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1 Samenvatting: 

 
In de gegeven beleidsperiode zal CRASH: 
 
- intensieve aandacht geven aan research en berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede 
  Wereld Oorlog. Er zijn nog een aantal crashlocaties binnen en buiten de  
  Haarlemmermeer die onderzocht zullen gaan worden. In de bijlage een overzicht van 
  reeds door CRASH uitgevoerde bergingen. 
 
- intensieve aandacht geven aan verzet en samenleving in de Haarlemmermeer in de  
  periode 40-45 door actief onderzoek te doen naar die geschiedenis waarbij  zoveel  
  mogelijk betrokken en nabestaanden worden uitgenodigd hun verhaal te doen en deze  
  verhalen in enigerlei vorm toegankelijk  maken. 
 
- het Luchtoorlog en verzetsmuseum door-ontwikkelen naar een instituut voor educatie,  
  informatie en kennis. Het collectiebeheer en de opbouw van het museum wordt  
  aangepast om de formele museumstatus te kunnen verkrijgen. Waarnodig wordt een  
  herziend ruimte-behoefte-plan versus locatie opgemaakt. 
 
- streven naar een grotere financiële onafhankelijkheid door de inrichting van een  
   “Remembrance fonds” en het zoeken naar sponsors voor reguliere en speciale  
  activiteiten. CRASH heeft de intentie de toegangsgelden voor het museum en het  
  deelnemersschap zo laag mogelijk te houden. 
 
- zorgen voor haar vrijwilligers. Het streven blijft voldoende vrijwilligers te hebben  
  zodat een ieder naast de inhoudelijke genoegdoening ook gewoon plezier heeft in het  
  vrijwilligerswerk voor CRASH. Het beschikbaar aantal vrijwilligers is een bepalende factor  
  in wat CRASH kan realiseren. Het streefgetal is een vast corps van ca 30 vrijwilligers. 
 

 
                  

 

RAF Binbrook 
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2 Inleiding: ons beeld van de werkelijkheid: 
 
Het erfgoed van de oorlog 
De Tweede Wereldoorlog is een moreel ijkpunt in onze westerse cultuur. De enorme 
inbreuk in onze fundamentele vrijheden maakt dat het zo’n groot stempel drukt op de 
naoorlogse periode. Een dergelijk ijkpunt overstijgt de generaties; het maakt deel uit van 
het collectieve geheugen. Nú kunnen opvattingen en interpretaties nog getoetst worden bij 
mensen die het aan den lijve ondervonden. Straks niet meer. Dan zijn we volledig 
aangewezen op wat bewaard is gebleven; archiefmateriaal, voorwerpen en sporen van 
oorlog in het landschap.  
 
Materiaal dat waardevol is voor geschiedschrijving  
Dat kan gaan om collectieve geschiedschrijving, maar ook om individuele vragen van 
latere generaties over de ervaringen van voorouders tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Materiaal ook dat kan helpen om kennis en inzicht bij te brengen over omstandigheden die 
tot bepaalde keuzes, goed of slecht, hebben geleid. Een dergelijke bewustwording kan  
van grote waarde zijn.  
 
Zuinig zijn op onze oorlogsgerelateerde archieven, voorwerpen en sporen in het 
landschap. Dat betekent voor bepaalde archieven en bepaalde voorwerpen ten minste 
zorgen dat het op een plek terechtkomt waar de condities voor behoud optimaal zijn. 
Daarnaast zijn er archiefstukken en voorwerpen die dreigen te vergaan indien er niet wordt 
ingegrepen. De veroudering en het verval slaan onherroepelijk toe. Conserverende 
maatregelen zijn dan hard nodig.  
 
Het erfgoed van de oorlog moet toegankelijk zijn voor publiek, journalistiek, wetenschap 
en ontwikkelaars van educatief materiaal. Alleen door ontsluiting van het erfgoedmateriaal 
en door publicaties en educatie op basis van het ontsloten materiaal kan het zijn nut voor 
huidige en toekomstige generaties behouden. Hieronder vallen de in het museum 
tentoongestelde restanten van gecrashte vliegtuigen, persoonlijke documenten en 
voorwerpen, rapporten en voorwerpen van de Luchtbeschermingsdienst 
Haarlemmermeer, informatie over voedseldroppings, illegale pers, verzet en onderduikers 
in Haarlemmermeer. 
 
Het  beleid van CRASH voor de komende jaren is er daarom op gericht betekenis te 
blijven geven aan de herinnering  en ervoor te zorgen dat het onderwerp Tweede 
Wereldoorlog betekenis kan blijven houden voor generaties die de oorlog niet hebben 
meegemaakt.  
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3 Stichting CRASH Luchtoorlog- en verzetsmuseum “40-45” 
 

Onze missie: 
Het bevorderen van de instandhouding en verspreiding van kennis en inzicht met 
betrekking tot de luchtoorlog in WO II om van daaruit primair bij jongeren en hun 

opvoeders bewustwording en empathie te creëren, opdat zij betekenis kunnen geven aan 
fundamentele grondrechten en vrijheid. 

