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Op zaterdag 25 september 2016 vierde het museum de 15e Editie van de jaarlijkse rondrit met
Tweede Wereldoorlog voertuigen door de Haarlemmermeer en omstreken, de Red Ball Express.
De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht gaf een fly-by met historische vliegtuigen.
De foto toont de passage met op de achtergrond het Fort en CRASH museum.
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[Geef tekst op]
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van CRASH Luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45. Het is
een bonte verzameling van onze activiteiten en wat die hebben teweeggebracht. Dat alles is
weer gerealiseerd door een kleine groep gepassioneerde vrijwilligers die elke dag opnieuw
een belangrijk deel van hun tijd aan CRASH en haar doelen geven.
Ook het afgelopen jaar hebben duizenden bezoekers weer hun weg naar ons museum
gevonden. De vele publieksgerichte activiteiten hebben daarin een extra aantrekkende kracht
gehad. Op deze plaats wil ik echter meer ingaan op de context waarin dit alles plaatsvind. In
de eerste plaats merken wij een sterke toename van de belangstelling van scholen in de
erfgoed leerlijn. Kinderen zijn onverzadigbaar als het gaat om de historische oorlogskennis in
de Haarlemmermeer. Er is een trend die wijst op steeds meer jonge bezoekers in ons
museum. Het gaat hen daarbij vooral om “het verhaal achter het wrak” of het verhaal achter
“het verzet”. Daarbij is hun kernvraag: “waarom?”
Aan de andere kant merken we ook dat de economie aantrekt. Niet dat het heeft geleid tot
vele nieuwe donateurs maar wel dat er in ondersteunende zin meer mogelijk is gebleken bij
onze activiteiten. CRASH zelf is op zich een entiteit binnen het cultuurbeleid van de gemeente
Haarlemmermeer. We merken in onze gesprekken met de gemeente dat CRASH gewaardeerd
wordt en dat continuïteit belangrijk is. Aan de andere kant heeft de gemeente ook
verantwoordelijkheid voor het werelderfgoed dat haar in beheer is gegeven. Zo ook het Fort
bij Aalsmeer waar wij zitten. Eind vorig jaar werd ons duidelijk, dat in het kader van de zorg
voor het werelderfgoed de gemeente voornemens is het Fort bij Aalsmeer Europees aan te
besteden om daarin een aantrekkelijk ondernemingsklimaat te realiseren met een dekkende
exploitatie.
Zie daar een de bron van belangenverschillen en een cultuur paradox tegelijk: CRASH moet
zeker blijven maar liefst op een andere plek. Wij hebben de gemeente aangegeven uiteraard
niet gelukkig te zijn met dit voornemen, maar ook dat wij constructief zullen meedenken en
werken aan een alternatief. Er is politieke steun om crash continuïteit te gunnen op een
goede plek. De intenties zijn dus duidelijk, de emotie blijft nog wel even. Het komende jaar
wordt een belangrijk jaar voor CRASH. Niet alleen voor onze activiteiten en openingen maar
vooral ook om een weg te vinden om ons belangrijk werk nog jaren voort te kunnen zetten.
Want het zijn vooral ook de jonge bezoekers van ons museum die het verdienen om te leren
en om niet te vergeten !

Peter de Raaf
Voorzitter
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[Geef tekst op]

Bestuur
Het bestuur bestond tijdens het verslagjaar uit:
De heer Peter de Raaf, voorzitter
De heer Jan Springintveld, secretaris
De heer Leslie van der Schaaff, penningmeester
De heer Hans Dijkkamp, bestuurslid
De heer de Raaf was belast met de contacten met andere musea en de overheden;
De heer Springintveld was belast met secretariaatstaken en contacten met
soortgelijke instanties; lid van de commissie Historische Onderzoek, Commissielid Red Ball
onderhoud Facebook-pagina en verzorgt PR en mediacontacten.

Express,

De heer Van der Schaaff was belast met de financiële zaken. Redactielid clubmagazine Contrails
De heer Dijkkamp was algemeen bestuurslid, is ondersteunend museumcoördinator en Commissielid Red
Ball Express,
Het bestuur krijgt ondersteuning vanuit de vrijwilligers, die op hun beurt worden aangestuurd door een Staf
voor de dagelijkse werkzaamheden en museumtaken. De Staf overlegt regelmatig met het bestuur om
zodoende alles te begeleiden.
De heer Ed Beekman, Museumcoördinator, redactielid clubmagazine Contrails, lid van de dagelijkse Staf
De heer Harm van Harten, Technische dienst, lid van de dagelijkse Staf
De heer Dick Weber, Infocenter; archivaris en bibliothecaris, CRASH vertegenwoordiger Museumplatform,
lid van de dagelijkse Staf, vertegenwoordiger bij Museumplatform
Binnen CRASH zijn de volgende commissies actief
Evenementencommissie, Cateringcommissie, Museumcommissie, Archief – en bibliotheekcommissie, PR
en media, CRASH promotiestand, Commissie ‘Red Ball Express’
, Historisch Onderzoekteam, Huisfotograaf, Webmaster, Redactie
clubmagazine Contrails, Redactie Facebook
Per kwartaal zijn er vrijwilligersbijeenkomsten waarbij iedereen
wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen of buiten
CRASH, het museum, het Fort. Hier worden de actuele gang van
zaken besproken zodat er een meer gestroomlijnde actie kan
plaats vinden. De vrijwilligers komen hierdoor niet in
conflictsituaties terecht ten aanzien van werkzaamheden en
activiteiten want deze worden tijdig besproken, dan wel gestuurd
vanuit de commissies. De Staf vormt een direct kontact tussen bestuur en vrijwilligers. In totaal zijn er zo’n
25 vrijwilligers. Daarnaast is er een interne nieuwsbrief, genaamd CRASH post, die met de laatste
berichten, feiten en ontwikkeling bij de vrijwilligers wordt verspreid zodat ze regelmatig op de hoogte
worden gebracht.
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[Geef tekst op]
Inleiding:

Promotie en aandacht in de media……voor CRASH.
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[Geef tekst op]
Historische informatie en achtergronden voor de media………door CRASH
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[Geef tekst op]
PR en media
Vier maal per jaar verschijnt het clubmagazine Contrails, het blad voor donateurs en relaties van het
CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-‘45 verschenen met daarin verhalen en informatie over
onder meer de evenementen, gebeurtenissen in en om het museum. Publicaties van historisch onderzoek,
nieuwsfeiten en wetenswaardigheden.
Website – Alle CRASH evenementen worden aangekondigd op de website die ook voortdurend wordt
geactualiseerd. Daarnaast is er een Engelstalige versie beschikbaar.
Facebook – Alle evenementen worden op de facebookpagina aangekondigd en informatie wordt
uitgewisseld met binnen -en buitenland. Facebook is steeds meer een belangrijke bron van informatie
verspreiding en bekendmaking, maar ook een nieuwe bron van contacten en uitwisseling gebleken.
Pers - Persberichten zijn verstuurd naar vele media. Lokale,
regionale en landelijke pers. Radio en tv-zenders. De
persberichten zijn in die media ook regelmatig geplaatst dan
wel in uitzendingen of op websites opgenomen. Ook worden
veelvuldig onze nieuwsberichten, persberichten teruggevonden
op het internet,
nieuwssites en doelgroepen en
gespecialiseerde recreatie en uitgaanswebsites. Er werden
verschillende interviews gegeven aan omroepen en media.
RTV Noord Holland, RTV Utrecht, Meerradio bezochten ons
museum alsmede journalisten van diverse kranten.
Mailinglist – donateurs die zich hebben aangemeld worden middels onze email-nieuwsberichten extra op
de hoogte gehouden van evenementen lopende het jaar. Ze ontvangen ook onze persberichten separaat.
CRASH post; onze vrijwilligers ontvangen extra actuele informatie, via email, en blijven zo snel op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en bestuurlijke updates.
Onze vaste evenementenkalender wordt voorafgaand aan het nieuwe jaar gepubliceerd. Wijzigingen onder
voorbehoud, maar ook aangevuld met aktiviteiten die zich in de loop van het jaar aandienen of tot
ontwikkeling komen. Deze zag er aan het begin van 2016 als volgt uit;

-Zaterdag 9 januari;Nieuwjaarsreceptie met om 12.00 uur toespraak van de voorzitter
-Vrijdagavond 5 februari; een lezing door Joost de Raaf over de Amerikaanse 1000 bommenwerper
raid van 24 december 1944 op Duitsland. Museum open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
-Zaterdag 5 maart Spitfiredag; Verkoop 2e hands luchtvaart/WO2 boeken en vliegtuigmodellen met
om 13.00 uur een lezing over de Spitfire door Hans Walrecht
-Vrijdagavond 1 april een lezing door Hans Walrecht over de De Havilland Mosquito.
Museum open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
-Woensdagavond 4 mei Dodenherdenking ‘Missing Man Salute ’monument bij CRASH museum
-Vrijdagavond 6 mei een lezing door Peter de Raaf over de Nederlandse vliegvelden op 10 mei ‘40
Museum open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
-Zaterdag 28 en Zondag 29 mei Radioweekend
-Zaterdag 27 augustus IPMS ‘opening modelbouwseizoen met kofferbakverkoop’
-Zaterdag 10 en zondag 11 september is Open Monumentendag. Museum open op beide dagen
-Zaterdag 24 September ; 15 jaar Red Ball Express
-Oktober ; kindermaand- kinderen gratis toegang
-Zaterdag 12 november; Verkoop 2 e hands luchtvaart/WO2 boeken en vliegtuigmodellen
-Zaterdag 24 december en zaterdag 31 december is het museum gesloten
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[Geef tekst op]

Evenementen 2016
Het museum was het gehele jaar elke zaterdag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Daarnaast is het
museum open op afspraak voor groepen en scholen. Bij bijzondere evenementen zoals het
museumweekend, open monumentendagen of de Stellingmaand is het museum tevens geopend op
zondag.
Januari
Een toost op 2016. Bestuur en vrijwilligers verwelkomden op zaterdag 9 januari alle aanwezigen op onze
Nieuwjaarsreceptie. Om 12.00 uur was de toespraak van onze voorzitter Peter de Raaf. Hij presenteerde
de plannen voor het nieuwe jaar en keek kort terug op 2015 en alle gebeurtenissen middels een diapresentatie.
Maart
Zaterdag 5 maart de jaarlijkse Spitfiredag. Het was alweer de negende
keer dat dit evenement plaats vind. We herdenken tevens dat het precies
80 jaar geleden was dat het prototype van dit engelse gevechtsvliegtuig,
de Spitifre, in 1936 voor de eerst het luchtruim koos.
Deze dag draait zeker ook om de Spitfire met code 3W-S, die in ons
museum staat te bewonderen. In 2003 kwam deze naar onze museum en
na een uitgebreide sponsoraktie werd
deze eigendom van de stichting.
Voor het eerst hadden we een Spitfire vluchtsimulator die door de
bezoekers kon worden geprobeerd en kon rekenen op een flinke
belangstelling. We noteerden 116 mensen die dag.
Sindsdien is het een publiekstrekker binnen onze collectie en de
tentoonstellingen rond de luchtoorlog in de Tweede Wereldoorlog.
Bezoekers kunnen oog in oog staat met deze legende in onze Spitfirehal. Tevens is er een lezing over de
Spitfire, boeken en vliegtuigmodellenmarkt. Het is inmiddels ook al traditie dat er tijdens de jaarlijkse
Spitfiredag een tweedehands boeken en vliegtuigmodellen markt wordt gehouden. De opbrengst komt ten
goede aan het werk van het museum. Voor iedereen wat wils.
WIJZIGINGING DATA EN DAGEN VAN ONZE LEZINGEN.
In de ontwikkelingen van de laatste jaren rond de goed bezochte lezingen op de vrijdagavond in de
winterperiode is, na veel input van bezoekers en belangstellenden, besloten om de lezingen voortaan
tijdens de openingsuren op zaterdag van het museum te gaan
presenteren.
Veelal waren de ‘donkere dagen’ of het slechte weer toch wel een
hindernis. Om onze vaste openingsdag extra aantrekkelijk te
maken, kunnen belangstellenden voor de lezing ruim de tijd
nemen voor een museumbezoek, maar daarnaast worden
‘gewone’ bezoekers geattendeerd op de mogelijkheid om de
lezingen te bezoeken. Deze is ook gratis toegankelijk voor onze
museumbezoekers, die dan aanwezig.
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[Geef tekst op]

CRASH; LIEF EN LEED
'I didn't want te leave you, but something higher called to touch the sky so blue.
Op vrijdag 15 april 2016 overleed op 83 jarige leeftijd onze vrijwilliger
en senior historisch onderzoeker Joost Klootwijk. Na een moedig
gedragen ziekte is hij, omringd door zijn dierbaren vredig ingeslapen.
Joost was vele jaren een bekend en prominent aanwezig gezicht bij
ons museum. Hij was al ver voor CRASH haar vleugels uitsloeg,
zeer actief met het historisch onderzoek naar neergestorte
vliegtuigen in WO2.

Getuige de vele verhalen en ondersteuning aan CRASH in onze beginperiode, maar zeker ook daarna toen
hij meer en meer zijn kennis en informatie deelde en uitgebreid onze bezoekers vertelde over zijn
onderzoeken en verhalen waarvan een aantal in ons museum te zien zijn. Joost was
het kenniscentrum als het ging over de Haarlemmermeer vliegtuigcrashes uit '40-'45.
Een bijzondere herinnering aan hem is het bezoek dat Cy Grant, RAF navigator,
bracht aan Joost in mei 2008 met in zijn kielzog de BBC tv. Het bezoek aan ons
museum is een hoogtepunt in onze CRASH geschiedenis. De crash van de engelse
Lancaster W4827 en de navigator Grant op 26 juni 1943 was de aanzet van de toen
nog kleine Joost om deze gebeurtenis, na de oorlog te gaan uitzoeken. Zeer
gedetailleerd en nauwkeurig onderzocht hij de veelal dramatische gebeurtenissen.
Wanneer je de verhalen leest ontvouwt zich stap voor stap wat er aan zo'n crashgeval
vooraf ging, maar ook daarna werd niets aan het toeval overgelaten. Zo ontstond een
meer dan waardig historisch relaas van zijn vele onderzoeken.

De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 22 april
jl. plaats gevonden. Onder grote belangstelling,
namen ook wij, afscheid van onze Joost. We
zullen Joost missen. Hij laat een leegte achter
maar zijn verhalen en onderzoeken zullen
blijven voortleven.
Voor altijd In onze gedachte !
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[Geef tekst op]
Een mooie en complete presentatie in ons museum op
donderdag 21 april bij het verschijnen van het boek;
'Een soldaat in huis!
Marian Hoefnagel (foto rechts), vaste auteur bij uitgeverij
Eenvoudig Communiceren, heeft met deze nieuwe jeugdroman
een stuk uit haar eigen familiegeschiedenis beschreven. Marian
schrijft vanuit een passie voor zwak lezende jongeren en zij weet
deze jongeren te bereiken met haar realistische, dicht bij hun
belevingswereld liggende verhalen. Haar boeken lezen jongeren wél uit!
Een soldaat in huis maakt deel uit van de serie Veertien, de tijd van je leven. In deze reeks komt de lezer
steeds iets te weten over een periode uit het verleden, beschreven door de ogen van een
veertienjarige.Eerder verschenen al verhalen over het oude Rome en over de slaventijd.
In dit boek vertelt Marian een heel persoonlijk verhaal in de vorm van een
tienerboek. Het is het verhaal van haar vader en zijn familie, én - hoe
toevallig! - ook het verhaal van haar schoonvader. Chris, door wiens
ogen de lezer de oorlog beleeft, staat model voor haar vader. En Henk,
de vliegenier die korte tijd bij Chris en zijn familie in huis komt, is de alias
van haar schoonvader.We lezen hoe Henk een dienst ruilde met zijn
maatje Piet (in het echt Cor Boon), en hoe Piet vervolgens
neergeschoten werd en verongelukte.

Cor Boon wordt in het Crash Museum in Aalsmeerderbrug herdacht. Het
verhaal van de crash van de Fokker T-V bommenwerper die op 13 mei
1940 de laatste aanval van de Nederlandse Bombardeer
Vliegtuigafdeling op de Moerdijkbrug uitvoerde en waarbij o.a. Ben
Swagerman (MWO) om het leven kwam. Het programma bevatte onder
meer een rondleiding door het Crash Museum, verder spraken onder
meer uitgever Ralf Beekveldt en Marian Hoefnagel. Het boek is te koop
in onze museumwinkel

Dick Weber gaf voorafgaand aan de
boekpresentatie namens CRASH een historische
presentatie van de gebeurtenissen in de lucht in
de regio rond Schiphol in mei 1940.
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[Geef tekst op]
Mei
4 en 5 mei dagen stonden bij het CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 in het teken van herdenken, gedenken en
vieren. Op beide dagen was het museum geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Zowel binnen als buiten het museum was het nodige te
zien, te leren en te beleven.
Op de nationale herdenkingsdag 5 mei is
ons museum geopend voor het publiek. We
verwachten die dag nog enkele
buitenlandse gasten.
CRASH heeft dit jaar bij ons museum en het monument ‘Missing Man Salute’ een
herdenkingsceremonie houden. Het monument, ter nagedachtenis aan alle
omgekomen Amerikaanse vliegtuigbemanningen, staat hier vanwege de
Amerikaanse Liberator B-24 ‘Connie’ in het middelpunt. De
herdenkingsplechtigheid was op 4 mei en begon om 16.00 uur bij het monument.

