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Mocht het wat worden, dan slaat de
gemeente twee vliegen in één klap.
Ze beschikt over een extra aantrek-
kelijk oorlog- en verzetsmuseum en
het fort in Aalsmeerderbrug kan aan
een nieuw leven beginnen. Toen de
provincie subsidie toegezegde voor
een renovatie van dit onderdeel van
de Stelling van Amsterdam, stelde
ze als voorwaarde dat het werk bin-
nen twee jaar is gedaan. Ook moet in
die periode een nieuwe exploitant
zijn gevonden.
Hoe het er daar gaat uitzien, kan een
gemeentewoordvoerster niet zeg-
gen. Pas in het najaar van 2018 wordt
het werk aanbesteed, is nu de plan-
ning. Voordat B en W een plan van
eisen kunnen vaststellen voor de re-
novatie en herontwikkeling van het
fort, mogen huurder Crash, inwo-
ners, dorpsraden en andere belang-
hebbenden namelijk eerst reageren
op een conceptplan. En aan dat con-
cept wordt nog gewerkt.

Hannes Boogaard
Plannen om een verzetsmuseum te
vestigen in de boerderij aan de Rijn-
landerweg 1253, een gemeentelijk
monument, waren er vorige eeuw al.
Hier is namelijk ongekende moed
getoond. Terwijl zijn boerderij tot
in de wijde omgeving bekend stond
als jodenboerderij, zei de diepgelo-
vige boer Hannes Boogaard nooit
nee wanneer er weer eens onderdui-
kers moesten worden onderge-
bracht. 6 oktober 1943 ging het mis:
Bij een overval - die een schok door
de polder deed gaan en de aanzet gaf
voor een beter georganiseerd verzet
- werden 34 onderduikers opgepakt.
Een andere groep, vooral bestaande
uit kinderen, wist via de velden te
ontsnappen. Boer Hannes, zoon Piet
en dochter Aagje werden afgevoerd
naar concentratiekampen. Alleen
Aagje keerde - gebroken - terug.

Wanneer de boerderij wordt terug-
gebracht in de staat waarin zij in de
oorlog verkeerde en bezoekers aan
lange tafels zelfs de soep kunnen
ruiken, kan zij uitgroeien tot een
tweede Anne Frankhuis. Meldde
een speciaal voor dat doel opgerich-
te stichting in de jaren negentig.
Zitting in het bestuur hadden onder
anderen de toenmalige voorzitter
van Crash, Henk Rebel, en professor
Arnold Heertje. Net als veel andere
onderduikers verbleef hij kort - in
zijn geval een dag - in de Boogaard-
boerderij voordat hij naar zijn defi-
nitieve onderduikadres kon. Omdat
gemeente en eigenaar het niet eens
konden worden over de prijs, ver-
zandden de plannen van de stich-

ting. Nu de eigenaar is overleden,
lijken er nieuwe kansen te ontstaan.
Aangekocht heeft de gemeente de
boerderij nog niet. Wel ’onderzoekt
ze de mogelijkheden om tot koop
over te gaan’. Ook zat het bij de loca-
ties die ze onlangs heeft bezocht
met vrijwilligers van het museum.
„Want we vinden het van groot be-

lang dat er een goed alternatief
wordt geboden aan Crash”, meldt
een gemeentewoordvoerster. 
Wat Crash betreft is het het meest
serieuze alternatief. „Ook omdat de
boerderij vanwege de historie een
monument is, doet zich na het over-
lijden van de eigenaar de vraag voor
hoe deze plek behouden kan wor-
den als herdenkingsplaats en welke
rol de gemeente daarin zou willen
spelen”, meldt voorzitter Peter de
Raaf. „Dat is zeker ook de vraag die
Crash luchtoorlog- en verzetsmuse-
um ’40 –’45 zich stelt, vanuit zijn
verbondenheid met de onderdui-
kershistorie in Haarlemmermeer.”
Niet voor niets staat in zijn museum
een maquette van de boerderij.