 

 

Onze doelstelling: 
“Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren” 

 
Juridische entiteit: 
Stichting CRASH  opgericht: 30-08-1991 
kamer van koophandel: 41225665 
Vestiging:   Haarlemmermeer 
 
(toekomstige)bestuurportefeuilles: 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Portefeuille “Luchtoorlog en verzetsmuseum” 
Portefeuille “Research en bergingen” 
Portefeuille “verzet en samenleving” 
 
Organisatie: 
- commissies: voor ontwikkeling van en beheer museumcollectie en alle kerntaken 
- vrijwilligers voor museumdienst, technische dienst en bergingsdienst 
 

Bestuurlijke cyclus: 
- opstellen van een jaar-activiteitenplan op basis van meer jaren beleidplan 
- opstellen en goedkeuren van de daarbij behorende financiële jaarbegroting 
- besluit wat wel of niet te doen en periodieke realisatiemeting door het bestuur 
- waar nodig tot correctie besluiten en consequenties voor (volgende)plan en begroting  
  vaststellen. 
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Bezoekers aantallen: 
Sinds de verhuizing naar het Fort Aalsmeer is het bezoekers aantal van ons museum 
behoorlijk gestegen. In de jaren 2008 tot 2010 is er een jaarlijkse groei van ca 10% waar 
te nemen in het aantal bezoekers. Ook de mix van bezoekers is aan wijziging onderhavig. 
Zo is de tendens dat steeds meer jonge mensen (uit het basisonderwijs)met hun school  
de weg weten te vinden naar ons museum. De kracht van huidige locatie is ook dat er 
meer groepen ontvangen kunnen worden. Het gaat hierbij om groepen met een eigen 
specifieke belangstelling, maar ook gemeentebesturen en veteranen zijn geregelde gasten 
van ons.  
 
Ook internationaal scoort CRASH hoge ogen. Zo hebben wij op regelmatige basis 
bezoekers uit de alle delen van de wereld. Naast de regulieren bezoekers heeft CRASH in 
2010 ook twee heel bijzondere groepen bezoekers mogen ontvangen. Eind april mochten 
wij een groep WOII veteranen ontvangen van Royal Airforce en een paar weken later 
ontvingen wij overlevenden van de mei-oorlog in ons land, onze “mei vliegers”. 
 
De toename van het groepsbezoek geeft gelijk ook de beperkingen aan van de 
beschikbare ruimte: in 2009 en 2010 hebben we een aantal groepen (4) helaas niet 
kunnen en willen accommoderen vanwege hun grootte en onze zorg voor de veiligheid in 
ons museum. 
 
Overzicht: 2009: aantal bezoekers: ijkpunt voor deze beleidsperiode 

 
 
Het gaat hierbij om het jaar dat ons museum in rustiger vaarwater is terecht gekomen, zo 
na de verhuizing uit Lisserbroek. Grote publieksgerichte evenementen als de opening van 
ons museum op 2 mei 2009 en het radioweekend en de Red Ball express zij andere 
jaarlijkse grote publiek trekkers. Al deze bezoekers worden met constante kwaliteit 
opgevangen en verzorgt door ons team van vrijwilligers. 
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Algemene ontwikkelingen: 
Het  Fort Aalsmeer is onderwerp van een studie om daar een meer publieksgericht 
gebouw van te maken. Te meer omdat het Fort een prachtig voorbeeld is van de 
verdedigings- historie van ons land. CRASH heeft de intentie onderschreven mee te 
werken aan die doorontwikkeling, met dien verstande dat onze eigen WOII gerelateerde 
doelen gerealiseerd kunnen blijven worden.  
 
In dat kader zijn er een paar specifieke uitdagingen voor CRASH: het  ontwikkelen van 
meerdere publieksgerichte activiteiten, of het groter maken van bestaande. En de 
verwachting daarbij meer bezoekers te ontvangen (een verwachting die ook door de 
gemeente Haarlemmermeer wordt toegejuicht)  Wij willen ook en vooral zorgen dat veel 
jonge mensen de weg naar ons museum zullen vinden. 
 
De paradox zit er echter enerzijds in dat het aantal beschikbare CRASH vrijwilligers 
leidend is in het realiseren van bezoekersontvangst en het vergroten van de mogelijke 
openingstijden van het museum. Doch anderzijds is de beschikbare ruimte daarin 
beperkend. CRASH gaat ervan uit dat daarover een constructief gesprek en 
onderhandeling mogelijk is. Er zal een goed evenwicht gevonden moeten worden. 
 
Andere ontwikkelingen zijn de mogelijke participatie van CRASH in de activiteiten die 
gekoppeld zijn aan “4 mei Dodenherdenking” en  “5 mei het vieren van onze vrijheid”. In 
2010 zijn daarover gesprekken gestart met betrokken organisaties in de Haarlemmermeer 
en met het gemeente bestuur.  
 

     Van Lisserbroek naar… 
 
 

    Fort Aalsmeer 
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 4 Kernactiviteiten; 
 
Om invulling te geven aan de stichtingsdoelstelling wordt een drietal kernactiviteiten 
onderscheiden. 
 
4.1 Research naar crashlocaties en berging van vliegtuigen 
CRASH heeft een goed inzicht in de crashlocaties in ons land en kiest daaruit de meest 
relevante locaties voor de Haarlemmermeer. Het vraagt vervolgens veel onderzoek en 
research om niet alleen het betrokken vliegtuig te vinden, maar om ook alle relevante 
feiten te achterhalen, vergunningen aan te vragen en alle partijen en belangen die daarbij 
een rol spelen op één lijn te krijgen. CRASH heeft daarin een jarenlange ervaring en is 
voor verschillend de partijen (overheid en historici) een organisatie op professioneel 
niveau. Daarbij neemt CRASH de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de juistheid en 
volledigheid van deze procedures. CRASH zorgt voor continuïteit in de kennis en 
ervaringsopbouw  bij research, de voorbereiding, uitvoering, en het toegankelijk maken 
van gevonden wrakdelen. De relaties en nabestaanden van vliegtuigbemanningen die het 
leven lieten tijdens de oorlog hechten grote waarde aan het hebben van tastbare 
herinneringen. Waar mogelijk brengen wij daarom deze mensen  naar de plek waar een 
familielid, vriend of kennis is gecrasht. Ervaring heeft geleerd dat dit voor de 
nabestaanden een prachtige manier is om een lifecylce te sluiten. Alle vrijwilligers halen 
hier grote energie uit. 
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4.2 Verzet en samenleving in de Haarlemmermeer 
Ook voor de mensen waarvan familie of vrienden betrokken waren bij het verzet in de 
Haarlemmermeer zijn tastbare herinneringen van onschatbare waarde. Juist in onze 
polder is veel gebeurd waarvan het de moeite waard is om te onderzoeken en uit te 
dragen. Het brengt de regionale geschiedenis tot leven. Ook geeft het inzicht in de grote 
moed en doorzettingsvermogen van de mensen in oorlogstijd. Reden genoeg om daar met 
gepaste eerbied bij stil te staan. De aanpak daarbij is het mondeling vastleggen van de 
geschiedenis van het verzet. CRASH spreekt met mensen uit het verzet, legt hun verhalen 
vast en maakt dit alles beeldend toegankelijk. In het museum zijn daarvan prachtige 
voorbeelden te vinden. Naast die verbale geschiedenis maakt CRASH zich sterk voor het 
behoud van tastbare herinneringen aan het verzet. Markante locaties, schuilplekken en 
radio-verbindingsmogelijkheden zijn daarvan een voorbeeld. Tezamen met de luchtoorlog 
historie vormt dit een zo goed mogelijk tijdsbeeld van de periode 1940-1945. 
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4.3 Exploitatie Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 

Dit alles krijgt zingeving als we ervoor zorgen dat de wrakdelen van vliegtuigen, de kennis 
daaromtrent, de historische  feiten over het verzet en de middelen die daarvoor hebben 
gediend toegankelijk worden gemaakt. Belangrijke doelgroepen zijn dan ook 
belangstellenden, historici en vooral jonge mensen. Daartoe zijn kennis en materialen 
bijeen gebracht in het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum gevestigd in het Fort Aalsmeer. 
Dat geeft CRASH een mogelijkheid op directe wijze, iedereen die iets wil weten over de 
luchtoorlog en het verzet te informeren. Dit wordt zowel door permanente als tijdelijke 
tentoonstellingen ingevuld. Inmiddels is het museum een trekpleister geworden. Veel 
nabestaanden, bezoekers, groepen geïnteresseerden en schooljeugd  hebben reeds de 
weg gevonden naar het museum. CRASH vervult een publieksfunctie. Niet alleen “om er 
eens te gaan kijken” maar ook en vooral als bewaker van een stuk markante historie. 
Overheden onderkennen het belang van CRASH en betrekken ons daarom in regionale 
ontwikkelingsplannen. Ten aanzien van ons collectiebeheer is een nader beleid ontwikkelt: 
zie daarvoor de bijlagen. 
 
Communicatie 
Naast het museum is het periodiek CONTRAILS een belangrijk en gewaardeerd blad 
waarin CRASH haar kennis en inzichten uitdrggat. CONTRAILS vormt daarbij een schakel 
tussen de totale verzameling en het publiek. Het blad voorziet nu al in een grote behoefte. 
CONTAILS heeft een internationale belangstelling, zodat het blad deels in de Engelse taal 
is opgesteld. Daarnaast wordt periodiek een digitale newsflash naar onze donateurs en 
begunstigers vergestuurd en wordt onze website (www.crash40-45.nl) up to date 
gehouden waardoor er altijd het laatste nieuws realtime beschikbaar is. 
 
 

                           
                            

De gemeente Haarlemmermeer studeert in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam 

op de renovatie van het fort als totaal. Het ligt in de bedoeling het fort, als onderdeel van 

de stelling van Amsterdam, een grotere aantrekkingkracht te geven voor het publiek dan 

het nu heeft. CRASH speelt hier een grote rol. De ontwikkeling van het fort wordt gezien 

als een lange termijn zaak, die mogelijk in de tweede helft van onze beleidsperiode een rol 

gaat spelen.                                                                                                                                   

http://www.crash40-45.nl/
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4.4 Special Events 

CRASH organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die op min of meer unieke wijze 
invulling geven aan onze doelstelling. Zo wordt er in samenwerking met anderen de Red 
Ball express verreden. Een colonne voertuigen uit de Tweede Wereld Oorlog die door de 
Haarlemmermeer en daarbuiten rondrijdt. Dit om die “Red Ball” express te gedenken”. De 
Red Ball express is in 1944 door de geallieerden opgezet als logistiek aanvoerlijn om het 
front te voorzien van alle noodzakelijkheden. Naast de Red Ball Express organiseert 
CRASH ook jaarlijkse een radio weekend. Hierbij worden er met radiocommunicatie 
apparatuur uit de tweede Wereld oorlog verbindingen gemaakt met radioamateurs over de 
gehele wereld. Ook hier werkt CRASH samen met andere organisaties. Inmiddels zijn er 
honderden verbindingen gemaakt en is CRASH via de radio ook mondiaal bekend 
geworden. Er zijn ook activiteiten waarbij CRASH niet alleen op de grond aanwezig is 
maar ook in de lucht. Regelmatig ondersteunt de Koninklijke Luchtmacht CRASH 
activiteiten door het beschikbaar stellen van vliegtuigen die over onze locatie vliegen, 
terwijl de Luchtverkeersleiding Nederland er belangeloos voor zorgt dat alles juist en veilig 
verloopt. Voor de vrijwilligers van CRASH is al deze extern verkregen steun een enorme 
stimulans. 
 
 

                        
 

 
5 Lange termijn visie 
Een ding is CRASH erg duidelijk geworden: naar mate de jaren verstrijken wordt het 
moeilijker de kernactiviteiten invulling te geven. De reden is simpelweg het ontvallen van 
de mensen uit de oorlogsperiode en een ander tijdsbeeld waarin het bezig zijn met historie 
anders wordt beleefd. Aan de ander kant blijkt in het zelfde en huidige tijdsbeeld bijna 
dagelijks het belang om toch stil te blijven staan bij de waanzin van een oorlog. CRASH 
zal zich de komende jaren actief bezig houden met het vinden van, aan het huidig 
tijdsbeeld aangepaste methoden om haar doelen te realiseren. In de toekomstvisie zijn 
een aantal basisprincipes opgenomen om ervoor zorgen dat het onderwerp Tweede 
Wereldoorlog betekenis kan blijven houden voor generaties die de oorlog niet hebben 
meegemaakt. Het beleid voor de komende jaren is er op gericht die herinnering door 
kennis over- en bewustwording van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, met 
een sterke link naar het heden, door te geven. 
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Ontwikkelingen mbt de kernactiviteiten: 
 
5.1 Research naar crashlocaties en berging van vliegtuigen 
In de periode 2010 – 2015 zal CRASH veel energie steken in het doen van research-  naar 
en veiligstellen van vliegtuigwrakken. Naarmate de tijd verstrijkt zal het moeilijker zijn nog 
crashlocaties te onderzoeken en de eventuele restanten van vliegtuigen voor het 
nageslacht veilig te stellen. CRASH onderkent daarbij het belang van samenwerking, ook 
op politiek bestuurlijk niveau en zal initiatieven nemen om met de Nederlandse overheid 
tot een aanpak te komen die het lokaliseren en veiligstellen van overblijfselen uit oorlog 
verder moet vergemakkelijken. Daarbij blijft CRASH zich ontwikkelen als een 
professionele organisatie die met gevoel voor ethiek, relevantie en passie haar werk doet. 
 
In de Haarlemmermeer en haar omgeving zijn nog een aantal crash locaties die nader 
onderzoek en aandacht verdienen. Een belangrijke succesfactor hierbij is de 
financieringsmogelijkheid die research en berging mogelijk moet maken. CRASH zal 
hiertoe een fonds in het leven roepen. Met dit (Remembrance)fonds wordt het voor 
particulieren en sociaal culturele organisaties mogelijk op een heldere en herkenbare wijze 
te helpen bij dit belangrijke werk.  
 
 

             
 
 
5.2 Verzet en samenleving in de Haarlemmermeer 
Als eerder aangegeven zet CRASH zich in voor het onderzoeken en veiligstellen van de 
geschiedenis van het verzet in de samenleving, in het bijzonder die van de 
Haarlemmermeer. CRASH voert in de komende jaren een actief beleid om de nog “zelf 
beleefde” kennis en ervaring op te zoeken, vast te leggen en te delen. Hiertoe wordt via de 
locale media om aandacht gevraagd voor dit streven. Ook doet CRASH beroep op 
bestaande organisaties om die kennis en ervaring die er nog is actief te benaderen om te 
helpen de geschiedenis boven tafel te krijgen voordat een ieder die het daadwerkelijk 
heeft beleefd ons is ontvallen. Daarnaast neemt CRASH het initiatief tot een “verzetstour” 
in de Haarlemmermeer. In concerto betekent dit het in samenwerking met de bewoners 
van de Haarlemmermeer komen tot een publieksattractie waarbij men met een gids langs 
alle markante plaatsen van de Verzet- en oorlogsvoering in de Haarlemmermeer wordt 
geleid.  
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De financiering van deze CRASH activiteit moet worden gezocht in het eerder genoemde 
(Remembrance) fonds om de kosten voor het publiek zo laag mogelijk te houden. Naast 
deze tour spant CRASH zich in de verkregen inzichten in het verzet ook op andere wijze 
publieks toegankelijk te maken. 
 
 

     
 
 
5.3 Luchtoorlog- en Verzetsmuseum en special Events 
Een beproefde methode om de kennis, ervaring en hardware voor het publiek toegankelijk 
te krijgen is het Luchtoorlog- en verzetsmuseum. Het museum geniet grote (inter)nationale 
bekendheid. CRASH realiseert zich dat het museum een cruciale rol speelt. Het museum 
wordt doorontwikkeld tot een kenniscentrum voor educatie en informatie. Belangrijke 
doelgroepen zijn schoolgaande kinderen, historici, overheid en 
“gewone”geïnteresseerden. Daarnaast wil CRASH een rustpunt zijn voor hen die met hun 
gedachten en gevoel stil willen staan bij de oorlog. Ook dat is een belangrijke functie. Het 
betreft hier landgenoten maar ook nabestaanden van hen die het leven lieten boven ons 
land.  
 
Ten aanzien van de collectieontwikkeling van CRASH wordt de komende jaren ook 
ingezet op het beschikbaar krijgen van complete vliegtuigen, zoals CRASH reeds deed 
met de Super Marine Spitfire. Complete vliegtuigen staan in een prachtig contrast tot de 
wrakstukken  die reeds zijn veilig gesteld. Met name jongeren tonen zich zeer 
geïnteresseerd in die contrasten. CRASH zet in op het verkrijgen van complete vliegtuigen 
waarvan wij restanten in ons museum hebben. 
 
Daarnaast zal de gehele collectie worden ingevoerd met de MusIP-rapportage. Nadere 
uitwerking per onderdeel moet nog worden uitgevoerd. CRASH werkt mee om te komen 
tot een digitaal ‘Kenniscentrum Haarlemmermeer’ en de te vormen ‘Collectie 
Cultureel Erfgoed Haarlemmermeer’. Dit alles maakt onderdeel uit van het kunnen 
bereiken van de formele museum status. 
 
Het museum is trefpunt voor de grote publieksgericht evenementen die CRASH jaarlijks 
organiseert. Naast de Red Ball express en het Wartime Radio wekend zet CRASH zich in 
de komende jaren ook in om markante historische feiten te herdenken. Om te beginnen in 
2010: hier wordt uitvoerig aandacht gegeven aan de jubilea van de overval op ons land, de 
voedseldroppings en de bevrijding.  
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Waar nodig zal CRASH haar activiteiten niet alleen in het fort Aalsmeer gaan ontplooien. 

