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4 December 2016
Lezing ‘De geboorte van Schiphol’ in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
op zaterdag 17 december om 13.00 uur.

Op 19 september 1916 landden de eerste drie vliegtuigen op Schiphol. Dit jaar dus precies een eeuw
geleden. Net als het Fort bij Aalsmeer lag het militaire vliegkamp binnen het Vak Aalsmeer van de
Stelling van Amsterdam.
Maar hoe is de keuze voor deze uithoek van de gemeente ooit tot stand gekomen? Wie was de eerste
vlieger die 100 jaar geleden op Schiphol landde, met welk toestel en waarom? Had hij een passagier bij
zich? En wat kunnen we nu nog terugvinden van die hele vroege geschiedenis?
Dat zijn vragen die historicus Jan Willem de Wijn zich drie jaar geleden stelde. Hij vond de antwoorden
na een speurtocht door zes archieven, verspreid over Nederland en op Schiphol zelf.
Op zaterdagmiddag 17 december neemt hij belangstellenden aan de hand van tientallen afbeeldingen
mee in zijn speurtocht naar “De geboorte van Schiphol”.
Ter illustratie voegen wij een foto bij; Kapitein Hendrik Walaardt Sacre bezoekt met zijn auto januari
1916 Haarlemmermeer en noteert in zijn dagboek over Schiphol: 'Dit terrein is goed'. In september van
dat jaar landden de eerste 3 vliegtuigen op Schiphol. (bronvermelding; Archief CRASH/Jan Willem de
Wijn)
Deze lezing vindt plaats in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45, gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug. Het museum is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang tot het museum is € 3.50 voor volwassenen, kinderen ouder dan 12 jaar € 1,50, donateurs en
veteranen hebben gratis toegang. Entree tot de lezing is gratis.
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In het CRASH museum kunnen de bezoekers ook nog de tijdelijke expositie ‘100 jaar Schiphol – De
jaren 1940-1945 te zien
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Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: secretaris@crash40-45.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak

