
 

 

  



Beknopte inhoud; 

Hieronder een kaartje van de omgeving van Staveren met een kruisje op de locatie van de crash; 

De volgende bladzijde begint bij pagina nr. 22 van het origineel; 

Vervolgens na pagina 41 enkele noten die verwijzen naar de originele tekst; 

Ten slotte een brief aan het Sneeker Nieuwsblad van R. Strikwerda (2005). 

 

 

Kaartfragment Staveren en Zuidermeer met de locatie van de noodlanding (kruisje) en 

de boerderij van Harmen de Boer (HdB). 









































 
  



 

Nogmaals de bemanning (digitale foto aangeleverd door Rein Strikwerda) 

  







  



Aan  
Redactie SNEEKER NIEUWSBLAD  
 
Geachte redactie,  
 
Mijn in Sneek wonende zuster stuurde mij de frontpagina van uw Nieuwsblad van 18 april jl., zomede 
de pagina met het artikel 'Gaastmeer dorp in verzet' uit het nummer van 14 april.  
Laatstgenoemd artikel is goeddeels gewijd aan de belevenissen met de vliegers van de op 15 oktober 
1944 bij Stavoren verongelukte Halifax LL 294 en opnieuw viel het mij op, hoezeer het 
wereldvermaarde Gaastmeerder Verzet de neiging heeft, die geschiedenis naar zich toe te trekken.  
Met name de aanloop van het verhaal geeft de gebeurtenissen op sommige punten onjuist en 
onvolledig weer en doet daarmee geen recht aan de degenen die er in het eerste stadium bij 
betrokken waren.  
De vliegers werden die morgen aan de 'zeedijk' opgepikt door broer en zus Johannes en Pietje Visser 
uit Stavoren, die in de Zuidermeerpolder (de Sudermar) hun koeien zouden gaan melken. Vanaf hun 
plaats van bestemming heeft Pietje ze 'troch it lân' naar de verderop gelegen boerderij van Harmen de 
Boer gebracht. Daar zijn de doornatte, verkleumde mannen in bed gestopt, zijn hun kleren gedroogd 
en zijn ze de hele dag verborgen gehouden – waar in die tijd de doodstraf op stond.  
De naamloze ‘zoon van de boer die verloofd was met een meisje dat bij ons dorp woonde', heette 
Mein-dert en zijn verloofde Gryt Kooistra. Zij woonde op de boerderij 'Flietsicht' in It Heidenskip die 
destijds ‘postaal’ onder Nijhuzum viel. Via haar zuster Immy kende Meindert de Gaastmeerder 
verzetsman Rinse de Groot en zo raakte de Gaastmeerder verzetsgroep bij het geval betrokken. Zoals 
Gryt de Boer-Kooistra het later zou uitdrukken: zonder de familie De Boer waren die vliegers nooit in 
Gaastmeer te-rechtgekomen.  
Maar toen vorig jaar oktober in Stavoren een gedenkplaat werd onthuld voor de bij de crash 
omgekomen vlieger Harold L. Ferguson, was daar in eerste instantie niemand van die familie bij 
uitgenodigd. Pas na-dat ‘familie-oudste’ Gryt (90, broos van lichaam, maar van geest still going strong) 
hier lucht van had ge-kregen en krachtig aan de bel getrokken had, gebeurde het alsnog, zij het heel 
mondjesmaat.  
Voor een volledig en waarheidsgetrouw relaas van de gebeurtenissen wil ik u verwijzen naar het in 
eigen beheer uitgegeven geschrift van V.C. (Vic) Klep: 'Noodlanding bij Stavoren', ISBN 90-806668-1-
5 (2e druk, 2003).  
Dat de rol van Harmen de Boer (en de zijnen) in deze geschiedenis door het geallieerde opperbevel 
ken-nelijk hoger werd aangeslagen dan later door de Gaastmeerder geschiedschrijving, moge blijken 
uit de bijlage. [Een Britse en een Amerikaanse dankbetuiging aan Harmen de Boer voor de hulp aan 
geallieerde militairen.]  
En wat ik met het een en ander te maken heb? Wel, Harmen de Boer was mijn (toen aanstaande) 
schoonvader en mijn vrouw en haar beide zussen moesten die morgen hun warme bed uit om plaats 
te maken voor verkleumde vliegers.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
R. Strikwerda  
Parklaan 8 - 7941 GR Meppel  
Tel. 0522-251001  
E-mail dd. 24-4-2005. 