Andere locaties in Noord-Holland en in het daarboven gelegen luchtruim zijn mogelijk. 

 
 

         
 
 
6 Realisatie 
 
6.1 Samenwerkingsverbanden 
Nederland is te klein voor veel gelijksoortige activiteiten. CRASH steekt daarom energie in 
het ontwikkelen en versterken van samenwerkingsverbanden. Daarbij dient o.a. gedacht te 
worden aan verdere samenwerking met de stichting Nationale Federatie Luchtvaart 
Archeologie , het zoeken naar verbinding met de Nationale Federatie Historische 
luchtvaart en met de grote nationale luchtvaartmusea zoals het Nationaal 
Luchtvaartthemapark Aviodrome en het Militaire luchtvaartmuseum. Daarbij laat CRASH 
zich leiden door te focussen op haar eigen kernactiviteiten en belang daarvan. Ook verder 
uitbouw van onze relatie met het ministerie van defensie behoort hierbij. Doel daarvan is 
het ontwikkelen van transparante procedures waarbij de professionaliteit van CRASH in 
harmonie kan worden gebracht met de taakstelling van de overheid. 
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6.2 Organisatie van CRASH 
De organisatie van CRASH is na de verhuizing in 2008 van het museum naar het fort 
Aalsmeer duidelijk aan het veranderen. De organisatie wordt naar een professioneel 
niveau getild, met name op het gebeid van financieel beheer, opbouw en onderhoud van 
kennis en kunde van de vrijwilligers, vergroting van de openingstijden van het museum en 
het uitbreiden van het aantal vrijwilligers die dit alles mogelijk moet maken. CRASH zal 
overigens haar organisatie nooit méér belasten dan in rede van het beschikbare corps aan 
vrijwilligers mag worden gevraagd. Er wordt daartoe een gericht beleid gevoerd om samen 
met onze vrijwilligers tot een afgewogen activiteitenplan te komen, waarbij voor een ieder, 
naast de inhoudelijk genoegdoening, ook plezier in het vrijwilligerswerk de boventoon  
voert. Dat lukt niet zomaar, CRASH neemt daarvoor de tijd die nodig is en realiseert zich 
dat dit gaat met vallen en opstaan. 
 
 

 
 
Vrijwilligers van CRASH
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In de gegeven beleidsperiode evalueert CRASH of de beschikbare ruimte in het fort 

Aalsmeer voldoende is om de voorgenomen activiteiten juist en volledig te kunnen 

uitvoeren. Professionaliteit en integriteit blijven daarbij de belangrijkste drijfveren. 

 

                          
 
 
6.3 Financiering 
Om alle plannen te financieren is een gedegen financiële huishouding noodzakelijk die op 
orde is. Vroeg in de beleidsperiode moet dat het geval zijn. Naast het voor het komende 
boekjaar beslissen over de jaarbegroting is het beheer van de financiën een absolute 
voorwaarde om continuïteit zeker te stellen, dan wel daartoe tijdige maatregelen te  
kunnen nemen. CRASH streeft naar een meer financiële onafhankelijkheid. Concreet 
betekent dit werken aan een financiële positie waarbij de noodzaak tot subsidies minder 
wordt. Hiertoe wordt gezocht naar sponsors en financiële begunstigers en het inrichten 
van een Remembrance fonds. Tevens zal CRASH meer marktconforme prijzen gaan 
hanteren voor personen en organisaties die onze locatie willen gebruiken voor eigen 
activiteiten. De bedrijfseconomie van CRASH is (vanzelfsprekend) richtinggevend aan de 
kernactiviteiten. 
 

             REMEMBRANCE FONDS 
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Het CRASH REMBRANCE FONDS:  toelichting 

Het doel van dit fonds is het financieren van CRASH-activiteiten en het  bijdragen aan de 

continuïteit van CRASH. Er worden initiatieven ondernomen om het bedrijfsleven en 

sociaal culturele organisaties en particulieren te interesseren en ook om Europese 

subsidie mogelijkheden aan te wenden om dit fonds te vullen. De constructie die CRASH 

daarbij op het oog heeft is dat geldverstrekkers voordeel ondervinden  in de vorm van 

gebruik van faciliteiten en naamsbekendheid.  

Daarnaast zal het Rembrancefonds werken als een garantiefonds. Het fonds lost het 

verschil op tussen de afgesproken jaarbegroting van CRASH en de opbrengsten uit 

activiteiten en diensten. Hoe kleiner dit verschil is, hoe minder de investeerders aan het 

garantiefonds hoeven bij te dragen. Is het verschil groot dan zal het garantiefonds ervoor 

kunnen zorgen dat het benodigde geld wordt ingezet om de financiële balans in evenwicht 

te krijgen. Is er een batig saldo dan is de garantiebijdrage niet nodig. CRASH zal voor dit 

alles een aantal spelregels gaan opstellen. De kracht van deze constructie is dat 

investeerders mee kunnen helpen de exploitatie van CRASH gezond te maken. Ze hoeven 

geen geld te geven op voorhand, hun garantie helpt de balans in evenwicht te houden. 

Overige inkomsten: Deelnemers en museum toegang 

Vanaf het begin van haar bestaan heeft CRASH veel deelnemers. Deelnemers betalen 

een bedrag per jaar om de kosten van onder andere de productie van het blad 

“CONTRAILS’ te financieren. Daarnaast draagt contributie bij om de nodige 

exploitatiekosten van het museum te dekken. CRASH houdt de bijdrage voor de 

deelnemers zodanig laag dat het voor vrijwel een ieder mogelijk moet zijn deelnemer te 

worden van CRASH. 

De financiële huishouding van CRASH is in feite de bepalende factor in wat er wel of niet 

gedaan kan worden. In de komende beleidsperiode zal CRASH zo snel mogelijk tot een 

professioneel niveau van financieel beheer komen, zodat een jaarlijkse 

accountancyverklaring de basis wordt van financiële transparantie. 

 

 

Bijlage 1: historie van CRASH 

Bijlage 2: overzicht reeds uitgevoerde bergingen 
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7:  Bijlage 1: 

Historie van de stichting Crash Research in Aviation Society Holland 1940-1945 

 

Enkele inwoners uit de Haarlemmermeer met belangstelling voor de luchtstrijd boven Nederland in de 

Tweede Wereldoorlog, verrichtten in 1986/87 een eerste onderzoek naar een gecrashte twee-motorige RAF 

Vickers Wellington bommenwerper. Het vliegtuig stortte in de nacht van 30 op 31 mei 1942 neer aan de 

Akerdijk in Badhoevedorp. De gehele bemanning is daarbij om het leven gekomen; de co-piloot was slechts 

19 jaar! 

 

Nadat het onderzoek verricht was en restanten van het vliegtuig waren gevonden, was de belangstelling 

groot. Er werden meer locaties aangedragen, er kwamen meer vragen, kortom er was een enorme vraag om 

meer onderzoek te verrichten. Het resultaat was een groeiende groep mensen die de werkzaamheden, op 

basis van vrijwilligheid, vol enthousiasme voortzetten. Met de gemeente Haarlemmermeer als basis, 

resulteerde dit in de oprichting van de Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 1940-1945 

(afgekort CRASH 1940-1945) in 1991.  

 

Tot op heden zijn meer dan een dozijn onderzoeken in de polder, alsook op het grondgebied van Schiphol, 

succesvol afgerond. Ter illustratie; een Amerikaanse B-24 Liberator in Vijfhuizen, een Engelse Lancaster en 

een Amerikaanse P-51 Mustang jager nabij Nieuw-Vennep. Een Engelse Spitfire bij Abbenes, een Duitse 

Junker-88 en Engelse Lancaster binnen het grondgebied van de luchthaven zijn intensieve, soms 

langdurige, onderzoeken geweest. 

 

Naast research van Crashsites hebben de Meidagen van 1940 en de Nederlandse Luchtstrijdkrachten in die 

periode onze bijzondere aandacht. Een Fokker D-XXI jager, nr. 229, die is neergestort op 11 mei 1940, is 

voor 75% teruggevonden en gereconstrueerd. Dit geldt ook voor de restanten van een Fokker T-V, nr. 850 

bommenwerper, die door de jager werd geëscorteerd, maar die werd neergehaald nabij Waddinxveen. 

Inmiddels is recent een onderzoek afgerond naar een andere T-V, nr. 856, die op 13 mei 1940 bij Ridderkerk 

neerstortte. Een vleugeldeel en een landingspoot zijn teruggevonden. Dit unieke Fokker-erfgoed is 

gezamenlijk te zien in het museum.    

 

De stichting stelde zich ten doel een museum op te richten en de resultaten van onze onderzoeken ten toon 

te stellen; ten eerste als nagedachtenis aan de veelal dramatische gebeurtenissen en gesneuvelde 

militairen, maar ten tweede om de bevolking zo uitgebreid mogelijk kennis te laten maken met het verhaal en 

de mensen achter het drama dat zich toen afspeelde.  Voorts hebben nabestaanden en overlevenden van 

vliegtuigbemanningen aangegeven dat zij het bijzonder op prijs stellen dat de Stichting CRASH contacten 

met hen onderhoudt.  

 

Wij vinden dat een belangrijke taak, omdat het herdenken van mensen die voor onze vrijheid hun leven in de 

waagschaal hebben gesteld en – helaas in vele gevallen – hun leven hebben gegeven, moet blijven 

gebeuren. Veteranen uit o.a. Canada, Amerika, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland bezoeken 

regelmatig – in ieder geval jaarlijks – ons museum. Wij zijn er trots op dat wij dit werk mede voor hen kunnen 

doen. 

 

In 1996 werd het museum in Abbenes waarheid. Toenmalig burgemeester en oud-verzetscommandant Cor 

van Stam (in 1940-1945: Cor van der Meer) verrichtte de opening. Hij was hiervoor gevraagd vanwege zijn 

rol in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd op 25-jarige leeftijd commandant van de door Prins Bernhard 

ingestelde Binnenlandse Strijdkrachten (Strijdend Gedeelte) van het gewest 12, Noord-Holland (Zuid)
1
.  
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De grote belangstelling en interesse voor ons werk en het onderzoek naar de luchtoorlog werd toen nog 

duidelijker. Onze vrijwilligersgroep was inmiddels ook gegroeid, wat de organisatie en onderzoeken ten 

goede kwam. Naast de luchtoorlog-interesse is er ook aandacht voor de andere activiteiten binnen de polder 

in de Tweede Wereldoorlog. Het verzet, de onderduikers en de jodenvervolging. Enkele thema’s in het 

museum zijn: de voedseldroppings in april/mei 1945 o.a. boven Schiphol. Deze werd door de Amerikaanse 

Luchtmacht uitgevoerd door B-17 bommenwerpers onder de code-naam ‘Operatie Chowhound’ en de 

Engelse RAF nam met Lancasters ‘Operatie Manna’ voor haar rekening.  