Museumtoegangskaartje CRASH is € 5,-- waard.
Uw toegangsbewijs aan het CRASH- museum op 5 mei
was bij de aankoop van een kaartje voor de theatershow
‘Yes, we meet again’ in het Crown Theater in Aalsmeer
op 5 mei aanstaande aanvang 16.00 uur, in de
voorverkoop of aan de kassa € 5,-- waard. Uw krijgt met
de voucher de korting op de prijs van het entreekaartje.
Een bezoek aan het CRASH museum op deze dag kon
men in stijl afsluiten bij deze voorstelling.

Voorzitter Peter de Raaf gaf in het CRASH museum op
zaterdagmiddag 7 mei om 13.00 uur een lezing over de Vliegparken in
West Nederland vanaf 1939 tot en met de oorlogsdagen in mei 1940.
Waar lagen ze, wat gebeurde er en wat is er van geworden. Het gaat
over: de Vlijt - de Kooy – Wieringermeer – Middenmeer Bergen –
Ruigenhoek -De Zilk – Buiksloot Schiphol – Valkenburg – Ypenburg –
Ockenburg Waalhaven - Haamstede – Oostvoorne en Vlissingen

13 mei 1940; 76 jaar geleden vond de laatste bombardementsaanval plaats door de BomVA met de Fokker
T-V nr. 856 en twee Fokker G-1's . Restanten van deze T-V zijn te zien in ons museum. Een prachtige
visuele herdenking, met moderne middelen gemaakt door FSX Film, van deze aanval, met de titel Last
Flight. https://www.youtube.com/watch?v=SihtzhCiVIU
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[Geef tekst op]
Onderduiker Mosche Gaaton bezoekt CRASH museum.
Hoe rustig de 80-jarige Mosche Gaaton ook in twee talen –
Nederlands en Hebreews – de verhalen over zijn jeugd als
onderduiker in de oorlog vertelde, op een gegeven moment moest
hij toch even gaan zitten, een pilletje nemen en een slok water
drinken. En bijna kwamen er tranen. Zo greep woensdag 4 mei zijn
bezoek aan het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 hem
aan. In het museum zijn naast twee prachtige maquettes van de
boerderij van Johannus Boogaard aan de Rijnlanderweg en het
Breijer-huisje aan de IJweg allerlei spullen te zien die van die
plekken afkomstig zijn.
(Beide foto’s W. Goes). De heer Gaaton, rechts, verteld zijn verhaal aan geïnteresseerde toehoorders.
Familieleden
Daar vertelde Mosche Gaaton aan zijn meegekomen familieleden, de aanwezige
bezoekers en de pers, over zijn verblijf in de oorlogsjaren op die twee plekken. Hij
vertelde hoe hij bij de familie Boogaard tijdens een razzia ontsnapte aan
ontdekking door zich in de naastgelegen sloot onder water te verstoppen terwijl hij
via een rietstengel ademhaalde.
Hooiberg
De hooiberg waarin hij zich eerst verstopt had, was toen al in vlammen opgegaan.
Hij was er als 6-jarig jongetje terechtgekomen en moest na de oorlog constateren
dat hij van zijn familie de enige overlevende was. Terugblikkend merkte hij op dat
hij geluk gehad heeft omdat er verder toch zo ontzettend veel Joden die Tweede
Wereldoorlog niet overleefd hebben.
Verhaal
‘Ik ben na de oorlog in Israël gaan wonen. Daar ging het verhaal dat de Nederlanders zo goed voor de
Joden geweest waren. Maar als je achteraf statistisch terugkijkt is dat helemaal niet zo geweest. Dat zou
wel zo geweest zijn als iedereen zich zo opgesteld had als Antje en Sam Breijer die aan de IJweg woonden
en daar in hun kleine huisje van 4 bij 6 meter veel joodse kinderen ondergebracht hebben.’ In het begin
verbleef hij daar met ongeveer zes kinderen op zolder. Maar ook daar kreeg hij te maken met razzia’s. Na
de zevende razzia in korte tijd schreef Antje een verontwaardigde brief die als strekking had dat het in zo’n
klein huisje toch niet kon bestaan dat het echtpaar daar onderduikers kon onderbrengen. Het hielp, er
volgden geen razzia’s meer.
Gang
‘Wij hebben toen grond onder het huisje weggehaald en er een kleine
gang van nog geen meter diep gegraven waarin ook aardappelen
opgeslagen lagen’, vertelde Gaaton. ‘Je kon er niet staan maar wij
hebben daar wel 2 jaar verstopt gezeten. De jongste dochter, die
volkomen verlamd was, moest altijd op de uitkijk zitten. Ook was er een
gevaarlijke hond die bij gevaar flink kon aanslaan. Wij aten veel
groenvoer en kregen brood via een bakker in Lisserbroek.’ Na de
bevrijding moesten de kinderen weer leren lopen. Met de Breijers bleef hij
contact houden. Hij trouwde met Hanna, die ook haar familie verloren
had. Zij kregen twee zoons en zes kleinkinderen. Hanna overleed helaas eind vorig jaar. ‘Ik denk nog elke
dag aan die verschrikkelijke oorlog. Gelukkig waren er ook mooie mensen.’
(bron artikel in Hoofddorp Vandaag 9 mei 2016 door Frans Tol)
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[Geef tekst op]
Op zaterdag 21 mei bezocht voormalig geheim agent Jaap Hinderink met familie ons museum.
Hinderink (codenaam 'Chris' organiser) werd in de
nacht van 28/29 augustus 1944 door de BBO (Bureau
Bijzondere Opdrachten) uit Engeland gezonden en
gedropt nabij Voorthuizen samen met Joop Luykenaar
('Lodewijk' organiser) en Jaap Beekman ('Maurits' W/T
operator)'. Het bezoek richtte zich op onze collectie en
expositie over de geheim agenten en het verzet. Een
rondleiding door het museum bracht veel respect en
waardering voor ons werk en de tentoonstelling. De
heer Hinderink, nu 92 jaar en zittend in een rolstoel,
genoot zichtbaar van het bezoek.

Weekend van zaterdag 28 en zondag 29 mei; het jaarlijkse radioweekend ‘de velddagen’.
Tijdens dit weekend werd er geprobeerd om met militaire
apparatuur radioverbindingen te maken met radioamateurs in
Nederland en de rest van de wereld. Dat veelal slaagde met
leuke reakties.
Deze verbindingen werdenn gemaakt worden vanaf een locatie
op zowel de parkeerplaats voor het museum als ook in de
speciale radiokamer van het museum. Op de parkeerplaats
namen radio-amateurs plaats in hun tenten om met radio’s uit
zowel de Tweede Wereldoorlog als de periode hierna te
werken. In de radiokamer is de collectie van het museum te bezichtigen van zowel radio’s uit gecrashte
vliegtuigen als ook nog intacte en werkende radio’s uit de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de radiokamer in
het museum werd gewerkt met de speciale CRASH- callsign PI4C.
Het was een interessant weekend voor jong en oud, die alles over de radiotechniek uit WO2 werden
verteld, maar ook uit de periode daarna en getuige waren van live radio-verbindingen.
Juni
Het museum is een wervingsaktie gestart om meer mensen geïnteresseerd te krijgen om vrijwilliger bij
CRASH te worden. Wij zoeken vrijwilligers!
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft sinds de intrek in het Fort bij Aalsmeer vanaf
2008 een snelle groei doorgemaakt. Zowel binnen als buiten de museummuren zijn er veel aktiviteiten en
werkzaamheden die allemaal worden gedaan door onze vrijwilligers. Het gezien vergrijzing onvermijdelijke
verloop en verzwakking van de groep kon grotendeels opgevangen worden door aanwas van een aantal
nieuwe vrijwilligers.
Om dat allemaal op een goede manier te kunnen blijven doen zoeken wij nieuwe vrijwilligers, zowel dames
en heren. Heeft U affiniteit met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en wilt U ons museum
ondersteunen op een aktieve wijze, waar een veelvoud van taken en mogelijkheden zijn !.
Van techniek tot administratief, van rondleider tot kantineondersteuning en heeft U belangstelling om meer
hierover te weten, kom dan eens langs en maak kennis met de mensen achter de schermen die het
allemaal mogelijk maken. Laat U informeren en wordt vrijwilliger bij CRASH !! Dit resulteerde in de weken
hierna dat er diverse belangstellenden het museum bezochten en meer wilde weten.
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Eind 2016 hebben we drie vaste vrijwilligers kunnen toevoegen met verrassend uiteenlopende
achtergronden. Van gepensioneerde leraar tot voormalig politie-agent !
Dinsdag 7 juni is het CRASH museum een programmaonderdeel tijdens de conferentie van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten in de Haarlemmermeer. Een
bezoek, op inschrijving, aan het Fort bij Aalsmeer en o.a.
het CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 werd
in een gedeelde workshop met Natuurmanagement van
Paul Bos kennis gemaakt met de nieuwe
gebruiksmogelijkheden en uitstraling van het Fort. We
mochten tijdens de rondleiding in het museum van de
aanwezigen veel complimenten in ontvangst namen en
gaven hier, namens de gemeente, een mooi visitekaartje af
van ons museum.
Op zaterdag 18 juni was een lezing door de Amerikaanse onderzoeker en schrijfster Jennifer Holik.
De lezing was Engelstalig en begon om 13.00 uur.
Vorige jaar was ze ook al te gast en kwam dit jaar wederom naar het CRASH-museum, nu met haar lezing
over ‘The Liberators‘. Gedurende 1944 en 1945 vochten vele vrouwen en mannen in de Amerikaanse Land
-en Luchtmacht om Duitsland te verslaan en Europa te bevrijden. Hun verhalen vertellen over het leven en
de dood, hoop, vriendschap, liefde, herinneringen aan degene die ze achterlieten en dromen over de
toekomst. Maar vele vragen blijven onbeantwoord in de periode
van hun dienstplicht.
Ze vertelde hoe met een onderzoek aan de slag te gaan. Welke
archieven er beschikbaar zijn en de toegankelijkheid. Hoe
kunnen we meer te weten komen over de gesneuvelden en hun
families maar nog belangrijker , hoe kunnen we de verhalen
bewaren.
Jennifer Holik geniet internationale bekendheid door haar
onderzoek aangaande de Tweede Wereldoorlog, naar militaire,
historische en genealogische achtergronden en publiceert
boeken.

#Stampions op de Stelling! Nu ook in ons museum !!
Het CRASH museum ging van harte in op dit tijdelijke initiatief om de stelling maar ook ons museum op de
digitale kaart met zoekplaatje te promoten.
In 2016 vind je Stampions (www.stampions.nl) op de
Stelling van Amsterdam. De omcirkeling van Amsterdam
met beacons is al aardig gevorderd: op 16 forten kun je
inmiddels digi-stempels vinden. Verzamel alle fortenplaatjes
en win een leuke prijs!
Download in de gratis app Stampions op de Stelling in de
App Store of Google Play en activeer Bluetooth.Kijk in de
app wanneer de forten open zijn (groene pointers) en ga op
zoek naar de verborgen stempels. Zet met de stempels
plaatjes op je smartphone, ontdek de forten en verzamel alle stempels! Zoek waar de stempel in het
CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum '40-'45 te vinden is!
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OORLOGSDAGBOEK INA STEUR OVERHANDIGD AAN HET MUSEUM.
Zaterdag 11 juni ontvingen wij mevrouw Anneke Dijkman, dochter van Ina Steur, en schrijfster van het
boek. Op onze uitnodiging om naar ons museum te komen, schonk ze een exemplaar van het dagboek. Wij
waren zeer blij met deze geste en waardevolle toevoeging aan onze museumcollectie/archief.
Als verrassing schonk mevrouw Dijkman een in WO2 handgemaakte bevrijdingsbroche die een mooi plekje
in onze tentoonstelling krijgt. Mevrouw Dijkman kreeg daarna een uitgebreide rondleiding door het
museum. Het CRASH museum stond al een tijdje op haar lijstje om te
bezoeken maar het was er nog niet van gekomen. Het museum verraste haar
volledig; dit had ze niet verwacht en het verhaal achter de spullen, gaat veel
verder, dan een simpele toelichting, maar uitgebreid onderzoek naar de
mensen hierachter vond ze indrukwekkend.
Ina Steur was zeventien jaar toen de oorlog begon en zij noteerde in een schrift
wat ze vanaf 10 mei 1940 om zich heen zag gebeuren. Ze woonde in de
Indische Buurt in Amsterdam en werkte - vanaf haar veertiende - op kantoor bij
Werkspoor. Het is dochter Anneke die het dagboek van haar moeder,
aangevuld met oorlog-gerelateerde verhalen en herinneringen - heeft
uitgegeven.
De titel van het boek luidt 'Als het weer eens vrede was - Dagboek Ina Steur
1940-1945' en het is uitgegeven bij De Gooibergpers in Bussum. ISBN
9709072184788.

GROEPSBEZOEKEN ook mogelijk buiten onze museumopeningsuren. Een reünie, familie-uitje,
verjaardagspartij, personeelstrip, vraag naar de mogelijkheden !
Middels extra publicaties en PR werd dit uitgedragen en kenbaar gemaakt.
Zo ontvingen wij o.a. een groep van 68 senioren uit Rijpwetering die op 1 juni een dagtrip maakte met
een rondvaartboot een tussenstop en bezoek brachten aan ons museum.
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Augustus
IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van Nederland , Regio Noord Holland hield zaterdag 27 augustus de
traditionele zomerbijeenkomst ‘De Start’ met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en
modellen bij het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.
De Nederlandse tak van de International Plastic Modellers Society (IPMS), die dit jaar 45 jaar bestaat,
organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten. Eén van die
jaarlijkse bijeenkomsten is de zomerse meeting ‘De Start’ bij het
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, dat geld als start van
het modelbouwseizoen. Voor het Fort bij Aalsmeer zetten plastic
modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak open voor
geïnteresseerde clubleden, maar ook met niet clubleden wordt
informatie uitgewisseld. Verkoop voor het fort is voorbehouden aan
IPMS leden, maar het CRASH-museum heeft eveneens tweedehands
(ook afgebouwde) bouwmodellen in de aanbieding. In het museum
worden de mooiste modellen van de IPMS-leden tentoongesteld.
September
Film - en Theatervoorstelling bij het CRASH museum op 1, 2 en
3 september. Kijk voor meer informatie en het kopen van Uw
toegangskaartje voor deze productie met de titel;
WO-1 , Achter de Hollandse Waterlinie. Het CRASH museum
was voorafgaand aan de voorstelling geopend voor het publiek
tegen een gereduceerde prijs. Men kon zo alvast in de juiste
sfeer komen. Er werd een tribune gebouwd voor het museum,
zodat het zich ‘eigenlijk’ gewoon buiten afspeelde.

Fort bij Aalsmeer/ CRASH museum, Haarlemmermeer (Aalsmeerderbrug)
Buitenproductie. Voorafgaand Museum Crash bezichtiging
Do 1 Sep, 20.30, Vr 2 Sep, 15.00, Vr 2 Sep, 20.30 , Za 3 Sep, 20.30

Het project bestaat uit een film- en muziektheater voorstelling begeleid door
een expositie met documentaire. Het verhaal speelt zich af in de 1e
Wereldoorlog. Het theaterproject zal met steun van schouwburgen op een
serie geselecteerde forten van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse
Waterlinie worden uitgevoerd. Kijk op bijgaande link voor details
e.d.http://www.abgietelink.nl/14-…/userfiles/downloads/flyer.pdf
Het weer werkte niet geheel mee. De belangstelling viel daardoor wat
tegen, maar de mensen die kwamen waren erg enthousiast over de combi
van theater en museumbezoek bij CRASH.
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OPEN MONUMENTENDAG OP 10 EN 11 SEPTEMBER
CRASH museum op beide dagen geopend. GRATIS toegang.
Open Monumentendag 2016 staat in het teken van Iconen en
symbolen. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement
verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra
betekenis, die zichzelf overstijgt. In monumenten zie je ze overal:
van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen.
De monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in het
landschap of in de stad, zoals kerktorens, molens, stadhuizen en
kastelen. En natuurlijk Forten van de Stelling van Amsterdam.

CRASH museum presenteert expositie 100 jaar Schiphol;‘De jaren 1939-1945’ op zaterdag 10
september .
In het kader van 100 jaar Schiphol is een nieuwe tijdelijke expositie tot stand gebracht. Deze geeft een
speciaal beeld van Schiphol tijdens de oorlogsjaren.
De expositie bestaat uit veel informatie uit eigen collectie en depot.
Foto’s en documenten over de periode 1939-1945 maar ook nieuw
materiaal, dat voor het eerst te zien is. Daarbij zal de aanloop naar de
oorlogsjaren en de ontwikkeling rond het einde van de jaren dertig
worden getoond, maar er zal ook kort worden ingegaan op de periode
van opbouw na de oorlog. Dit alles samengebracht door CRASH
archivaris Dick Weber, in een overzichtelijke tentoonstelling.
CRASH heeft in de meer dan 25 jaar, dat we actief zijn, vele
onderzoeken uitgevoerd naar vliegtuigcrashes alsmede naar materiaal
dat direct, dan wel indirect met Schiphol te maken heeft. In september 1916 werd Schiphol aanvankelijk als
militair vliegveld in gebruik genomen. Aangezien het vliegveld in de Tweede Wereldoorlog als basis voor de
Duitse Luftwaffe werd gebruikt heeft Schiphol veelvuldig ‘onder vuur gelegen’, waarbij luchtaanvallen op
het vliegveld in 1943 een dramatisch hoogtepunt bereikten.
De opening zal plaats vinden op zaterdag 10 september 2016 om 11.00 uur. Onze voorzitter Peter de Raaf
zal vóór de opening een toelichting geven.
Begin dit jaar ontviel ons museum de senior historisch onderzoeker Joost Klootwijk, geboren in Nieuw
Vennep, die velen jaren als vrijwilliger bij het CRASH museum betrokken was. Maar daarnaast heeft hij
enkele decennia lang onderzoek gedaan naar de vele gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in, op
en boven Haarlemmermeers grondgebied incl. Schiphol. Omdat ook
materiaal en kennis van de expositie uit zijn archieven afkomstig is,
hebben wij zijn zoon Hans ( foto rechts) en zijn weduwe Nel Klootwijk
(foto midden) , gevraagd de tentoonstelling te komen openen als
postuum eerbetoon aan Joost. (foto links Dick Weber)
De expositie wordt aangevuld met interactieve beelden via power-point
-en beamerpresentatie alsmede door filmopnamen om de rol van
Schiphol in de jaren 1940-1945 van vele kanten te belichten.
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Op zaterdag 24 september organiseerde het museum in samenwerking met de vereniging Keep Them
Rolling de jaarlijkse historische rondrit genaamd de ‘Red Ball Express’.
Deze 15e editie staat in het teken van een jubileum. Sinds 2002 wordt
deze rondrit verreden met authentieke legervoertuigen zoals Jeep, Dodge,
GMC, Ford, Chevrolet, Harley en BSA motoren. De voertuigen komen
vanaf 9.30 uur naar het CRASH-museum en vertrekken vandaar om 11.30
uur voor een rondrit door de Haarlemmermeer polder, richting de
Bollenstreek en Noordwijk.
Vóór het vertrek zal er door de KLU Historische vlucht een vliegend
eresaluut worden gebracht aan de Red Ball Express met oude WOll vliegtuigen. Deze worden rond 11.15
uur boven het museum verwacht. Er is een tussenstop bij het Museum Engelandvaarders en het
Atlantikwallmuseum in Noordwijk waar de voertuigen vanaf 12.30 uur worden verwacht en rond 14.30 uur
weer zullen vertrekken.
Ze keren om ongeveer 15.30 uur terug bij CRASH museum en zijn dan
ook weer te bezichtigen voor het publiek. Er zullen meer dan 50
voertuigen deelnemen. Het is de traditie dat elk jaar wordt stilgestaan bij
een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog of een monument dat
daaraan herinnert. Dit jaar zal een afvaardiging van CRASH en KTR,
vergezeld van het erepeleton Ned. Binnenlandse Strijdenkrachten
stilstaan bij het Oorlogsmonument In Noordwijk. Een delegatie van de
Red Ball Express zal samen met burgemeester Jan Rijpstra daar
bloemen leggen en een moment stilte
houden.

De ca. 75 km lange rondrit zal vele plaatsen van historische betekenis
uit de Tweede Wereldoorlog passeren. Daarmee worden mensen
herdacht en geëerd die vochten en vielen voor de vrijheid. De naam Red
Ball Express is een herinnering aan de bevoorradingsroute die door de
geallieerden was opgezet vanaf de invasiekusten in Normandië naar het front. Dag en nacht reden
konvooien naar de linies om alle nodige voorraden aan te vullen .

.
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Oktober
Kindermaand; gratis toegang voor kinderen
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft oktober uitgeroepen
tot Kindermaand. Kinderen tot en met 12 jaar hebben in deze maand gratis
toegang tot het museum. Speciaal ter gelegenheid van ‘100 jaar Schiphol’ , de
jaren 1940-1945 ‘ was er een kleurplaatwedstrijd uitgeschreven en kinderen
kunnen een speurtocht doen door het museum.
Afhankelijk van de kleurplaatinzendingen werden eventueel ook
leeftijdscategorieën ingesteld. Beoordeling is gedaan door de vrijwilligers van
het museum, dat voor de winnaars prijzen ter beschikking stelt. Kinderen die
het museum bezoeken kunnen ook een speurtocht doen en zo meer te weten
komen over de verhalen in het museum.

November
Op 12 november was de verkoopdag surplus 2e hands boeken en vliegtuigmodellen, maar ook nieuwe
exemplaren. Dit is voor de geïnteresseerde een goede kans om voor weinig geld een cadeau voor de
feestdagen aan te schaffen of de collectie aan te vullen. De opbrengst komt ten goede aan het werk van
het museum. Natuurlijk zijn er ook nieuwe boeken en vliegtuigbouwdozen te koop
December
RTV Utrecht was op zaterdag 11 december 2016 voor tv-opnamen in
het museum. Het verhaal bij de crash van de RAF Short Stirling
bommenwerper in Portengen, die in de nacht van 27/28 april 1943
werd neergeschoten door een Duitse nachtjager, was hier het
aandachtspunt. CRASH heeft eind jaren tachtig onderzoeken
uitgevoerd op de lokatie en enkele Bristol Hercules motoren
geborgen. Het complete onderzoek bracht veel interessante en
bijzondere gegevens naar boven o.a. over de ontsnapping van de
radio-operator Mike Mora.
Met behulp van een pilotenlijn via de Noordzee was hij, samen met anderen in een bootje, met 7 dagen
weer terug in Engeland. De serie documentaires over Utrecht in WO2 wordt naar verwachting in april / mei
2017 uitgezonden.
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BIJZONDERE OPENSTELLINGEN 2016
Wij bieden voor groepen en scholen de mogelijkheid om buiten onze gebruikelijke zaterdag
openingsdag het museum te bezoeken. Dit jaar waren er 34 bijzondere openstellingen, waarvan 16
schoolklassen. Daarbij varieerden de groepen van senioren, bedrijfs – of familie-uitje, of clubs die hun
jaarlijkse bijeenkomst bij ons komen houden. Zie hieronder de lijst waarvan de bijzondere opening in rood
gemarkeerd zijn. De zwarte markering zijn ons reguliere opening waar ook diverse aktiviteiten op worden
gehouden of groepen worden ontvangen.

Datum

Dag

09-01

ZATERDAG

Datum

Dag

05-02
26-02

VRIJDAG
VRIJDAG

JANUARI

Tijd

Happening

11.00-16.00

Nieuwjaars Receptie

FEBRUARI

Tijd

Happening

19.30-22.00
19.30-22.00

Lezing Joost de Raaf
Brandweer Sassenheim

MAART

Datum

Dag

Tijd

Happening

05-03
06-03
22-03
26-03

ZATERDAG
ZONDAG
DINSDAG
VRIJDAG

11.00-16.00
16.00-17.30
09.00-11.00

Spitfire dag boeken verkoop
Fam. Boerlijst
Twistvlietschool
D.A.F. Militaire Autoclub

Datum
01-04
15-04
16/17-04
16/24-04

Dag
VRIJDAG
VRIJDAG
WEEKEND
WEEK

APRIL

Tijd

Happening

19.30-22.00

Lezing Hans Walrecht
Albert Schweitzerschool
Opening Fortenseizoen
Nationale Museum Week

11.00-16.00

MEI

Datum

Dag

Tijd

Happening

04-05

WOENSDAG

11.00-16.00

05-05
06-05
20-05
28-05
29-05

DONDERDAG
VRIJDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

08.00-17.00
19.30-22.00
09.00-11.00
11.00-16.00
11.00-16.00

DODEN HERDENKING
Bezoek Fam. Gaaton/Israël
Bevrijdingsfeest Wageningen
Lezing Peter de Raaf
Zwanenbloemschool
RADIO WEEKEND velddagen
RADIO WEEKEND velddagen

Datum

Dag

Tijd

Happening

01-06
02-06
07-06
14-06
15-06
16-06

WOENSDAG
DONDERDAG
DINSDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

???
13.15-16.00
??.??-??.??
09.00-11.00

Senioren Rijpwetering
Mozaik School Nw.Vennep
Bezoek groep VNG
Brozius-School
OBS Twickel
R.K.B.S Bommelstein

JUNI

13.15-16.00
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17-06
18-06
18-06
20-06
21-06
30-06

VRIJDAG
ZATERDAG
ZATERDAG
MAANDAG
DINSDAG
DONDERDAG

Datum

Dag

01-07
04-07
06-07
09-07
11-07
12-07
26-07

VRIJDAG
MAANDAG
WOENSDAG
ZATERDAG
MAANDAG
DINSDAG
DINSDAG

Datum

Dag

27-08

ZATERDAG

Datum
01-09
10-09
11-09
13-09
24-09

Dag
DONDERDAG
ZATERDAG
ZONDAG
DINSDAG
ZATERDAG

Datum

Dag

01/31-10
08-10

ZATERDAG

Datum

Dag

05-11
12-11
26-11

ZATERDAG
ZATERDAG
ZATERDAG

Datum
10-12
17-12
15-12
17-12
24 en 31

Dag
ZATERDAG
ZATERDAG
WOENSDAG
ZATERDAG
Museum

13.15-16.00
11.00-16.00
13.00-15.00
13.15-16.00
13.15-16.00
??
JULI

R.K.B.S Bommelstein
Airwar Memorial Day
Lezing Jennifer Holik
R.K.B.S BOMMELSTEIN
R.K.B.S BOMMELSTEIN
FAM. BALK

Tijd

Happening

14.30-16.00

Basis school Klavertje 4 / a
Basis school Klavertje 4 / b
Basis school Klavertje 4 / d
Fam. Trommel
Basis school Klavertje 4 / c
Basis school Klavertje 4 / e
BSO Amstelveen

12.00-15.00
AUGUSTUS

Tijd

Happening

10.00-16.00

IPMS ‘De Start’ Regio N-Holland

SEPTEMBER

Tijd

10.30-13.00
11.00-16.00
11.00-16.00
09.30-14.00
11.00-16.00
OKTOBER

Happening
THAMEN SCHOOL
Open Monumenten Weekend
Open Monumenten Weekend
KNVOL Deelen
Red Ball Express

Tijd

Happening

13.00

KINDERMAAND
Lezing Joost de Raaf F16

NOVEMBER

Tijd

Happening

13.00
11.00-16.00
11.00-16.00

Lezing J. Herfst B-17
2e hands Boekverkoop
Groep NIVON

DECEMBER

Tijd

Happening

12.00-16.00
13.00-16.00
16.00-???
13.00 uur

Groep DARIS
Schiet Club
Kerstlunch
Lezing J.W. de Wijn 100 jaar
Schiphol

Gesloten
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In- en om het mueum
Schoolbezoeken
CRASH deed wederom mee aan het Erfgoedleerlijnproject dat is hernoemd in Pier K. voor primair
onderwijs. Dit jaar hebben meer scholen ingeschreven dan het jaar daarvoor.
Dit jaar waren er ook wederom scholen van buiten Haarlemmermeer, die hun eigen programma rond
schoolthema Tweede Wereldoorlog kracht bijzetten door bij ons museum een periode van leren op school
hier af te sluiten; in contact met de historie. Het is te begrijpen dat de bezoeken vooral rond de periode in
maart, april en maar ook in juni nog plaatsvinden. Een grote inspanning van de vrijwilligers die daarvoor
soms dagen achtereen in het museum aanwezig moeten zijn.
Er werd met één school geëxperimenteerd met de andere opzet voor het schoolbezoek aan het museum.
Nadere evaluatie moet nog een goede aanpak opleveren.
Groepsbezoeken
Het museum is weer vanuit vele hoeken van het land bezocht. Vele groepsbezoeken vonden weer de weg
voor een excursie waarbij een leerzame en informatieve en veelal een verrassende dag hadden, want
menig bezoeker was onder de indruk van de collectie die ons museum herbergt. Het museum blijft ook in
beeld bij families die een band met een verhaal uit het museum hebben of die familiedagen willen we
organiseren. Ook wordt het fort vaak aangedaan door organisaties die een fiets-, bromfiets-, of autotocht
organiseren. Dit jaar was ook het museum een tussenstop bij rondvaarten op de Ringvaart. De bezoeken
varieerden van een tiental tot zelfs 80 personen per schip, van 1,5 uur tot een 4 uur durend bezoek.
CRASH Promotie stand
In maart waren we aanwezig op de Keep Them Rolling Beurs in Gorinchem en 5 mei bij de
Bevrijdingsfeesten in Wageningen
Museumplatform
Tweemaal werd de vergadering van het
vertegenwoordigers van CRASH.

Museumplatform

Haarlemmermeer bijgewoond door

Samenwerking ARG
De Stichting CRASH werkt samen met de Stichting Aircraft Recovery Group die in het Fort bij Veldhuis in
Heemskerk ook een luchtoorlogmuseum beheert. Deze stichting heeft dezelfde doelstellingen als CRASH.
Historisch Onderzoek
De basis en grondbeginselen van CRASH zijn altijd het onderzoek naar vliegtuigcrashes in de Tweede
Wereldoorlog geweest. In Nederland en de kustwateren zo ‘n 7500 gevallen, waarvan 750 in de
Randstand, bekend. Vanaf 1987 zijn vele historische onderzoeken afgerond, dan wel theoretisch als ook
de uiteindelijke berging van wrakrestanten. Soms kleine delen maar ook grotere vliegtuigwrakdelen.
Publicaties en displays in het museum laten de resultaten zien van het verhaal achter het wrak en veelal
ook het drama. De gezichten bij de namen van de mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid, of ter
nauwer nood hieraan ontsnapte.
Bijdragen. Om de bouw van de replica van de Fokker C10 af te ronden werden details van identieke
pilotenstoelen in het museum gedocumenteerd.
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Door uitvoerig archiefonderzoek konden uitvoerige details van het interieur en instrumentatie van de Fokker
T-V verzameld worden voor een werkend digitaal model van de Fokker T-V. Het model wordt gebruikt voor
films ter herdenking van acties tijdens meidagen en vertoning in het museum.
In het kader van voorbereidend onderzoek door het bedrijf TA-consult op de locatie van het schijnvliegveld
SF16 bij Rijsenhout leverde uitvoerige documentatie op waaronder een Duitse kaart uit 1942 met
Bombenabwürfe op en rond het veld
Een vondst in Tempel bij Reeuwijk werd geïdentificeerd als deel van de Duitse Bf-110 F4 Nachtjager van
3/NJG 1 (G9+BL) neergestort in augustus 1942.

CRASH Infocenter
Het kenniscentrum van CRASH verzamelt en beheert informatie over de bezetting, de luchtoorlog en het
verzet in de tweede wereldoorlog in de regio, ter ondersteuning van publicaties en historisch onderzoek.
De bibliotheek
In verband met ruimteproblemen is de collectie verder versmald. Verkoop van tweedehands boeken blijft
mager door de slechte marktsituatie.
Archief
Het documentatie archief (audiovisueel-, authentiek- en overige) is geheel geregistreerd. Het ruimtebeslag
door niet authentieke documenten met historische informatie is niet verder gegroeid door opname in het
digitaal archief. Een voorstel voor een kennisinformatie punt bleek helaas nog niet te realiseren.
Collectie
Alle collectie items in en om de ca. 80 vitrines zijn geregistreerd. Er zijn goed vorderingen gemaakt met de
inrichting van 3 depots met items buiten de expositie. Ook deze items worden geregistreerd in de
collectiecatalogus. Er is hard gewerkt aan de administratie van schenkingen en bruikleen.
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Bezoekersaantallen
In 2016 noteerden we 2573 bezoekers. Dat is 8% meer dan in 2015. We kunnen terug kijken op een
intensief jaar waarbij de vele evenementen, lezingen en wisseltentoonstellingen een stabiele stroom
bezoekers naar ons museum heeft aangetrokken. Zowel uit binnen – als buitenland. Daarbij is de
verscheidenheid aan bezoekers, jong en oud, opvallend en benaderd onze doelstelling en bereikt vele
doelgroepen en lagen in onze samenleving. Zo ontstaat het beeld dat het museum raakvlakken en goede
brede uitstraling heeft. Dit is met name goed terug te vinden in ons gastenboek waarvan enkele pagina’s
zijn toegevoegd.
Veel evenementen trekken bezoekers die bijv. met Open Monumentendag of Nationaal Museumweekend
gratis naar binnen kunnen; anderzijds hebben we activiteiten die deels buiten het museum plaatsvinden en
veel publiek trekken maar mensen niet altijd ook het museum bezoeken.
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Wat zeggen bezoekers over het museum en de vrijwilligers ?

CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum '40-'45, Jaarverslag 2016

[Geef tekst op]

CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum '40-'45, Jaarverslag 2016

