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Zaterdag 26 februari bij CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 

Lezing over B 17 Flying Fortress ‘No Balls at All’ die een buiklanding maakte 
in de IJtocht bij Vijfhuizen 

 
Aalsmeerderbrug - CRASH ’40-’45 vrijwilligster Janny Herfst houdt op zaterdag 26 
februari 13.30 uur in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 een lezing over 
de bemanning van de B-17 Flying Fortress ‘No Balls at All’, een Amerikaanse 
bommenwerper die op 24 februari 1944 een buiklanding maakte en terecht kwam in de 
IJtocht bij Vijfhuizen. 

 
In de lezing staan de persoonlijke belevenissen centraal van de bommenrichter Art Starratt, een 
succesvolle verkoper uit New England die in 1942 besloot zich aan te melden bij de 
Amerikaanse luchtmacht om te helpen zijn land te verdedigen. In 2002, na een bezoek van 
Starratt aan Nederland en Duitsland, hebben zijn kinderen een website gemaakt waarop het 
hele verhaal wordt verteld. Deze website is de inspiratie en de belangrijkste informatiebron voor 
een speciale tentoonstelling die nu in het museum te zien is. In de tentoonstelling kan echter 
maar een deel van het verhaal worden verteld. Tijdens de lezing wordt wat verder ingegaan op 
de persoonlijke belevenissen van de mannen van de No Balls en in het bijzonder die van 
Starratt. 
CRASH heeft onlangs contact gekregen met de bommenrichter die nu 93 is en in Texas woont. 
Hij stelt het bijzonder op prijs dat er nog steeds mensen zijn en organisaties zoals CRASH die 
de herinnering aan de oorlog levend willen houden ter nagedachtenis aan de  bemanningen die 
hun leven hebben gegeven voor de vrijheid.  
De bemanning keerde op 24 februari terug van een gevaarlijke missie naar Schweinfurt, een 
van de centra van de Duitse oorlogsindustrie. Het toestel werd zowel op de heenweg als de 
terugweg aangevallen door vliegtuigen van de Luftwaffe en vanaf de grond beschoten door 
afweervuur. Het toestel raakte dermate beschadigd dat een noodlanding gemaakt moest 
worden en dat gebeurde ten oosten van Vijfhuizen. De B 17 gleed door en stopte toen de neus 
in de IJtocht belandde. Het is een van de weinige verhalen uit de Tweede Wereldoorlog met 
een gelukkig einde. Alle tien bemanningsleden overleefden de oorlog. 
 
Het aantal plaatsen is beperkt dus is het raadzaam op tijd te komen. Vol is helaas vol.  
Het CRASH ’40-’45 museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 
Aalsmeerderbrug. Het museum is geopend op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.  
Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting Crash ’40-
’45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl 
 
///////// 
 
Mededeling voor de pers. 

http://www.crash40-45.nl/
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