Daarop is veel meer te zien dan het
woongedeelte en het washok dat na
de oorlog resteerden, compleet met
ondergrondse schuilplaatsen. Ook
de schuren en gebouwen die kort na
de oorlog waren gesloopt vanwege
hun bouwvallige staat, staan op de
maquette. Plus een schommel, een
wip, een poppenhuis en konijnen-
hok. Met het oog op de toenmalige
plannen voor een verzetsmuseum,
had de Crash-voorzitter de maquet-
te in de jaren ’90 gemaakt. Wie weet
heeft zijn opvolger er nu wat aan.
Om zijn museum met zijn collectie
op de boerderij te kunnen onder-
brengen, is een uitbouw nodig.
➔ Regio 5: Crash wil af van

onzekerheid

Nieuw oorlog- en verzetsmuseum?
Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Aalsmeerderbrug ✱ Krijgt Crash
luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-
’45 een plek op de boerderij waar in
WOII vele honderden joodse onder-
duikers tijdelijk werden opgevan-
gen? Het is een van de varianten die
de gemeente Haarlemmermeer on-
derzoekt voor het museum dat nu
nog in het Fort bij Aalsmeer is on-
dergebracht.

Zo moet de Boogaardboerderij aan de Rijnlanderweg er tijdens WOII er hebben uitgezien. ARCHIEFFOTO

Crash wellicht
naar bijzondere
verzetshaard

De plannen voor het plantsoen zijn
op aandringen van betrokken Ven-
nepers aangepast. Eerder was het de
bedoeling de ongeveer veertig bo-
men langs het laantje te kappen,
omdat ze zouden lijden onder een
’teruglopende conditie, die wordt
veroorzaakt door een slechte groei-
plaats’. 
Dat de gemeentelijke plannen zijn
aangepast, is een van de uitkomsten
van het participatietraject. Gebrui-

kers en omwonenden, van wie enke-
len flink actievoeren, konden op al-
lerlei manieren meepraten over de
toekomst van het Van Haeringen-
plantsoen. 
Momenteel zijn deze aken niet ge-
vaarlijk, aldus verantwoordelijk
wethouder Marjolein Steffens
(HAP). „Vanuit de participatie is luid
en duidelijk naar voren gekomen
dat een overgrote meerderheid de
bomen wil laten staan, dat ze van

grote waarde zijn voor de gebrui-
kers en omwonenden, voor hoe zij
het groen beleven, ook al zijn ze niet
meer vitaal”, verklaart zij op de ge-
meentelijke website.
De grote en scheefstaande treurwilg
langs de vijver, die eerder op de no-
minatie stond om te worden gekapt,
wordt rigoureus gesnoeid. „De kans
op omvallen wordt zo kleiner en de
boom kan daardoor langer mee”,
weet Steffens.

De vijver in het Van Haeringen-
plantsoen wordt schoongemaakt en
de fontein keert, na reparatie, terug.
Ook worden eendenkorven ge-
plaatst, waarin de vogels kunnen
broeden. 
Daarnaast is het beplantingsplan
aangepast, maar de woordvoerder
van wethouder Steffens wil daar nog
niet over uitweiden. De details van
het plan worden later bekendge-
maakt. 

Bomenlaantje Van Haeringenplanstoen blijft
Wessel Mekking

Nieuw-Vennep ✱ Het bomenlaantje
met Spaanse aken in het Dokter Van
Haeringenplantsoen blijft nog ze-
ker vier jaar staan. In 2021 wordt on-
derzocht hoe urgent de vervanging
van de bomen aan de noordwest-
kant van het park dan is. Ook bekijkt
de gemeente Haarlemmermeer elk
jaar of de aken geen gevaar vormen
voor de omgeving.
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,,Je hebt hier wel erg dikke mu-
ren, kleine deuren en geen dag-
licht. Voor wie is dat aantrekke-
lijk? Een bistro? Een bedrijf in be-
veiliging? Wel blijkt het te wer-

ken als tijdelijke trainingslocatie.
Zo huurt mbo College Airport en-
kele ruimtes waar ook wij ge-
bruik van maken voor lezingen.
Mocht de gemeente een extra ge-
bruiker weten, dan kunnen we
ook wat opschuiven. Bijvoor-
beeld om ruimte vrij te maken
rond de hoofdingang. Tijdens de
renovatie kunnen we eveneens
opschikken als dat nodig is.’’ 

