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CRASH ’40-’45 Museum gratis toegankelijk
Geconserveerde Fokker G1 motor en geheim agenten centraal tijdens
Museumweekend
Aalsmeerderbrug – Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is tijdens het
museumweekend dat op 14 en 15 april wordt gehouden gratis toegankelijk. Het landelijke
thema van dit weekend is; Laat je verrijken door een museum. Een hernieuwde
kennismaking voor het publiek met een uit de Ringvaart gevist Fokker G1 motor en een
tentoonstelling over Nederlandse geheim agenten staan in het Fort bij Aalsmeer op het
programma.
Fokker G1 motor
Vorig jaar werd ter gelegenheid van het Museumweekend tijdelijk de motor tentoongesteld van
een Fokker G1. Deze Bristol Mercury motor werd in 2010 door de Provincie Noord-Holland
tijdens baggerwerkzaamheden gevonden in de Ringvaart bij Schiphol. Na het museumweekend
werd de motor weer uit de presentatie gehaald aangezien, deze helemaal vol zat met modder
en rommel. Niet zo verwonderlijk want hij lag ruim 70 jaar in de Ringvaart verborgen. Echter,
het water en de modder zorgde in zekere zin ook voor conservering en blootstelling aan de
lucht zou een snelle aantasting betekenen. Inmiddels is de motor geheel schoongemaakt maar
ook zo goed mogelijk geconserveerd en glimmend in de Spitfirehal geplaatst. Een uitvoerig
onderzoek heeft meer aan het licht gebracht over de historie van deze motor, al is de
geschiedenis helaas nog niet geheel ontrafeld. Nog steeds is niet bekend hoe de motor in de
Ringvaart is beland. Het is heel bijzonder dat deze motor is gevonden, omdat er van de
indrukwekkende Fokkers G1 die in de dagen voor de capitulatie door het Nederlandse Wapen
der Militaire Luchtvaart werden ingezet tegen de Duitsers, nauwelijks iets is overgebleven.
Andere Soldaten van Oranje
Sinds 7 januari is er in het museum een permanente tentoonstelling te zien over Nederlandse
geheim agenten die in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland werden gedropt om
verzetsnetwerken op te zetten, verzetsmensen te trainen en het contact met Londen te
onderhouden. Deze dramatische geschiedenis over de andere Soldaten van Oranje wordt
verteld aan de hand van persoonlijke voorwerpen en foto’s van de geheim agenten. Topstuk in
deze collectie is de poederdoos die geheim agente Jos Gemmeke gebruikte om microfilms te
verbergen die zij eind oktober 1944 door de vijandelijke linies naar het hoofdkwartier van Prins
Bernhard in Brussel moest brengen.
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Tijdens het museumweekend zijn er rondleidingen en kinderen kunnen een speurtocht doen.
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Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak
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Entree voor het museum is dit weekend gratis. Vrijwillige bijdragen zijn echter welkom. Het
museum is beide dagen geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Het museum is gevestigd in het
Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug.
Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting CRASH
’40-’45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl
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Mededeling voor de pers.
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat; 023-5617749.

Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667, fax +31(0)297-580795
Rabobank 32.45.72.263 – Postbank 73.64.09
KvK Haarlem S 225 665

Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak

