te zien 
is, dat voor een deel in en boven een sloot ligt (Af
beelding 5). Dat beeld doet denken aan de opmer
king dat het Duitse vliegtuig gedeeltelijk boven de 
sloot lag. Maar volgens de heer Boogmans was het 
gefotografeerde wrakstuk afkomstig van de Stirling. 
Het was veel te groot om van een Junker te kunnen 
zijn geweest. 

In getuigenissen van inzittenden van de neerge
haalde Stirling staat dat volgens hen de Duitse jager 
kans zag buiten het bereik van de mitrailleurs van 
het Britse vliegtuig te blijven. 

In Duitse bronnen is niets te vinden over een 
nachtjager die op 27 april 1943 in of bij Portengen 
verloren zou zijn gegaan. 

Het is onwaarschijnlijk dat twee vliegtuigen die 
elkaar in een luchtgevecht zouden hebben uitge
schakeld vervolgens zo dicht bij elkaar neerstorten. 

Evenals de buurtbewoners in 1943, hebben ook 
mensen die in 1986 in Portengen naspeuringen 
deden naar het verongelukte vliegtuig (zie later in 
dit verhaal) absoluut niets aangetroffen wat kon 
duiden op het neerstorten van een Duitse Junker. 
Wel is toen vlak bij de plek waar het in Afbeelding 
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3 getoonde staartstuk lag een container aangetroffen 
met daarin ondertussen onschadelijk geworden 
brandbommen van Britse makelij. 

Dit alles afwegende, moet de conclusie zijn dat 
op de genoemde datum alleen de Britse bommen
werper in Portengen is neergekomen. (Wel is eerder, 
op 1 maart 1943, een Duitse Messerschmidt BF 109 
neergestort bij Gerverskop.) 

Misschien heeft op 27 april 1943 de Junker 
nachtjager de aangeschoten Britse bommenwerper 
nog enige tijd gevolgd en daarbij een duikvlucht ge
maakt, om te zien wat er met de Stirling gebeurde. 
Dat zou bij enkele mensen in Portengen de indruk 
kunnen hebben gewekt dat het Duitse toestel even
eens naar beneden kwam. 

Delen van het Britse vliegtuig door de 
Duitsers afgevoerd 

Geen verschil van mening bestaat er over dat de 
delen van de Britse bommenwerper, die met niet al 
te veel moeite te bergen waren, door de Duitsers 
zijn meegenomen. 

Ze hadden vier paarden gevorderd en daarmee 
sleepten ze het sterk door brand aangetaste staart
stuk van het land van Arie van Zutphen naar de 
brug over de Heycop, waar het op een gereed
liggende dekschuit werd geladen. 

In die tijd van schaarste van bijna alles werd dat 
met lede ogen aangezien. Boer Van Zutphen maak
te volgens zijn zoon toen de opmerking: "zonde van 
die twee wielen, die had ik best kunnen gebruiken 
voor een melkwagen". 

Berging van vliegtuigresten in 1986 
Aan het eind van de jaren negentienveertig is 

een officieel onderzoek uitgevoerd naarde eventuele 
berging van de ondergronds nog aanwezige vlieg
tuigresten. Men is daar toen niet toe overgegaan 
omdat verklaard werd dat deze niet te bergen waren. 
Bovendien was de noodzaak niet groot, aangezien 
overtuigend kon worden aangetoond dat er geen 
stoffelijke resten van inzittenden aanwezig waren. 
De plaatselijke bevolking overwoog evenmin om de 
wrakstukken op te graven, want niemand had er 
hinder van. 

In 1986 ondernam de Stichting CRASH (welke 
letters staan voor Crash Research Aviation Society 
Holland) een speurtocht naar overblijfselen van de 
verongelukte Britse bommenwerper. Geld om pre
cies te meten waar de wrakstukken lagen was er 
niet, maar de Rijks Geologische Dienst zag er een 
aardige praktijktest in en was bereid het onderzoek 
kostenloos uit te voeren. Al na één middag was het 
gebied vrij exact bepaald. Een stuk land van enkele 
tientallen meters breed, vlak naast een sloot, was 
het gebied waar de wrakstukken zich zouden moe
ten bevinden. Met een voor de duur van één dag 
gratis beschikbaar gestelde dragline werd daar zo'n 
half jaar later, op een zonovergoten zaterdag, door 
van olie doordrenkte aarde gegraven. Daarbij werd 
een groot aantal verwrongen vliegtuigonderdelen 
naar boven gehaald, alsmede twee van de motoren 
met hun propellers (Afbeelding 6) en de al genoem
de container met brandbommen. De motoren wer
den teruggevonden op een diepte van ongeveer 5,75 

Afb. 6. Wrakstukken van de Stirling 
bommenwerper, waaronder een 
motor met propeller, zoals die bij de 
berging in 1986 boven de grond 
werden gehaald (foto mw. A. de 
Bruin-van Vliet, Portengen, 1986). 
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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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ongeval, mij ter beschikking gesteld door burgemeester 
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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. 

H.T.B. Rebel, 1990. Engeland - Breukelen - Engeland binnen 
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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