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2 Voorwoord 
Het afgelopen jaar 2017 kenmerkt zich door een zekere balans tussen succes en zorgen. Wij hebben 
weer vele activiteiten ontplooid en weer veel bezoekers over de vloer gehad. Vanuit een meer 
filosofisch perspectief merken wij in toenemende mate dat de doelstelling van onze organisatie een 
stevig anker is in de hedendaagse tijd. Elke dag opnieuw wordt het duidelijk dat oorlog en het 
ontstaan daarvan genoeg reden is om van het verleden te leren. Of, zoals eens een groot Frans 
filosoof eens stelde; “als je jouw verleden niet kent heb je grote kans dat je het zelf herhaalt”. 

We merken dan ook dat onze externe reputatie groot is. We ontmoeten veel waardering voor de 
dingen die we doen en vooral ook hoe we ze doen. Onze kleinschaligheid kent zijn eigen charmes en 
uitdagingen. Het is steeds een kleine groep vrijwilligers die onze naam en faam vorm geeft. Het blijft 
noodzakelijk hen daar publieke waardering voor te geven. In dit jaarverslag kunt u lezen wat zoal de 
revue is gepasseerd. Daarnaast proberen wij ook allianties te vormen met gelijkgestemde 
organisaties. Voorbeelden daarvan zijn onze zusterorganisatie Aircraft Recovery Group en De Royal 
Air Forces Association. Wij zoeken, waar het kan, kracht in gezamenlijkheid.  
Zorgen zijn er ook. Al ruim een jaar zijn we, op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer, bezig te 
onderzoeken of er voor ons museum een reële alternatieve locatie bestaat binnen de 
gemeentegrenzen. De reden is dat de gemeente Haarlemmermeer van zins is het fort leeg op de 
markt te zetten om daarmee het fort goed en commercieel te gebruiken en kosteneffectief te 
kunnen maken. Het mag duidelijk zijn: voor CRASH hoeft dit allemaal niet. Wij vinden het Fort bij 
Aalsmeer een prima plek om ons werk te doen. Er is echter een goede dialoog ontstaan tussen de 
gemeente Haarlemmermeer en CRASH. Er wordt met CRASH gepraat en niet over CRASH. We hopen 
dat we in 2018 definitief duidelijk krijgen wat er gaat gebeuren. We kunnen dan ons vervolgens weer 
concentreren op onze organisatie en vooral op de activiteiten die de bewustwording over de 
zinloosheid van oorlog kunnen ondersteunen.  
In dit alles zijn wij blij met de steun en het draagvlak die wij als organisatie van de buitenwacht 
mogen ervaren. Dat geeft ons de juiste stimulans ons werk door te zetten. 

 
Peter de Raaf 
 
Voorzitter 
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3 Inleiding 
Dit jaarverslag geeft inzicht in de manier waarop de stichting CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 in 2017 haar activiteiten heeft uitgevoerd om haar doelstellingen te bereiken 
In dit document wordt u meegenomen langs de organisatorisch inrichting, en vervolgens langs alle 
door Crash ontwikkelde activiteiten. Wat opvalt is dat CRASH een constant hoge waardering van haar 
bezoekers heeft gekregen van. In een van de hoofdstukken vindt u daarvan een overzicht. 

4 Bestuur, dagelijkse staf en commissies 

4.1 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 Raph de Wolf, bestuurslid, toegetreden in februari 2017 

4.2 Bestuurstaken: 

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 als 
CRASH; lid van de commissie Historisch Onderzoek, Commissielid Red Ball Express, onderhoud 
Facebook-pagina en verzorgt PR en mediacontacten. 
De heer van der Schaaff was belast met de financiële zaken. Redactielid clubmagazine Contrails 
De heer Dijkkamp, algemeen bestuurslid, is ondersteunend museumcoördinator en Commissielid 
Red Ball Express,  
De heer de Wolf, algemeen bestuurslid, lid van de Commissie Red Ball Express en Historisch 
Onderzoek Team, controle Kasbeheer  
Het bestuur krijgt ondersteuning van de vrijwilligers, die op hun beurt worden aangestuurd door een 
staf voor de dagelijkse werkzaamheden en museumtaken. De Staf overlegt regelmatig met het 
bestuur. 

