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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 

 
Zaterdag 8 mei bij CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 

Lezing over de luchtslag om Nederland in de meidagen 1940  

Aalsmeerderbrug - CRASH vrijwilliger Dick Weber houdt op zaterdag 8 mei 
om 13.30 uur  in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 een 
zeer boeiende lezing over de aanloop naar de luchtslag om Nederland in mei 
1940 en de politieke en militaire achtergronden bij de opbouw en de strijd 
van de Nederlandse luchtstrijdkrachten.  

In de lezing toont de heer Weber aan hoe dankzij de inzet en visie van mannen 
als Best en Raaimakers van het Nederlandse Wapen der Militaire Luchtvaart in 
de meidagen 1940 en de jaren daarvoor, de acties van de meivliegers van de 
Nederlandse Luchtvaart Afdelingen niet geheel kansloos of zinloos waren. 
Nog steeds leeft het beeld dat Nederland geen tot weinig weerstand heeft 
geboden aan de Duitsers. De waarheid is echter dat de toenmalige 
Nederlandse regering de illusie van neutraliteit koesterde en het Duitse gevaar 
niet of te laat onderkende en veel te laat begon met de opbouw van een 
luchtmachtafdeling. Die moest daardoor slecht voorbereid en met te weinig 
materiaal de strijd aangaan. De waarheid is echter ook dat de Duitse Luftwaffe  
na de inval in Nederland een gevoelig verlies werd toegebracht. Een kwart van 
de Duitse vliegtuigen ging verloren door afweergeschut of door Nederlandse 
vliegers.  
 
De lezing begint om 13.30 uur. Bijwonen van de lezing kost, incl. toegang tot 
het museum en 1 kop koffie 5 euro. 
Het aantal plaatsen is beperkt dus men wordt verzocht zich van te voren op te 
geven via e-mail adres janny.herfst@quicknet.nl. 
 
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; 0297-530667.  
 

http://www.crash40-45.nl/