 

Het verzet en het onderduiken in Haarlemmermeer wordt middels maquettes vorm gegeven. Henk Rebel – 

(voormalig)voorzitter van de Stichting CRASH ’40-‘45 – heeft de maquettes zelf gemaakt. Het ‘huisje van 

Antje en Sam Breijer’ werd op 9 november 2003 (9 november 1938 was ‘Kristallnacht’) in aanwezigheid van 

80 genodigden door burgemeester F. Hertog van de gemeente Haarlemmermeer samen met mevrouw 

Gerrie Breijer, de jongste dochter van Antje en Sam Breijer, onthuld. Onder de aanwezigen waren 4 

voormalige onderduikers. Voor Harry en Sieny Cohen, mevr. Vrachtdoener en mevr. Hod, was deze dag een 

emotioneel weerzien met een verschrikkelijk deel van hun leven, maar ook het terugzien van veel vrienden 

en kennissen, waaronder enkelen die mede voor deze gelegenheid uit Israël waren overgekomen. Het 

indringende verhaal vind binnen het museum een waardige plaats. Om dit nog meer gestalte te geven werd 

door mevr. Trijntje van Stam-Jansen het Cor van Stamplein onthuld. Een eerbetoon aan haar overleden 

echtgenoot. De eerste maquette van de hand van Henk Rebel is die van boerderij ‘De Zorg’ van de familie 

Hannes Boogaard. Van de onderduikers aldaar zijn nog ruim twintig kinderen kinderen ontkomen aan een 

grootscheepse razzia. Hierover is in oktober 2004 een boek verschenen. De maquettes zijn zeer 

gedetailleerd en de toegevoegde waarde is er in de vorm van uitgebreide documentatie en veel 

fotomateriaal. 

 

Veel meer aspecten van de oorlog vinden een weg in ons museum, dat in 2001 is verhuisd naar een grotere 

locatie in Lisserbroek. De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, de heer J. van Houwelingen 

onthulde samen met Dave Maas-Thomas – een neef van de in 1940 in een Fokker D-21 verongelukte 

sergeant Roos – het nieuwe logo van CRASH, waarna de burgemeester het museum officieel opende. 

 

In ons museum wordt veel aandacht geschonken aan herdenkingen en educatie. Wij dragen mede zorg voor 

de monumenten die voor onze bevrijders zijn en wellicht nog worden opgericht. Kortom, het museum slaat 

zijn vleugels uit om alle kleine en grote zaken uit deze periode een waardige en goede plaats te geven. Het 

verdient bewaard te worden en te worden verteld. Ons motto is niet voor niets: Leren niet te vergeten en niet 

vergeten te leren. Wij vinden het van groot belang de jeugd te informeren over deze periode. 

 

Binnen de grenzen van de Haarlemmermeer, maar ook ver daarbuiten, is het museum van de stichting 

Crash Research in Aviation Society Holland 1940-1945 uitgegroeid tot een bron van informatie, kennis en 

museale activiteiten. Het is de bedoeling de educatieve activiteiten te versterken. Het bestuur en de 

vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in om het museum verder te professionaliseren. 

 

 
 

1
 Zie het boek van Cor van Stam ‘Wacht binnen de dijken : verzet in en om de Haarlemmermeer’  
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Bijlage 1: voltooide bergingen van CRASH. 

BERGINGEN/ONDERZOEKEN 

 Datum Vliegtuig  Eenheid Crashlocatie Bergingsdatum 

1 11 mei 1940 

Fokker D-

XXI 

5502, ML 

229  

1 LvR, 2
e
 JaVa 

Schiphol 
Nieuwkoop Juni 1993 

2 11 mei 1940  

Fokker T-V 

5445, ML 

850 

1 LvR, BomVa 

Schiphol 
Waddinxveen  Maart 2000 

3 13 mei 1940 
Fokker G1 

ML 315 

1 LvR, 3
e
 JaVa 

Waalhaven 

Nieuw 

Lekkerland  
Juni 2001 

4 13 mei 1940 

Fokker T-V, 

5451, ML 

856 

1 LvR, BomVA 

Schiphol 
Ridderkerk Oktober 2004 

5 26 mei 1940  
Junker 88 

A-4 

Luftwaffe 

III/KG30 
Rijk bij Schiphol Maart 1990 

6 5 februari 1942 

Dornier 217 

E2 

5355, 

U5+BP  

Luftwaffe 

6/KG2 

Schiphol 

Nieuw-Vennep Maart 1995 

7 15 maart 1942 

Spitfire V 

PRU 

X4503 

RAF 1401 sqn 

Bircham 

Newton 

Lopikerkapel Maart 1998 

8 30-31 mei 1942 

Wellington II 

W5361, PH-

C 

RAF 12 sqn 

Binbrook 
Badhoevedorp  Mei 1987 

9 
7 september 

1942 

FW-190 A-4 

5446, 

Weisse 8 

Luftwaffe 

IV/JG 1 

Schiphol 

Nieuwkoop Juni 1995 

10 
30-31 januari 

1943 

Lancaster  I 

ED 447, 

SR-Q 

RAF 101 sqn, 

Home-on-

Spalding 

Moore 

Rijk bij Schiphol Januari 1994 

11 30 maart 1943 
Lancaster I, 

RAF 57 sqn 

ED-761, DX-Z 

Scampton-

Linc. 

Waverveen Juni 1988 

12 26-27 april 1943 

Short 

Stirling III 

BK657, LS-

C 

RAF 15 sqn 

Mildenhall 
Portengen  Augustus 1987 
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13 3 mei 1943 

Ventura II 

AJ 200, EG-

G 

RAF 487 sqn. 

Methwold 
Vijfhuizen  April 1992 

14 27-28 mei 1943 

Mosquito IV 

DZ 432, 

HS-N 

RAF 109 sqn. 

Wyton 
Bleskensgraaf Juni 2004 

15 4-5 mei 1943 

Wellington 

X 

HE 727, 

NA-K 

RAF 428 sqn 

Dalton    
Wilnis Juni 1995 

16 11-12 juni 1943 

Lancaster I 

W 4960, 

AR-R  

RAF 460 sqn. 

Binbrook 
Reeuwijk    

17 25-26 juni 1943 

Lancaster I  

W4827, 

PM-W 

RAF 103 sqn. 

