
Belangstelling voor luchtoorlog

Naast de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation zijn 

er in Friesland meer organisaties en personen geïnteresseerd 

in de luchtoorlog. Met grote bevlogenheid zetten amateur-

historici zich in om onbekende feiten en wetenswaardigheden 

over de crashes en vliegtuigbemanningen boven water te halen. 

In veel gevallen kennen de onderzoekers elkaar persoonlijk en 

vaak worden gegevens onderling uitgewisseld. Af en toe ver-

schijnen publicaties over de luchtoorlog in eigen dorp of streek.

De Stichting Missing Airmen Memorial Foundation komt graag  

in contact met deze “hobbyisten van de luchtoorlog”, vooral 

omdat zij door hun vaak jarenlange onderzoeken als geen ander 

kennis hebben van dit onderdeel van de Friese geschiedenis.

Graag verwijzen wij alle geïnteresseerden naar onze website 

www.luchtoorlogfriesland.nl. Dé website met informatie over 

de luchtoorlog boven Friesland.

Stichting Missing Airmen Memorial Foundation

Frans Halsstraat 31

8932 JB Leeuwarden

smamf@upcmail.nl  

Met dank aan het Old Burger Weeshuis voor de financiële bijdrage aan deze folder.
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There is a link death cannot severe – 

love and remembrance last for ever.

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken – 

liefde en herinnering duren eeuwig voort.
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Stichting Missing Airmen Memorial Foundation

Het doel van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation 

is het markeren van crashlocaties waarin nog vermiste  

vliegers aanwezig zijn en het doen registeren van die locaties 

als veldgraven. 

De SMAMF wil haar doel bereiken door:

het uitvoeren van archiefonderzoek• 

het uitvoeren van locatieonderzoek • 

het opsporen van de nabestaanden van betrokken  • 

vliegeniers

het verkrijgen van goedkeuringen van overheden en  • 

instanties voor het plaatsen van een gedenkteken op of  

bij een crashlocatie

het laten plaatsen van gedenktekens op of bij crashlocaties• 

het betrekken van belangstellenden bij de onthulling van • 

gedenktekens

29/30 juni 1942 - Spears

Op 30 juni 1942 keerde de viermotorige bommenwerper  

Halifax MkII W7714, LQ-“K for Kathy” terug van een  

bombardementsmissie naar Bremen. Boven Noord-Nederland 

werd het vliegtuig aangevallen en uiteindelijk neergeschoten 

door de Duitse piloot Alfred Helm. Het lichaam van de  

staartschutter Charles P. Philp was het enige dat na de  

crash kon worden geborgen. De restanten van het vliegtuig 

en de overige bemanningsleden zitten tot op de dag van 

vandaag in de grond bij Spears (nabij Sibrandabuorren) en  

de crashlocatie is officieel aangemerkt als een veldgraf.  

Er zal op verzoek van de nabestaanden geen verder  

veldonderzoek of graafwerk worden gedaan. Zes vliegeniers 

uit het toestel blijven als vermist te boek staan. Op 30 juni 

2003 is op de plaats van de crash een monument onthuld  

ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning.  

Het gedenkteken was een initiatief van de Stichting Missing 

Airmen Memorial Foundation en kwam tot stand in nauwe 

samenwerking met de gemeente Boarnsterhim.

Donateur

Ja, ik wil graag het werk van de Stichting Missing Airmen 

Memorial Foundation steunen. Ik meld mij aan als donateur 

voor een jaarlijkse bijdrage van €  (minimaal 10,- Euro)

Naam

Straat

Postcode  

 

  

Woonplaats

Rekeningnummer

Handtekening

Citaat voorkant: spreuk op graf van Flight Sergeant S.C. Camp