[Geef tekst op]
Financiën
Het jaar 2016 heeft zich gekenmerkt tot een jaar vol verrassingen en oplettendheid. Met
betrekking tot de financiën is het een jaar waarbij goed gelet moest worden op het
uitgavenpatroon. De stichting wordt er toe gedreven doordat er een druk is ontstaan op het gebied
van de ontvangen subsidies van de gemeente Haarlemmermeer.
Zoals bij vele gemeentes ligt ook het subsidiebeleid van de gemeente Haarlemmermeer met name
op het gebied van cultuur (waar musea onder vallen) onder druk. Naast de onzekerheid die
gegeven is door de gemeente wat betreft de plaatsing van het museum, wordt er ook door de
gemeente nadrukkelijk gekeken naar de financiële balans (en exploitatierekening) van CRASH 4045. Hierbij is door gemeente aangegeven dat enkele opgebouwde voorzieningen afgebouwd
moeten worden. Hierdoor kan het zijn dat de exploitatierekening hoger uitkomt dan blijkt uit de
prognose. Dit kan consequenties hebben voor de toekomstige prestatiesubsidies.
In het jaar 2016 hebben wij een aantal punten in werking gezet om de continuïteit van de stichting
te waarborgen. Het opgerichte Remembrancefonds is meer onder de aandacht gebracht van
(potentiele) sponsoren. Daarnaast is de splitsing van de stichting in werking gezet. In 2017 zal
deze nieuwe stichting opgericht worden bij de notaris. Voor de volledigheid melden wij nog dat de
collectie wordt overgebracht naar de nieuwe stichting, zodat de collectie ten aller tijde buiten schot
blijft in geval van faillissement of iets dergelijks.
Het bestuur uit nogmaals zijn zorgen over de toekomstige beleidsplannen van de gemeente
Haarlemmermeer. Deze zorgen worden gevoed door het feit dat de huisvestingskosten ieder jaar
een stijgend verloop hebben, terwijl de prestatiesubsidies (zoals vermeld hierboven) onder druk
staan. Daarbij komt ook het feit dat wij te horen hebben gekregen van de gemeente dat stichting
CRASH hoogstwaarschijnlijk op zoek moet gaan naar een nieuwe locatie. Ten tijde van het
publiceren van dit jaarverslag is hierover nog geen zekerheid.
Net als voorgaande jaren heeft de stichting CRASH 40-45 bewezen zeer goed in staat is om het
museum te exploiteren. De grootste kostenpost zijn de huisvestingskosten die nagenoeg
gesubsidieerd worden middels de prestatiesubsidie. De overige kosten worden gedekt door de
inkomsten van donaties, toegangsprijzen en bezoek van groepen etc.
Jaarlijks maakt het bestuur een begroting waarin op detailniveau kosten benoemd staan. Door
zich strikt te houden aan deze begroting zal de continuïteit van de stichting gewaarborgd worden.
Naast deze jaarlijkse begroting maakt de stichting ook een meerjaren begroting. Aan de hand van
deze meerjarenbegroting wordt door het bestuur bekeken welke toekomstige uitgaven (of
inkomsten) in de toekomst gerealiseerd (moeten) worden. Ook deze financiële handelingen zijn
bedoeld om de continuïteit van stichting CRASH40-45 te waarborgen.
De vooruitzichten voor 2017 zijn, behoudens bovengenoemde punten m.b.t. de huisvesting,
positief te noemen.
Leslie van der Schaaff, penningmeester
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Beleidsplan, concept 2017-2022
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
Dit is een Voorlopig Beleidsplan 2017- 2022; als meer duidelijk is over onze toekomst zal
het plan in de loop van 2017 definitief worden vastgesteld.
Inhoud:
Voorwoord
1 Samenvatting
- onze missie
- onze focus in de periode 2017 - 2022
2 Inleiding
- ons beeld van de werkelijkheid.
3 De stichting: Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 afgekort “CRASH”.
Ondergebracht in het CRASH Luchtoorlog - en Verzetsmuseum ’40-’45.
- juridische entiteiten
- sturingsvorm
- financiering
4 Kernactiviteiten
- research naar de luchtoorlog in west Nederland, 1940-1945
- onderzoek naar verzet en samenleving in de Haarlemmermeer
- exploitatie Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
- special events
5 Langetermijnvisie
- ontwikkeling kennis en documentatiecentrum “luchtoorlog in west
Nederland 1940-1945” en "verzet en samenleving Haarlemmermeer 1940-1945”.
- activiteiten ondernemen in het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum,
noodzakelijk voor het verkrijgen van een museale status
6 Realisatie
- samenwerkingsverbanden
- organisatie van CRASH
7 Bijlagen
- overzicht reeds gerealiseerde bergingen
- achtergrond CRASH “40-“45 - referentie jaarbegroting
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Voorwoord
Voor u ligt het voorlopige beleidsplan van CRASH voor de periode 2017-2022. Het geeft een
inzicht in onze “foundig Father principles” die de cultuur, de activiteiten en vooral de intenties van
onze organisatie weergeeft. In 2017 zal duidelijk worden of CRASH op de huidige locatie kan
blijven. De gemeente Haarlemmermeer heeft besloten het fort, als onderdeel van stelling van
Amsterdam, in zijn geheel op de aanbestedingsmarkt te zetten waardoor de huisvestingtoekomst
van CRASH onzeker is geworden. Daarom kunnen wij niet op alle punten in ons te voeren beleid
een compleet beeld geven. Het is immers de realiteit die de verhouding geeft tussen “passie en
betrokkenheid” en “de realiteit.
Over al onze activiteiten ligt de deken van de orale geschiedenis. Wij zullen op zoveel mogelijke
terreinen binnen ons domein mensen te motiveren hun geschieden verhalen aan ons te vertellen.
We gaan die verhalen vastleggen en toegankelijk maken. Het is een van onze speerpunten in de
komende jaren.
Om richting te geven aan onze activiteiten en ontwikkelingen daarin hebben we een voorlopig
beleidsplan op gesteld. Met dit plan kunnen wij richting geven aan onze plannen en
ontwikkelingen binnen de gegeven realiteit met bijbehorende zekerheden en onzekerheden.
1 Samenvatting
Onze missie:
Instandhouding en verspreiding van kennis en inzicht met betrekking tot de luchtoorlog en verzet
en samenleving in de Haarlemmermeer gedurende 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.
Het motto is “Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren”
Onze focus in de periode 2017 - 2022:
- intensieve aandacht geven aan de luchtoorlog in west Nederland in de periode 1940 – 1945
door eigen onderzoek naar feiten en crashlocaties en het daarmee aanvullen/verbeteren van
onze collectie. Wij zullen daarnaast expertise inbrengen bij onderzoeken of gestelde vragen en
zullen vaste relaties aangaan met onderzoekers, bergers en archeologen.
- 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. Wij zullen daartoe ook netwerken met onderzoekers en historische
verenigingen.
- het Luchtoorlog -en verzetsmuseum door-ontwikkelen naar een instituut voor educatie,
informatie en kennis. (Een Infopunt/kenniscentrum voor bezoekers en externe relaties) Het
collectiebeheer en de opbouw van het museum worden aangepast om de formele museumstatus
te kunnen verkrijgen. Een regelmatig wisselen van tentoongestelde collectiedelen en het
vergroten van de interactieve participatie van de bezoeker.
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- streven naar een grotere financiële onafhankelijkheid door de verdere invulling en aanvulling
van het “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 eenieder
naast de inhoudelijke genoegdoening ook gewoon plezier heeft in het vrijwilligerswerk voor
CRASH. Daarbij is het realiseren en instandhouden van een prettige samenwerkingscultuur een
belangrijk streven. Het beschikbaar aantal vrijwilligers is een bepalende factor in wat CRASH kan
realiseren. Het streefgetal is een vast corps van ca 30 vrijwilligers.

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 op
onze fundamentele vrijheden maakt dat het zo’n groot stempel drukt op de na-oorlogse periode.
Een dergelijk ijkpunt overstijgt de generaties; het maakt deel uit van het collectieve geheugen. Nu
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 de latere
generaties over de ervaringen van eerdere generaties 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.
Waar nodig zal CRASH het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) raadplegen en om
hulp of advies vragen. Het erfgoed van de oorlog moet toegankelijk zijn voor publiek, media,
onderzoekers 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. 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.
3 De stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Stichting CRASH opgericht: 30-08-1991 kamer van koophandel: 41225665 Vestiging:
Haarlemmermeer. Ondergebracht in:
Museum:
Adres: Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug
website: www.crash40-45.nl
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Bestuur portefeuilles:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Portefeuille “Luchtoorlog en verzetsmuseum”
Portefeuille “luchtoorlog en verzet”
Organisatie:
- commissies: voor ontwikkeling van en beheer museumcollectie en alle kerntaken.
- vrijwilligers voor museumdienst, technische dienst, historisch onderzoek en bergingsdienst
Sturingsvorm:
- opstellen van een jaar activiteitenplan op basis van meer jaren beleidsplan
- 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.
- het aansturen van een stafteam die de gehele uitvoerende operatie in het museum op basis van
het voorgaande voor haar rekening neemt.
“Stichting collectie beheer CRASH”
Deze stichting is door CRASH in 2016 opgericht en heeft als belangrijkste doelstelling het
eigenaarschap en beheer van de volledige eigen collectie museumitems van CRASH. Het
stichtingsbestuur wordt door het bestuur van de Stichting CRASH Luchtoorlog- en verzetsmuseum
“40-45” benoemt. In 2017 wordt de definitieve samenstelling van het bestuur vastgesteld.

Financiering
De financiering van beide stichtingen en hun activiteiten heeft een viertal grondslagen.
1 het op jaarbasis innen van deelnemersgelden (donateurs)
2 het verkrijgen van subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer voor de
huur van ons Fort en voor speciale projecten.
3 het innen van toegangsgelden bij onze bezoekers
4 het vullen van het remembrancefonds wat in het leven is geroepen om
meer financiële onafhankelijkheid te creëren.
In de jaarbegroting van CRASH vormen de subsidies van de Gemeente een belangrijke factor.
Zonder de subsidies is het voor CRASH niet mogelijk voldoende opbrengsten te generen om bv
zelf de huur te betalen. CRASH is wel krachtig genoeg alle andere benodigde financiering te
realiseren voor haar standaard activiteiten. Het is juist die afhankelijk van subsidies dat wij het
“Remembrance fonds” willen institutionaliseren in de komende jaren. En zullen daartoe actief
organisaties en instellingen benaderen om ons te helpen.
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4 Kernactiviteiten;
Om invulling te geven aan onze missie wordt een viertal kernactiviteiten onderscheiden.
4.1 Research naar de luchtoorlog in west Nederland 1940-1945
Een belangrijk onderdeel van dit research betreft het vinden en (onder)zoeken van crash-locaties.
CRASH heeft reeds een goed inzicht in de crashlocaties in het westelijk deel van ons land. Het
vraagt 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. 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 lifecycle te sluiten. Alle vrijwilligers halen hier grote energie uit.
De Stichting beschikt daardoor reeds over een uitgebreide collectie vliegtuigdelen, voorwerpen en
documentatie (boeken, foto’s, documenten) in het museum. Deze collectie wordt in 2017
ondergebracht in de stichting “collectie beheer CRASH” Deze collectie wordt aangewend om in
het museum de luchtoorlog inzichtelijk te maken voor derden. De tentoongestelde collectiedelen,
de opgeslagen collectiedelen en de kennisdeskundigen van de Stichting vormen tezamen het
kennis- en educatiecentrum van de Stichting. Dit centrum onderneemt activiteiten op verzoek en
uit eigen beweging mb.t. tot de luchtoorlog.
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 het
doorzettingsvermogen van de mensen in oorlogstijd. 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. Hierbij is haast geboden. Het aantal
nog levende mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt neemt zienderogen af. In het
museum zijn prachtige voorbeelden te vinden van die orale geschiedenis. 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.
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 collecties bijeengebracht 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.
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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.
In uitvoerende zin zal CRASH zichzelf voortdurend kritisch evalueren en nagaan of de huidige
statische en vrij permanente opstelling van collectiedelen nog voldoet aan de hedendaagse
opvattingen over interactieve benaderbaarheid en toepassing van moderne technieken.
4.4 Special Events
CRASH organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die op min of meer unieke wijze invulling geven
aan onze missie Zo wordt er in samenwerking met anderen de Red Ball Express (RBE) verreden.
Een colonne voertuigen uit de Tweede Wereld Oorlog die door de Haarlemmermeer en daarbuiten
rondrijdt. Dit om die “Red Ball” te gedenken”. De Red Ball express is in 1944 door de geallieerden
opgezet als logistiek aanvoerlijn om het front te voorzien van alle noodzakelijkheden. De RBE
heeft een indirecte relatie met de Luchtoorlog en verzet in de Haarlemmermeer. Zij vormde het
voorportaal van de bevrijding, ook die van de Haarlemmermeer.
Naast de Red Ball Express organiseert CRASH ook jaarlijkse een radio weekend. Hierbij worden
er met radiocommunicatie apparatuur uit de tweede Wereldoorlog 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.
Communicatie
Naast het museum is het periodiek “CONTRAILS” een belangrijk en gewaardeerd blad waarin
CRASH haar kennis en inzichten uitdraagt. CONTRAILS vormt daarbij een schakel tuss en de
beschikbare kennis en het publiek. Het blad voorziet nu al in een grote behoefte. CONTRAILS
heeft een internationaal lezerspubliek.
Daarnaast wordt onze website (www.crash40-45.nl) up to date gehouden waardoor altijd het
laatste nieuws realtime beschikbaar is. Deze website heeft ook een Engelstalige versie. Ten
behoeve van snelle externe informatievoorziening is CRASH ook actief op facebook.
5 Langetermijnvisie
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, het steeds complexer en kostbaarder worden van bergingen en een ander
tijdsbeeld waarin het bezig zijn met historie anders wordt beleefd. Aan de ander kant blijkt in
hetzelfde en huidige tijdsbeeld bijna dagelijks het belang om toch stil te blijven staan bij de
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waanzin van een oorlog. CRASH zal zich de komende jaren actief bezighouden 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 erop gericht die herinnering door kennis overen bewustwording van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, met een sterke link naar
het heden, door te geven.
Ontwikkelingen m.b.t. de kernactiviteiten:
Orale geschiedenis:
Onze ambitie m.b.t de volgende ontwikkelingen in onze kernactiviteiten wordt versterkt door de
intentie zoveel mogelijke orale geschiedenis te achterhalen en vast te leggen voor het nageslacht.
We zullen daartoe in 2017 stappen ondernemen om ons in te richten om die orale geschiedenis,
(verteld door overlevenden en of nazaten) vast te leggen Het is een van de belangrijkste
kernwaarden voor de komende jaren.
5.1 Research naar de luchtoorlog in West Nederland
In de periode 2017 - 2022 zal CRASH veel energie steken in het doen van research naar- en van
vliegtuigwrakken en hun crashlocaties. Naarmate de tijd verstrijkt zal het moeilijker zijn nog
crashlocaties te onderzoeken. 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. Het daadwerkelijk bergen van gecrashte vliegtuigen wordt bijzonder
ingewikkeld. Het is de vraag of CRASH daar nog een actieve rol kan en mag spelen de komende
jaren.
Daarnaast zal CRASH haar kennis over blindgangers (niet ontplofte bommen) en de locatie
daarvan waar nodig ter beschikking stellen aan de (regionale) overheden. Iets wat inmiddels op
regelmatige basis gebeurt. (Bv bij Schiphol en bij de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp en
rond Rijsenhout)
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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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, (amateur)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 Supermarine
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. Daarbij
realiseren wij ons dat het zich grote ruimteproblemen met zich meebrengt. Maar ons adagium is;
kansen creëren en dan kijken wat haalbaar is. Ook met complete vliegtuigen.
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 museumstatus.
Het museum is trefpunt voor de grote publieksgericht evenementen die CRASH jaarlijks
organiseert. Naast de Red Ball Express en het Wartime Radio weekend zet CRASH zich in de
komende jaren ook in om markante historische feiten te herdenken.
6 Realisatie
6.1 Samenwerkingsverbanden
Nederland is te klein voor veel gelijksoortige activiteiten. CRASH steekt daarom energie in het
ontwikkelen en versterken van samenwerkingsverbanden. In de eerste plaats hebben we daartoe
een samenwerkingsverband aangegaan met de stichting Aircraft recovery Group in het fort
Veldhuis nabij Beverwijk. Daarnaast zullen we onze relatie gaan verstevigen met musea als
“Bevrijdende Vleugels” in Best, de beheerders van de voormalige collectie van Fort Hoek van
Holland enz. Maar ook met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Daarbij laat
CRASH zich leiden door te focussen op haar eigen kernactiviteiten en het belang daarvan. Ook
verder uitbouw van onze relatie met het ministerie van defensie, en de KLu behoort hierbij.
6.2 organisatieontwikkeling.
Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers. Veel van onze vrijwilligers zijn reeds op leeftijd. Maar
tegenwoordig zijn er ook een aantal jongeren die nieuwe en andere energie geven in het totaal.
Het blijkt in de praktijk dat onze activiteiten enerzijds en vooral een flexibele en wendbare
organisatie vragen. Anderzijds is ook een duidelijk patroon van afspraken noodzakelijk over wie
wat doet en waarvoor verantwoordelijkheid draagt.
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En omdat onze activiteiten nooit compleet hetzelfde zijn en er zich altijd onverwachte situaties
voordoen die onze aandacht verdienen moeten we ons gestructureerd en tegelijkertijd flexibel
inrichten. Dit vraagt aandacht voor de vastlegging van taken en daarmee functies, en de
benodigde procedures zodat onze handelingen ook navolgbaar zijn. (Wat met name ten behoeve
van de financiële verantwoording noodzakelijk is.) Ook in 2017 zullen op het gebied van onze
organisatie een aantal ontwikkelingen plaatsvinden. We zullen onze taakverdeling duidelijker
maken die dan dienend zijn als referentie om flexibel op te kunnen treden. Ook zullen we
practische procedures maken die onze bedrijfsvoering en het inzichtelijk daarvan zullen
versterken. De Sturings lijnen tussen bestuur, staf en vrijwilligers worden duidelijker en
eenduidiger gemaakt en we zullen een aantal practische afspraken maken met onze vrijwilligers.
In 2017 en verder zullen we in dit alles zichtbare stappen maken.
6.3 Principeprocesmodel
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Bijlage 2: beleid met betrekking tot het collectiebeheer van CRASH
Informatie beheer.
Het zorgvuldig en duurzaam archiveren en toegankelijk maken van 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;

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.
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……Leren niet te vergeten, niet vergeten te Leren

4 mei 2016; Het monument ‘missing man saLute’ opgericht voor de amerikaanse B-24
‘Liberator ‘connie’, nadat de dodenherdenking heeft plaats gevonden aan de
aalsmeerderdijk bij het CRASH Luchtoorlog-en verzetsmuseum ’40-‘45’.
HET MONUMENT STAAT SYMBOOL voor alle omgekomen
Amerikaanse vliegtuigbemanningen in de tweede wereldoorlog.
DIT MONUMENT IS AAN ONS MUSEUM GESCHONKEN DOOR DE STICHTING Nederland – verenigde
staten voor de inspanningen die ons museum verricht voor het traceren, bewaren en
blijven vertellen van de historie en opoffering van de vele Amerikaanse soldaten.
De directe aanleiding is geweest ons onderzoek en vasthoudendheid rond het
onderzoek van de vermiste bemanningsleden van de B-24 Liberator ‘connie’.
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