Inleiding door Herman Redder, auteur van het boek: “De fatale missie van de Maid to order”
Johan Redder vrij van school.
Probeer je eens voor te stellen, een jongen van 11 jaar die op een ochtend naar school loopt en daar
een Duitse soldaat voor de deur aantreft. De school is gevorderd geen toegang: vrij!
Ondanks de zware klompen was de weg naar huis zo afgelegd. Met de buurjongens brak daarna een
heerlijke tijd aan. In het veld vuurtje stoken en zo ook op 16 februari 1945. Opeens zag Johan vanuit
het noordwesten een viermotorig vliegtuig, het toestel stond in brand. Na enkele seconden een
explosie en de brokstukken kwamen grotendeels in het Colenbrandersbos, dat toen nog uit veel
heide bestond, neer. Hij aarzelde geen moment, hij moest naar de plaats van de crash. Twintig
minuten later was hij bij het brandende wrak, dichtbij werd een plunjezak gevonden met
persoonlijke bezittingen van een bemanningslid. Iedereen begon eraan te trekken, een broek, een
windjack. Johan pakte een boek en nam het mee naar huis. Thuis vond hij twee brieven verstopt in
het boek. Het boek was een handleiding over de boordmitrailleurs. De brieven in de handleiding
waren aanbevelingsbrieven van de bommenrichter James Morrison.
Een broer van Johan (Herman Redder) dook na zijn pensionering in de materie. Hij nam contact op
met James Morrison en de nog levende bemanningsleden die de crash hadden overleefd. Met hulp
van Dhr. Gerrit Snippe werd de plek gevonden in de kwekerij van der Elst waar de vlieger Ernest
Arden Hansen was verongelukt. Op 18 juni 2021, op de verjaardag van Ernie, is een plaquette op die
plek geplaatst.
Op 16 aug. 2022 hebben Kathy, een nicht van Ernie Hansen, met haar echtgenoot Dave een bezoek
gebracht aan Dedemsvaart en hebben ze de plaatsen bezocht waar de naam van haar oom vermeld
staan.