Elsham Woods 
Nieuw-Vennep Maart 1998 

18 20-21 juli 1943 

Mosquito VI 

PZ 174, YP-

P  

RAF 23 sqn. 

Little Snoring 
Woubrugge Mei 1999 

19 27 juli 1943 

Me-109 G6 

15678, 

Braune 7 

Luftwaffe 

III/JG54 

Schiphol 

Noorden Maart 2001 

20 
13 december 

1943 

B-26B 

´Hells Fury´  

41.31525, 

YA-R 

USAAF 9
th
, 

386 BG 355 

BS Easton 

Lodge 

Aalsmeer Mei 2007 

21 
30-31 januari 

1944 

Lancaster III 

JB 657, OF-

J 

RAF 97 sqn. 

Bourn 
Spaarnwoude November 1997 

22 
19-20 februari 

1944  

Lancaster II 

DS 788, 

EQ-C 

RAF 408 sqn. 

Linton-on-

Ouse 

Kropswolde (Gr) Juni 2006 

23 16 maart 1944 

B-17 G 

42-38160 

(H) 

USAAF 8th 

385BG 

Great Ashfield 

Zug 

(Zwitserland) 
Juni 1994 

24 23 maart 1944 

Mosquito VI  

HX 823/G, 

UP-K 

RAF 605 sqn. 

Bradwell Bay 
Nieuwkoop September 1993 

25 21 juni 1944 

B-24 H  

´Connie´  

41-29124 

USAAF 8th 

446BG 

707 BS 

Bungay 

Vijfhuizen Juni 1992 

26 
26 september 

1944 

B-17 G  

´Jayhawk ´ 

42-32079, 

U-B 

USAAF 8th 

457 BG 

749 BS 

Glatton 

Lisse  September 1987 
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27 
5 december 

1944 

P-51 B 

42-106695, 

B7-V 

USAAF 8th 

361 FG 

374 FS Little 

Waldon 

Valkenburg  

(Z-H) 
Oktober 1991 

28 21 februari 1945 

Spitfire XVI 

SM 255, 

FU-A 

RAF 453 sqn 

Swannington 
Abbenes  Juni 1990 

29 21 februari 1945 

Spitfire XVI 

SM 253, 

FU-K 

RAF 453 sqn 

Swannington 
Reeuwijk  Juni 1990 
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Bijlage 2: beleid met betrekking tot het collectiebeheer van CRASH 

D.E. Weber 11 juni 2010  
   
Informatie beheer.  
Het zorgvuldig en duurzaam archiveren en toegankelijk maken van kennis en informatie is 
voor Crash, als kenniscentrum, van groot belang, mede gezien de “vluchtigheid van een 
100% vrijwilligers organisatie. 
 
Centraal daarbij staat de ondersteuning van de drie kernactiviteiten; Crash research, 
verzet en samenleving en exploitatie van het museum. 
Het vergaren en snel terug kunnen vinden van informatie is voor Crash als kenniscentrum 
en erfgoedbewaarder van groot belang en tevens van groot gemak voor onszelf.  
 
De interne bibliotheek met vele boeken en overige documentatie kent een gestage 
instroom van schenkingen. Het “schonen” van de collectie zal een aandachtspunt blijven 
(mede gezien ons ruimtegebrek).  
Het vastleggen van “oral history” krijgt gezien de slinkende groep van getuigen grote 
aandacht. Ook de behandeling van zowel interne als externe verzoeken, om informatie 
geeft goede invulling aan onze rol als kenniscentrum. Mogelijk kan de website Crash 40-
45 hierin een steviger rol vervullen.   
Terwille van effectief ruimte gebruik en toegankelijkheid wordt digitalisering van 
documentatie ter hand genomen.  
De toegankelijkheid wordt verbeterd door uitbouw en publicatie van de “electronische” 
catalogus van boeken, tijdschriften en digitale media.           
Voor een optimale balans tussen behoud en toegankelijkheid  wordt en documentatie 
gesplitst in twee delen;   

 een archief, met waardevolle originele documenten onder stevig bewaarregime en 

 een bibliotheek met “gecontroleerd toegankelijke” boeken en tijdschriften.  
 
De exploitatie van het museum (collectiebeheer), wordt versterkt door het inrichten van 
een Collectie Informatie Systeem (CIS), waarin alle informatie met betrekking tot de 
collectie is terug te vinden, mede om met name locatie, waarde en eigendomsrecht van 
objecten éénduidig vast te kunnen leggen.  
Het instand houden van de collectie-informatie zal een zekere administratieve organisatie 
(elementaire basisprocedures) vereisen.  
Het CIS maakt professioneel beheer van de museumcollectie conform de norm van het 
Nederland Museumregister en de aanwijzigen van DEN1, wat Crash op de kaart zet als 
professioneel beheerder van cultureel erfgoed.   
 
IT infrastructuur 
Op locatie in het museum beschikt het museum over een uitgebreid assortiment aan ICT 
apparatuur. Door de herkomst is e.a. divers en gedateerd, hetgeen het beheer er niet 
eenvoudiger op maakt.  
Daarnaast wordt er uitgebreid thuis gewerkt. Gezien interactie is dat een aandachtspunt 
voor veiligheid en duurzaamheid (“veilig voor altijd”).   

                                                      
1 Digitaal Erfgoed Nederland 
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De aanwezige apparatuur biedt mogelijkheden voor stappen in de richting van moderne 
interactive expositie items en ontsluiting van kennis en informatie, wat een jongere 
generatie zeker zou aanspreken.    
Voor de CIS, digitale documenten en media is het wenselijk een veilig beheerd 
electronisch archief in te richten. Mogelijk wordt wenselijke integratie verhinderd door het 
ontbreken van intern netwerk.                 
          
 
 

      

 


