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Persbericht
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 verhuisd naar Rijsenhout
Spitfire 3W-S veilig aangekomen in nieuw onderkomen bij Fort Aalsmeer

Lisserbroek/Rijsenhout – De Spitfire 3W-S, het pronkstuk van de collectie van het Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum CRASH ’40-’45, is zaterdagmiddag 26 april jl. rond 13.00 uur veilig aangekomen bij de
nieuwe locatie van het museum in Rijsenhout. Met een gevoel van trots en opluchting rolden de
medewerkers het legendarische vliegtuig de loods in van het fort bij Aalsmeer. Het transport van de Spitfire
was de afsluiting van een verhuizingoperatie die vijf weken in beslag heeft genomen.
De Spitfire werd tijdens het spectaculaire transport geëscorteerd door historische militaire voertuigen. Dankzij de
onmisbare medewerking van de firma Vervloed uit Nieuw-Vennep en Rien Verwer en zijn mensen, verliep het
transport vlekkeloos. Zij regelden het vervoer belangeloos met een trailer en een DAF met kraan. Rond 12.00 uur
waren alle laatste grote stukken opgeladen en kon de colonne vertrekken voor een opzienbarende tocht door de
polder. Met enige weemoed werd afscheid genomen van de vertrouwde plek in Lisserbroek waar de mensen van
CRASH een heel mooie tijd hebben beleefd. De afgelopen weken is keihard gewerkt aan het inpakken en verhuizen
van de omvangrijke collectie van het museum. Nu begint de periode van wederopbouw in de ruimten die CRASH
ter beschikking heeft gekregen in het fort. Het is een fantastische plek die het museum volgens de stichting
ongekende mogelijkheden biedt om de collectie nog mooier en toegankelijker aan het publiek te presenteren. Het is
op dit moment nog niet bekend wanneer CRASH de deuren van het nieuwe museum zal openen.
Enige tijd geleden werd het de Stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 (CRASH) duidelijk
dat gezocht moest worden naar een nieuw onderkomen. De loods aan Gansoord in Lisserbroek moet op termijn
plaats maken voor woningbouw. In februari werd bekend dat de gemeente Haarlemmermeer het fort bij Aalsmeer
in Rijsenhout, onderdeel van het Unesco monument de Stelling van Amsterdam, aan CRASH ter beschikking
stelde. Dat nieuws kon nog worden overgebracht aan de oprichter en voorzitter Henk Rebel, die in deze plek een
schitterend nieuw onderkomen voor zijn museum zag. Kort daarna overleed de heer Rebel. De Spitfire replica kon
vorig jaar na een sponsoractie onder aanvoering van Henk Rebel, door het museum worden aangekocht. Toen het
toestel bij het fort arriveerde, waren de gedachten van veel vrijwilligers dan ook even bij hem.
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De Stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 (CRASH) doet onderzoek naar de luchtoorlog
boven de Randstad. Getracht wordt wrakken te (laten) bergen van vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn
neergestort. De stichting doet daarbij onderzoek naar de missie die vooraf ging aan de crash en legt contact met
overlevenden en nabestaanden van overleden bemanningsleden. In het museum worden de wrakken tentoongesteld
samen met foto’s, voorwerpen en verslagen die het complete verhaal vertellen. De afgelopen jaren zijn al veel
mensen naar Nederland gekomen om te zien hoe en waar hun dierbaren hun leven hebben gegeven voor de
bevrijding van Europa. Dat is na al die jaren nog steeds heel belangrijk voor de verwerking van hun verdriet.
CRASH ’40-’45 probeert met het museum de nagedachtenis van deze mensen te eren en de bezoekers te leren om
hen niet te vergeten. Een ander onderdeel van het museum is de opstelling over het verzet in Haarlemmermeer met
speciale aandacht voor de boerderijen waarin onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
ondergebracht.
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
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Locatie museum: Gansoord 50, 2165 DB Lisserbroek - 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