Wie past er verder in het fort?
Aalsmeerderbrug ✱ Wie zou er
verder goed in het in Aalsmeer-
derbrug gelegen Fort bij Aals-
meer passen? Peter de Raaf, voor-
zitter van huurder Crash, zou het
zo gauw niet weten. De laatste jaren is dat weggezakt,

maar er is hoop dat vanaf 2018 weer
kan worden gekeken op plekken
waar vliegtuigen kunnen liggen.
Het gaat Crash en een zusterorgani-
satie in Heemskerk niet zozeer om
het opgraven zelf, dat is een taak van

het Rijk geworden, maar om voor-
bereidingen, research en nazorg.
Voorzitter Peter de Raaf: „Als je na-
bestaanden kunt laten zien waar ie-
mand heeft gelegen, dan breng je
ook de tijd terug. Men zegt wel eens
dat die alle wonden heelt, maar dat
is niet waar: tijd heelt niets. Wonen
nabestaanden in het buitenland,
dan halen we ze graag hierheen.’’
Als huurder van enkele ruimtes in
het fort en een loods ertegenover,
betaalt Crash dertigduizend euro

per jaar aan de gemeente. Als subsi-
die komt dat geld terug. ,,De extra
dingen die we organiseren, halen we
uit de verkoop van boeken, koffie en
dergelijke. En dan zijn er ook specia-
le projecten die we willen oppakken
zodra we aanvullende subsidie krij-
gen. Zo willen we onderzoek doen
naar joodse inwoners van Haarlem-
mermeer die de oorlog niet hebben
overleefd. En oorlogskinderen laten
we graag voor de camera herinne-
ringen ophalen aan de WOII.’’

Het begon met neergestorte vliegtuigen
Aalsmeerderbrug ✱ Crash is in 1991
opgericht onder de naam ’Crash re-
search in Aviation Society Holland’,
ook omdat leden in die tijd fanatiek
achter neergestorte vliegtuigen aan
gingen in West-Nederland. 

„Ze weten ook dat hun werk wordt
gewaardeerd. Zo krijgen we bijna
wekelijks spullen van mensen die
het ons gunnen. Van lege hulzen, ra-
dio’s en voedselblikken uit de oor-
log tot foto’s, notities, documenten
en persoonlijke spullen aan toe. Tot
in het buitenland hebben we dan
ook een goede naam. Dan frustreert
het extra wanneer je je bij ieder likje
verf afvraagt: ’Heeft dit nog zin?’ ”
Veel van de onzekerheid vloeit vol-
gens de voorzitter voort uit de al ja-
ren in de lucht hangende renovatie
en herontwikkeling van het fort.
Werd daar weer eens over gespro-
ken, dan wilde de gemeente Haar-
lemmermeer nooit de garantie ge-
ven dat Crash terug kan keren na
een renovatie. Toen ze het deze zo-
mer met de provincie eens werd over
de verdeling van de kosten bleef die
garantie helemaal uit.
Bij die gelegenheid liet de gemeente
alleen weten dat ’nieuwe gebruikers
het fort laagdrempelig toegankelijk
moeten maken en een link leggen
met de geschiedenis van het militai-
re werk als onderdeel van de Stelling
van Amsterdam’. 

Oppeppen
Dus moet de voorzitter zijn mensen,
die dondersgoed weten dat Crash
per jaar enkele ruimtes huurt en
goede alternatieven schaars zijn,
steeds vaker moed in spreken. „Zij
voelen zich aangetast in hun buiten-
gewoon grote passie en enthousias-
me.” Ondanks zijn oppeppende
speeches zijn twee van de dertig vrij-
willigers ’om deze reden afgehaakt’,
weet hij. „Anderen hebben er juist
energie uit weten te putten.” Mooi
voorbeeld daarvan vindt de voorzit-
ter de expositie ’Meer in de Stelling’.
„Die laat mooi zien hoe er wel dege-

lijk een link is met de Stelling.” 
Zo zorgden vliegtuigen, die een be-
langrijk onderdeel uitmaken van de
Crashcollectie, ervoor dat de Stel-
ling al achterhaald was voordat het
werk eraan in 1915 werd afgerond. Al
zette je het land rond de stelling nog
zo knap onder water, de vijand
vloog daar zo overheen richting
hoofdstad. „Ook merk je dat oud-
militairen ons onderkomen waarde-
ren om het militaire, terwijl kinde-
ren het vooral spannend vinden en
anderen weer de rust waarderen.
Door de omgeving en de dikke mu-
ren, kun je je hier echt losmaken van
het heden. We voelen ons ook vol-
strekt op onze plek en geregeld vra-

gen we ons af wat nu echt de reden is
dat we weg zouden moeten, terwijl
we misschien wel kunnen blijven
zitten.”
Het betekent niet dat Crash weigert
mee te werken aan een alternatief.
„We zeggen alleen dat het te doen
moet zijn, ook financieel. Want we
hebben geen geld om een verhui-
zing te betalen en een ander pand in
te richten.” Mocht de gemeente het
fort ondertussen aan anderen ver-
huren, dan kan het einde van Crash
betekenen. „Als ik iets moet doen
dat financieel niet verantwoord is,
dan zeg ik vanuit mijn verantwoor-
delijkheid: ’Dat gaat het niet wor-
den’.”

In het verleden drong de gemeente-
raad er meermalen op aan om Crash
te betrekken bij de plannen voor het
museumpark rond het gemaal in
Cruquius. Toen het museum in
2008 naar het fort verhuisde - de
tuinbouwschuur die men in Lisser-
broek huurde was bouwlocatie ge-
worden - moest de wethouder belo-
ven dat een een plek in het park tot
de mogelijkheden bleef behoren.
De laatste tijd heeft de gemeente
Crash een aantal alternatieven laten
zien. Die varieerden van een braak-
liggend terrein tot vervallen boeren-
schuren en een uitbouw aan de
Boogaardboerderij aan de Rijnlan-
derweg in Nieuw-Vennep. Het mu-

seumpark zat daar niet bij.
De Raaf kan zich voorstellen dat het
met de ruimte te maken heeft. Zijn
museum heeft zo’n negenhonderd
vierkante meter ruimte tot zijn be-
schikking, maar wil er graag hon-
derd vierkante meter bij. Naast de
Britse Spitfire kan dan ook een Ame-
rikaanse Mustang een plekje krij-
gen. „Je merkt dat de jeugd comple-
te vliegtuigen wil zien, niet alleen
de brokstukken die we verder heb-
ben.” Een verhuizing zou daarvoor
een oplossing kunnen bieden. Maar
volgens De Raaf kan ook op de hui-
dige plek ruimte worden gevonden.
„Misschien kun je de loods wat uit-
bouwen.” 

’Je wilt niet bij ieder likje verf denken: heeft dit nog zin?’

Crash wil af van onzekerheid 

Peter de Raaf in zijn luchtoorlog- en verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Aalsmeerderbrug ✱ „Een einde aan
alle onduidelijkheid en onzeker-
heid. Daar snakken de vrijwilligers
van Crash naar”, meldt voorzitter
Peter de Raaf. „Ze weten dat ze een
belangrijke taak hebben, namelijk
het levend houden van de eigen his-
torie. Want als je die vergeet, heb je
kans dat-ie zich herhaalt.”

Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

We houden hier ook kinderdagen
over hoe een vliegtuig werkt met
limonade en cake en met papa’s en
mama’s aan de kant. ’’
Al kunnen bezoekers op verzoek
iedere dag langskomen, officieel is
Crash alleen op zaterdagen open. 
,,We zouden wel dagelijks open
willen. Maar daarvoor moet je het
dubbele aantal vrijwilligers heb-
ben. Dat heeft ook met leeftijd te
maken. Een enkeling is tussen de

,,Educatie, het vertellen van het
verhaal van oorlog en vrede aan
kinderen, is behoorlijk aan het
groeien’’, meldt voorzitter Peter de
Raaf. ,,Zo hebben we met Pier K en
scholen een programma waarbij
schoolkinderen tijdens rondlei-
dingen van alles mogen vragen.

50 en 55 jaar. Maar verder ben ik
met mijn 65 jaar aan de jonge kant.
En voor velen is een dag in de week,

Jong vindt oud in museum
Aalsmeerderbrug ✱ Van de 4 tot
5.000 betalende bezoekers die het
Crashmuseum jaarlijks trekt, is
dertig procent (school)kind. 

de wekelijkse klusdag, al veel. Punt
is: hoe kun je mensen werven wan-
neer je toekomst zo onzeker is?’’
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