4.3 Staf 

De Staf Bestond uit:  

• De heer Ed Beekman, Museumcoördinator, redactielid clubmagazine Contrails,  

• De heer Harm van Harten, Technische dienst, Evenementencoördinator, Fortbeheerder 

• De heer John Burger, Evenementencoördinatie , Cateringcommissie,  

• De heer Herman van Golberdinge, Algemene Ondersteuning 

• De heer Dick Weber, Infocenter; archivaris en bibliothecaris,  CRASH vertegenwoordiger 
Museumplatform, 

De Staf vormt het directe contact 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 door het bestuur wordt verspreid zodat ze regelmatig op de 
hoogte worden gebracht. 
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4.4 Commissies 

Binnen CRASH zijn de volgende commissies actief: 
Evenementencommissie, Cateringcommissie, Museumcommissie, Archief – en bibliotheekcommissie, 
PR en media, Kascommissie, CRASH promotiestand, Commissie ‘Red Ball Express’ , Historisch 
Onderzoekteam, Huisfotograaf, Webmaster, Redactie clubmagazine Contrails, Redactie Facebook 

4.5 Vrijwilligers 

• Per kwartaal zijn er vrijwilligersbijeenkomsten waarbij iedereen wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen binnen of buiten CRASH, het museum, het Fort. Hier wordt de actuele  gang van 
zaken besproken waarbij de richting voor de toekomst wordt aangegeven.  

5 Evenementenkalender 2017 
In 2017 hebben de onderstaande evenementen en bijeenkomsten plaatsgevonden. 

• 100 jaar Schiphol expositie; De jaren 1940-1945 doorlopend tot 1 april. 

• • Zaterdag 7 januari; officiële eerste presentatie van het boek ‘Opgroeien in de schaduw van 
de luchtoorlog’. Nieuw Vennep en de Haarlemmermeer 1939-1945 geschreven door Joost 
Klootwijk (overleden  2016). 

• Zaterdag  14 januari 2017; Nieuwjaarsreceptie CRASH met toespraak van de voorzitter. 

• Zaterdag 4 februari . Een lezing van Hans Walrecht over Ultra; alles over de decryptie van 
onderschepte communicatie van de Duitse troepen. 

• Zaterdag 25 februari .Lezing ‘Stories of War’ door Jennifer Holik, met verkoop van haar boeken. 

• Zaterdag 25 en zondag 26 februari; CRASH Radioweekend – Airfield Control Room; museum op 
beide dagen geopend. 

• Zaterdag 4 maart Spitfire dag. Verkoop 2e hands luchtvaart/WO2 boeken en vliegtuigmodellen  
met om 13.00 uur een lezing over de Spitfire door Hans Walrecht. 

• Zaterdag 22 april. Lezing van Hans Vingerling over de Engelandvaarders. 

• Donderdag 4 mei. Dodenherdenking  bij het ‘Missing Man Salute ’monument bij CRASH museum 
met genodigden van de Royal AirForce Association (RAFA). 

• Vrijdag 5 mei.  Bevrijdingsdag ; het museum is geopend. 

• Zondag 7 mei. De start en vertrek bij het museum van de Liberation Tour Haarlem. 

• Zaterdag 27 en 28 mei. CRASH Radio Velddagen i.s.m Surplus Radio Society. Museum open op 
beide dagen. 

• Zaterdag 10 juni.  Presentatie over vliegtuigmotoren met demo van schaalmodellen.  

• Zaterdag 17 juni.  Deelname met promotie/infostand aan Veteranendag Hoofddorp  

• Zaterdag  8 juli. lezing over de RAF aanvallen op het slagschip de Tirpitz door Jan van Dalen.  

• Zaterdag 26 augustus.  IPMS ‘opening modelbouwseizoen met kofferbakverkoop’ 

• Zaterdag  9  en zondag 10 september. Open Monumentendag. Museum open op beide dagen  

• Zondag 17 september; Deelname aan Fokker Fair 2017 in Hoofddorp. CRASH toont de 
reconstructie van de Fokker D-21, nr 229 die in 1993 door het museum is geborgen. 

• Zaterdag 23 September .  De historische rondrit met WO2 voertuigen. ‘Red Ball Express’,  Editie 
nr. 16 ‘Stirlings End’. Lezingen in het museum over de historie van de Red Ball Express in 1944.  

• Oktober. De gehele maand is Kindermaand en kinderen t/m. 12 jaar hebben gratis toegang 

• Zaterdag 21 oktober In de Kindermaand een kinderlezing waarbij zij leren hoe een vliegtuig werkt 
en wat daarvoor allemaal nodig is. De lezing wordt twee maal gehouden 
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• Zaterdag 11 november; Opening tijdelijke tentoonstelling; ‘Meer in de Stelling’ door wethouder 
Derk Reneman van de gemeente Haarlemmermeer. Deze loopt t/m april 2018 

• Zaterdag 11 november . Bestuur vertegenwoordiging bij Royal Airforces Association 
Remembrance Day op de Nieuw Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Herdenking geallieerde 
slachtoffers WO2 

• Zaterdag 25 november; 2e hands boeken en vliegtuigmodellenverkoop. Ook zijn nieuwe boeken 
en bouwdozen voor interessante prijzen te koop. 

• Woensdag 20 December; de Kerstlunch voor onze vrijwilligers die zich het hele jaar hebben 
ingezet voor het museum 
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6 Media 
Er was in 2017 veel aandacht voor Crash in de media. In het Haarlems Dagblad is een artikel 
verschenen “Nieuw oorlog- en verzetsmuseum?’ over de onzekerheid die CRASH heeft over haar 
huisvesting. Voorts is er een tweede artikel verschenen over de huisvesting getiteld: ‘Crash wil af van 
onzekerheid’.  
Buiten nieuws over onze onzekerheid m.b.t. de huisvesting was er ook positief nieuws, te weten een 
artikel over de vernoeming van een fietspad naar een militair die is neergeschoten bij een 
noodlanding. 
Deze artikelen zijn te vinden op onze website http://www.crash40-45.nl/wp/persberichten-2/  

• PR  
De PR heeft in 2017 vooral bestaan uit perscontacten, interviews en persoonlijke gesprekken, 
naast aanwezigheid van CRASH op Beurzen en andere evenementen. 
 

• Contrails en nieuwsbrief  
In september 2017 werd de 100ste editie van ons 
informatieve clubmagazine uitgegeven. Een kort historisch 
overzicht van het ontstaan tot hetgeen het nu is geworden 
werd gepubliceerd in het blad. Naast het reguliere blad zijn 
er in de jaren ook ‘speciale uitgaven’ verschenen en extra 
Newsflash folders, bij dringende en bijzondere 
nieuwsberichten. 
Vier maal per jaar verschijnt het clubmagazine Contrails, het 
blad voor donateurs en relaties van het CRASH Luchtoorlog – 
en Verzetsmuseum ’40-‘45 met daarin verhalen en 
informatie over onder meer de evenementen, 
gebeurtenissen in en om het museum. Publicaties van 
historisch onderzoek, nieuwsfeiten en wetenswaardigheden. 
Het visitekaartje van het museum. 
 

• Website 
Alle CRASH evenementen en nieuwsfeiten worden aangekondigd op de website die ook 
voortdurend wordt geactualiseerd. Daarnaast is er een Engelstalige versie beschikbaar. 
 

• Facebook 
Alle evenementen worden ook op onze 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. De facebookpagina straalt de activiteit en actualiteiten uit van het 
museum, waar deze ook als eerste op worden bekend gemaakt.  De allerlaatste nieuwtjes, 
berichten en persberichten. Tevens onderhouden we via facebook contact met o.a. onze 
buitenlandse contacten, nabestaanden en worden nieuwe contacten in het buitenland tot stand 
gebracht. 
 

  

http://www.crash40-45.nl/wp/persberichten-2/
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• 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 bezocht ons museum en deed een live-radioverslag van onze ‘Spitfire dag’. 
 

• 5.8 Mailinglist 
De donateurs die zich hebben aangemeld worden met onze email-nieuwsberichten extra op de 
hoogte gehouden van evenementen lopende het jaar. Ze ontvangen ook onze persberichten als 
eerste. 
 

• CRASH post 
De CRASH-post; onze vrijwilligers ontvangen extra 
actuele informatie, via email en blijven zo snel op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen en bestuurlijke 
updates. 
 

• Evenementen kalender 
Onze vaste evenementenkalender wordt voorafgaand 
aan het nieuwe jaar gepubliceerd. Wijzigingen onder 
voorbehoud, maar ook aangevuld met activiteiten die 
zich in de loop van het jaar aandienen of worden 
ontwikkeld. 
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7 Activiteiten in 2017 van maand tot maand 
De deuren van het museum waren 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 radioweekend, museumweekend, open monumentendagen is het museum 
tevens geopend op zondag. 

7.1 Januari 

De officiële presentatie van het boek ‘Opgroeien in de schaduw van de 
luchtoorlog’ Nieuw Vennep en de Haarlemmermeer 1939-1945 vond plaats op 
zaterdag 7 januari 2017 in ons museum. 
De schrijver van het boek Joost Klootwijk, geboren in Nieuw Vennep, raakte al 
vroeg geïnteresseerd in de gedurende de Tweede Wereldoorlog neergestorte 
vliegtuigen. Voor Joost, als jongen van 7 toen de oorlog uitbrak, werd de 
periode van 1940-1945 een heel indrukwekkende periode. De opwindende en 
veelal dramatische gebeurtenissen zou hij nooit vergeten. In de periode vanaf 
1970 begon hij met het onderzoek naar de luchtoorlog boven de 
Haarlemmermeer. 

Joost Klootwijk was bij het CRASH museum een gedreven en enthousiaste vrijwilliger en als ‘senior 
onderzoeker’ en grote informatiebron van wat er in WO2 in de Haarlemmermeer is gebeurd. Zijn 
onderzoeken binnen maar ook buiten de polder maakte hem tot een wandelende encyclopedie. 

Joost overleed helaas na een kort ziekbed op 15 
april 2016. Zijn nauwgezette onderzoeken zijn 
door hem gedetailleerd opgeschreven. Zij vormen 
de basis van dit unieke boek.  
Het boek werd geïntroduceerd door zijn zoon 
Hans Klootwijk (midden) die het boek verder 
heeft afgemaakt en ervoor heeft gezorgd dat het 
werk van zijn vader niet verloren is gegaan, maar 
onderdeel wordt van een belangrijk stuk 
geschiedenis van de gemeente Haarlemmermeer. 
De overhandiging van het eerste exemplaar was 
aan de heer David Atkins (rechts)  van de Royal 

Air Force Association (RAFA) en wethouder Derk Reneman van de gemeente Haarlemmermeer (links) 
Op 14 januari brachten bestuur en vrijwilligers samen met de aanwezigen een toost uit op 2017. Om 
12.00 uur was de toespraak van onze voorzitter Peter de Raaf op deze Nieuwjaarsreceptie. Hij 
presenteerde de plannen voor het nieuwe jaar en keek kort terug op 2016 en alle gebeurtenissen 
aangevuld met een dia presentatie. 

7.2 Februari 

Op zaterdag 4 februari om 13.00 uur was een lezing door Hans Walrecht waarin alles werd verteld 
over de geheime operatie ‘Ultra’, de codenaam voor de totale Britse inspanningen in de Tweede 
Wereldoorlog om de Duitse gecodeerde berichten te ontcijferen. Deze code is genoemd naar de 
naam van de codeermachine: Enigma. 
Het Winter Radioweekend werd voor de eerste keer gehouden in het CRASH Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45. Het gehele weekend van 25 en 26 februari stond in het teken van de Airfield 
Control Tower in het museum en er worden demonstraties gehouden met onder andere 
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vliegtuigapparatuur uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de radio’s die gebruikt werden in de Engelse 
Lancaster bommenwerper; de T 1154 / R 1155 en de TR 1196 Pilot’s radio.  

Daarnaast was er op zaterdagmiddag om 
13.00 uur een speciale lezing over de ‘Stories 
of War’, door Amerikaanse onderzoekster 
Jennifer Holik. Ze is al meerdere keren te gast 
geweest en heeft inspirerende en 
informatieve vertellingen over onderzoek 
naar en over WO2 militairen. 
Het CRASH Winter Radio Weekend vindt 
geheel binnen de muren van het museum 
plaats. Naast de demo’s worden er ook live 
verbindingen gemaakt. Zendamateurs 
kunnen ook verbinding maken met de 
radiokamer van het museum op: 3705 kHz 

AM, 7073 kHz LSB, 50.4 MHz FM en 145.4 MHz FM. Ook is er een ‚‘tafeltjesverkoop‘, waar 
zendamateurs Tweede Wereldoorlog radio’s en/of onderdelen kunnen aanbieden. Door het museum 
wordt al vele jaren in de maand mei ook een radioweekend gehouden, de zogenaamde velddagen. 
Deze wintereditie biedt de bezoekers extra gelegenheid om nader kennis te maken met de 
radiowereld in WO2. 

7.3 Maart 

Op zaterdag 4 maart was de jaarlijkse Spitfire dag. Het was de 10e keer dat dit evenement plaats 
vond. Ook was het 81 jaar geleden dat het prototype van dit Engelse gevechtsvliegtuig, de Spitfire, in 
1936 voor de eerst het luchtruim koos.  
Deze dag draaide zeker ook om de Spitfire met code 3W-S, die in ons museum staat te bewonderen. 
In 2003 kwam deze naar onze museum en 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. Of kennis nemen van het 
verhaal van de Australische Spitfirepiloot John D. Carmichael die op 21 februari 1945 
noodgedwongen zijn vliegtuig verliet en aan de grond kwam in Abbenes. Onderdelen van zijn 
gecrashte Spitifre samen met veel fotomateriaal en documenten zijn te zien in het museum. 
Na het succes van vorig jaar was er ook weer de 
Flightsimulator. Demovliegen met een Spitfire 
om het ook zelf eens proberen met de WO2 
legende 'te vliegen'. De simulator demo wordt 
ditmaal verzorgd door de Virtual Royal 
Netherlands Air Force/ vRNLAF.  
Radio NoordHolland, NH Media was zaterdag 
aanwezig voor een live 1 uur durend programma. 
Er werd tussen 12 en 13.00 uur diverse 
interviews gehouden bij de Spitfire, met onze 
vrijwilligers, in het museum, bij de 
vluchtsimulator en ook met bezoekers. 
Om 13.00 uur was er een lezing over de Spitfire, het gevechtsvliegtuig in WO2. Hier vertelde Hans 
Walrecht alles over de ontwikkelingen van dit vliegtuig. 
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Brett Dempsey, samen met zijn vrouw Wendy uit Spring, Texas / Amerika, 
bracht op zondag 19 maart een bezoek aan CRASH. Brett is de kleinzoon van de 
B-17 piloot Walter B. LeClerc die op 24 februari 1944 met de Amerikaanse 
bommenwerper een 
noodlanding maakte 
bij Vijfhuizen. De 
gasten werden 
uitgebreid 
geïnformeerd en 
bezochten de 

crashlokatie en het monument bij het 
fietspad, vernoemt naar de piloot. Een 
rondleiding door het museum en de display 
van de B-17 van zijn opa en de grote 
motoren van de B-17 in het museum bracht 
hen terug naar die dag in 1944. 
 
 
 
Uniforme kleding voor de CRASH vrijwilligers. Nieuwe poloshirts werden  door de sponsor B.J. 
Solutions persoonlijk overhandigd op woensdag 29 maart. Vanaf nu zijn de vrijwilligers herkenbaar 
‘aanwezig’ in ons museum.  
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7.4 April 

 Op zaterdag 22 april was een 
lezing bij te wonen over de 
‘Engelandvaarders’ .  
Vanuit Katwijk aan Zee en 
Scheveningen werden in de 
begin jaren van de Tweede 
Wereldoorlog veel pogingen 
ondernomen om rechtstreeks 
over zee Engeland te bereiken. De presentatie toonde aan de hand van beelden wat 
Engelandvaarders zijn, hoe zij pogingen over zee ondernamen en illustreert dit aan de hand van twee 
verhalen. Het persoonlijke verhaal van een mislukte poging vertelt door de zoon van een 
Engelandvaarder en dat van een geslaagde poging, beiden met een vouwkano. 
De presentatie werd verzorgd door: Hans Vingerling, voorzitter st. Monument Engelandvaarders 
Katwijk en George Makowski, bestuurslid en zoon van Engelandvaarder Tolo Makowski 
 
Ook op 22 april ontvingen wij familie van de Hannes Boogaard, van de vml. verzetsboerderij 
Boogaard ‘De Zorg’ aan de Rijnlanderweg. Ze maakten kennis met het verhaal en de maquette in ons 
museum. 
 
“DocU Kockengen in oorlogstijd”. Eind 2016 zijn er opnamen gemaakt en interviews opgenomen 
door RTV Utrecht in het CRASH museum en deze waren op zaterdag 22 april om 7.05 uur, elk uur te 
zien en ook op zondag 23 april 7.05 uur. Elk uur opnieuw te zien. 

Het item van de crash op 26/27 april 
1943 van de RAF Short Stirling 
bommenwerper in Portengense brug en 
de ontsnapping van de radio-operator 
Mike Mora (RNZAF) is onderdeel van 
deze documentaire. Het verhaal werd 
verteld bij de grote Bristol Hercules 
motoren die door ons zijn geborgen. 
RTV Utrecht zendt op 22 en 23 april een 
documentaire uit over 
oorlogsgebeurtenissen in Kockengen, 
een van de kernen van de gemeente 

Stichtse Vecht. Ook in Kockengen heeft de Tweede Wereldoorlog grote indruk gemaakt en oudere 
inwoners kunnen er nog levendig over vertellen. Bijvoorbeeld over de schipper die de dood vond bij 
beschietingen door geallieerde. En ook de crash van een Engelse bommenwerper in april 1943 staat 
veel inwoners nog levendig voor de geest. Het verzet slaagde er in om één van de bemanningsleden 
levend het land uit te krijgen. In Kockengen in oorlogstijd wordt uitgebreid bij dit heldhaftige verhaal 
stilgestaan.  
Het wordt verteld door inwoners en amateurhistorici, maar ook door beeldmateriaal uit de 
oorlogsjaren. Deze film is de vierde in de reeks over de oorlogstijd in kernen van de gemeente 
Stichtse Vecht. De vorige documentaires van Henny Ram en Willem van Putten gingen over 
Maarssen (2014), Breukelen (2015) en Loenen aan de Vecht (2016).  
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7.5 Mei 

Extra openingsdagen – Ter viering, herdenken en gedenken van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, nu 72 jaar geleden.  

Op donderdag 4 mei , vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei was het 
museum geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Op 4 mei was er ’s- middags, op de dag dat wij de slachtoffers 
herdenken, een korte ceremonie bij het Missing Man Salute 
monument bij ons museum, vooruitlopend op de Nationale 
Dodenherdenking. Deze werd ondermeer bijgewoond door Mr. 
David Atkins, van de Royal Airforce Association (RAFA), 
Amsterdam Branche. 
 
Vrijdag 5 mei is het museum tevens open voor het publiek en 
wordt er op het Fortterrein, door het 4-5 comité Hoofddorp een 
spelletjesdag, georganiseerd. 
 
Zaterdag 6 mei is ons vaste openingsdag. 
 
 
 

Zondag 7 mei is bij het museum de start van de 
Liberation Tour Haarlem . Zo ‘n 70 originele WO2 
voertuigen, verzamelen vanaf 9.00 uur op het Fortterrein 
en vertrekken rond 10.00 uur voor de historische 
bevrijdingsroute naar Haarlem alwaar op de Grote Markt 
een static-show van de voertuigen te bewonderen is. 
Daarna vervolgden ze de rit naar Bloemendaal en 
Heemskerk waar het zal eindigen bij Fort Veldhuis. Ons 
museum is gastheer voor het vertrek van de voertuigen.  
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7.6 Juni 

Op zaterdag 10 juni is in het CRASH Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 een presentatie over 
vliegtuigmotoren die in de luchtvaart zijn gebruikt.  
De middag begint om 12.00 met een korte introductie over 
diverse soorten motoren door Hans Walrecht. Daarna laat de 
heer Henk Verhoef aan de hand van enkele motoren die uit 
Mecano zijn opgebouwd zien hoe het allemaal werkt. Hij 
neemt o.a. een stermotor mee en een deel van een 
schuivenmotor die hij momenteel aan het bouwen is. 

Aangezien het museum veel onderdelen bezit van neergestorte bommenwerpers en jagers heeft het 
ook een aantal motoren die onbedoeld zijn opengewerkt door de inslag op land of zee, waaronder 
enkele Bristol Hercules schuivenmotoren. Hierbij zijn deskundigen van CRASH aanwezig om alle 
vragen te beantwoorden. 
Ons museum was op 17 juni aanwezig met een informatiestand bij de lokale Veteranen dag in 
Hoofddorp die door burgemeester Weterings werd geopend. 

7.7 Juli 

Wij zoeken vrijwilligers!  
Onderstaande oproep werd in de media gelanceerd. 
“Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is ruim 25 jaar actief als museum en sinds 2008 
gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, deel van de stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed). 
CRASH brengt, de luchtoorlog, bezetting en verzet in en rond de Haarlemmermeer in de Tweede 
Wereldoorlog tot leven voor een breed publiek en nodigt uit tot reflectie. Zowel binnen als buiten de 
museummuren zijn er veel activiteiten en werkzaamheden die allemaal worden gedaan door 
vrijwilligers.  
Om alle activiteiten 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 in en om de Haarlemmermeer en 
wilt U ons actief ondersteunen in groot scala aan activiteiten; Van techniek tot administratief, van 
ontvangst van bezoekers tot facilitair werk. Meer weten?  
Kom gerust langs tussen 11.00 en 16.00 uur op woensdag (onze klusdag) of op zaterdag en maak 
kennis met de mensen achter de schermen, die het allemaal mogelijk maken. Laat U informeren en 
wordt vrijwilliger bij CRASH!!” 
 
Deze oproep heeft enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd. 
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Op zaterdag 8 juli 2017 was in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 een lezing bij te 
wonen over het beroemde en grootste Duitse slagschip uit de Tweede Wereldoorlog, de ‘Tirpitz’ 
verteld door Jan van Dalen.  
De Tirpitz, het zusterschip van de Bismarck was 
een Duits slagschip, dat van 1941 tot 1944 
dienst heeft gedaan. Het slagschip bracht vrijwel 
haar gehele operationele leven door in de 
Noorse fjorden. Door haar aanwezigheid bij de 
Noordkaap slaagde de Tirpitz er lange tijd in 
Geallieerde zee- en luchtstrijdkrachten te 
binden.  
De Royal AirForce (RAF) lanceerden vanaf het 
voorjaar van 1944 de ene na de andere aanval 
op de Tirpitz, die voor anker lag in de Altafjord in Noorwegen. Vier van deze aanvallen waren in enige 
mate succesvol, maar de meeste bommen mistte echter het doel. Op 15 september 1944 had een 
aanval van Lancaster bommenwerpers van het 617e squadron wel succes. Een 5.500 kg 'Tallboy' bom 
- destijds de zwaarste bom - doorboorde het voordek en veroorzaakte veel averij. Op 12 november 
1944 werd de Tirpitz opnieuw aangevallen door RAF Lancaster bommenwerpers die waren 
bewapend met 'Tallboy' bommen, waarna het schip kapseisde. Van de 1058 bemanningsleden die in 
het gekantelde schip raakten opgesloten konden nog 87 worden gered door gaten in de scheepshuid 
te branden. Na de oorlog werd het schip tussen 1948 en 1957 ter plaatse gesloopt.  
 
Schrijfster bezoekt CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 voor de roman WEEFFOUT 
In september 2014 is schrijfster Anna Beeftink op wel zeer toevallige wijze in aanraking gekomen met 
het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 te Aalsmeerderbrug. In een restaurant op de Utrechtse 
Heuvelrug is zij op dat moment aan haar roman aan het werken, een vrouwelijke soldaat moet 
beschreven worden en hardop vraagt de schrijfster zich af hoe deze er precies uit moet zien. 
'Daar loopt ze' zegt haar tafelgenoot. Het blijkt geen grap, op het terras komt een groep vrijwilligers 
van het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum aan, gekleed in originele uniformen uit de tweede 
wereldoorlog. Ze raken met elkaar in gesprek, de vrijwilligers blijken in het kader van de 
evenementen rond Market Garden op de Ginkelse Heide promotie te maken voor 'hun' museum. 
Er volgt een uitnodiging het museum te bezoeken om voor een juiste beschrijving in het boek 
kleding, wapens en gebruiksvoorwerpen uit oorlogstijd te bekijken.  
Inmiddels is de roman in kwestie af, de titel is 'Weeffout' geworden. 
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7.8 Augustus 

IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van Nederland , Regio Noord Holland houdt zaterdag 26 augustus 
de traditionele zomerbijeenkomst ‘De Start’ met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen 
en deze bijeenkomst voor IPMS leden was van 11.00 uur tot 16.00 uur ook toegankelijk voor publiek.  

De Nederlandse tak van de International Plastic 
Modellers Society (IPMS) organiseert jaarlijks 
verschillende bijeenkomsten. Eén van die jaarlijkse 
bijeenkomsten was de zomerse meeting ‘De Start’ 
bij het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45, dat geldt 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 was voorbehouden aan 

IPMS leden, maar het CRASH-museum heeft eveneens tweedehands (ook afgebouwde) 
bouwmodellen in de aanbieding. Toegang tot de kofferbakverkoop vóór het fort was gratis voor 
bezoekers. 

7.9 September 

In het Nationale Open Monumentenweekend op 9 en 10 september was ons museum op beide 
dagen geopend. De bezoekers krijgen de anders afgesloten ruimte te zien in het fort en hadden gratis 

toegang tot het museum. 
De 16e editie van de ‘Red Ball Express’, de rondrit 
met authentieke WOII voertuigen georganiseerd 
door CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 i.s.m. Keep Them Rolling werd gehouden op 
zaterdag 23 september. Deze 16e editie genoemd 
‘Stirling’s End’ passeerde vele gedenkwaardige 
plaatsen op de route, die direct verbonden zijn 
met een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. 
Sinds 2002 wordt deze rondrit verreden met 
authentieke legervoertuigen uit WO 2 zoals Jeep, 
Dodge, GMC, Ford, Chevrolet, Harley en BSA 

motoren. Zo’n 50 voertuigen komen vanaf 9.00 uur naar het CRASH-museum en vertrekken vandaar 
om 10.30 uur voor een rondrit met een tussenstop in Wilnis.  
Na het vertrek van de voertuigen was er voor het publiek in het CRASH museum gelegenheid om een 
lezing bij te wonen over aanvoerroute genoemd ‘Red Ball Express ‘ die vanaf de invasiestranden in 
Normandië de frontlinies met alle noodzakelijke voorraden voorzag. Deze speciale lezing is twee 
maal gehouden. De voertuigen keren vanaf 15.00 uur terug bij CRASH museum en waren dan ook 
weer te bezichtigen voor het publiek.  
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Na ca. 35 km. was er een tussenstop bij de 
sporthal Willestee in Wilnis waar de deelnemers 
zijn ontvangen door burgemeester Divendal. De 
voertuigen werden vanaf 11.30 uur verwacht en 
ware dan te bezichtigen en rond 13.30 uur zijn ze 
weer vertrokken. De bestuurders en bijrijders van 
de voertuigen waren veelal in authentieke 
uitrusting gekleed. Dit gaf het beeld van een ‘living 
history’. Het ging hierna richting Portengen naar 
‘Stirling’s End’ en vandaar naar Nieuwkoop waar 
wij een ‘rondje door het dorp’ hebben gereden als 

felicitatie met het 30-jarig jubileum van het Historisch Genootschap aldaar. 
 
Demonstratie door Erepeleton Binnenlandse Strijdkrachten in Wilnis. Bij de tussenstop in Wilnis was 
er een demonstratie van zowel Duitse buitgemaakte wapens als ook van wapens uit de 
wapendroppings van 1944.  
Tijdens de tussenstop in Wilnis om 12.00 uur, heeft een delegatie met enkele voertuigen van de Red 
Ball Express samen met burgemeester Maarten Divendal bloemen gelegd bij een monument en 
hebben een moment stilte houden. Dit jaar heeft een afvaardiging van CRASH en KTR, vergezeld van 
het erepeloton Ned. Binnenlandse Strijdenkrachten stilgestaan bij het monument voor de gevallen 
Canadese vliegtuigbemanning in het oude dorp in Wilnis. Het is een traditie dat elk jaar tijdens de 
Red Ball Express wordt stilgestaan bij een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog of een 
monument dat daaraan herinnert.  
Veel foto en filmmateriaal is te zien op de speciale website www.redballexpress.nl. Zowel van deze 
als alle voorgaande edities. 
 
Fokker D-XXI jachtvliegtuig te zien in MBO College Airport! 
De unieke overblijfselen van een Fokker D-21 jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog werden op 
zondag 17 september tentoongesteld in MBO College Airport tijdens de ‘Fokker Fair’. Het is alweer 
het vierde jaar op rij dat oud-Fokkerwerknemers en Fokker-enthousiastelingen elkaar treffen. 
De Fokker Fair is bedoeld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de luchtvaart in het 
algemeen en in Fokker in het bijzonder. Zo is er 
een expositie over de begintijd van de fabriek, 
zijn er Fokker-lezingen en worden Fokker-films 
gedraaid. Door de school zijn er rondleidingen 
(o.a. door de hangaar en de overige 
opleidingsfaciliteiten), is er een Fokker-PC-
flight-simulator met diverse Fokker-vliegtuigen 
actief en is er een luchtvaartmarktje met 
informatie over historische luchtvaartclubs. Tot 
slot worden op de markt ook historische 
boeken verkocht en is er een stand van Fokker Doc, de archieforganisatie van de Stichting Fokker 
Erfgoed die open staat voor donaties van overbodige boeken, foto’s en andere Fokker-memorabilia. 
Uniek is de aanwezigheid van het Fokker D-21 jachtvliegtuig. Het vliegtuig is op 11 mei 1940 in een 
luchtgevecht met Duitse jachtvliegtuigen neergestort bij Nieuwkoop, waarbij de vlieger de crash op 

http://www.redballexpress.nl/
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wonderbaarlijke wijze heeft overleefd. De machine is in 1993 geborgen door de Stichting CRASH ‘40- 
‘45, die gevestigd is in het Fort bij Aalsmeer. 
 
Bestuurslid Hans Dijkkamp was te zien in een kort optreden in het TV-programma ‘Andere Tijden’ 
Fokker aan de grond’ , dat op 22 oktober werd uitgezonden. De opnamen zijn gemaakt op de Fokker 
Fair in Hoofddorp, begin September, toen het museum ons pronkstuk de Fokker D-21 nr. 229 daar 
had tentoongesteld. Hans geeft een heldere toelichting over ‘onze Nachtwacht’. Kijk op 
onderstaande link; vanaf 6.54 min. https://www.youtube.com/watch?v=zUWVNMdwKXs 

7.10 Oktober 

In oktober gratis toegang voor kinderen 
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft oktober uitgeroepen tot Kindermaand. 
Kinderen tot en met 12 jaar hebben deze maand gratis toegang tot het museum.  
Voor de kinderen was er een speurtocht die ze naar alle ‘hoeken en gaten’ in de tentoonstelling 
brengt. Een klein prijsje ligt in het verschiet !! Voor de ouders of begeleiders is het 2e kopje koffie of 
thee gratis. 
CRASH vindt het belangrijk dat in deze Kindermaand specifiek aandacht zal worden besteed aan de 
jongste generatie. Ons motto is ‘Leren niet te vergeten, niet vergeten te leren’ en het museum zet 
hierin een stap die erop gericht is vooral ook heel jonge mensen iets mee te geven over de waanzin 
van oorlog die zoveel slachtoffers heeft gemaakt en waarin zoveel offers zijn gebracht. Maar er zal 
ook aandacht aan de bevrijding worden besteed waardoor wij thans immers in vrijheid kunnen 
leven. 
 
Naast de tentoonstelling in het Fort heeft het museum ook nog een hal waarin het beroemde 
Engelse jachtvliegtuig de Spitfire is te zien. 

Het bezoek van de familie Van de Wetering werd vorig 
jaar noodgedwongen door ons afgezegd door de 
aangestoken brand in het Fort in juli 2016 en ook de 
stormschade op dezelfde dag met vele omgewaaide 
bomen rond het Fort. Dat weerhield de familie niet om 
op een andere gelegenheid terug te komen.  
Op dinsdag 3 oktober jl. konden wij de familie opnieuw 
verwelkomen Hun reactie na het bezoek; ‘We hebben 
op een heel fijne manier onder leiding van bevlogen 
rondleiders gezien wat er na de Tweede Wereldoorlog 

is teruggevonden. Bijzonder dat er toch relatief veel in het museum te zien is ! 
 
NEWSFLASH. ! Duitse helm uit onze Fortgracht gevist, 40 jaar geleden. Nu terug als schenking aan 
ons museum. Een tijdsbeeld van de Duitse bezetter in het 
Fort bij Aalsmeer, een stukje Haarlemmermeer WO2 
geschiedenis. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUWVNMdwKXs
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Goede belangstelling voor de kinderlezing jl. zaterdag 21 oktober.  In het kader van Kindermaand, 
waren er twee kinderlezingen over ‘Hoe werkt een vliegtuig ?’, verteld door Hans Walrecht. Kinderen 
met ouders en/of opa’s en oma’s waren hierop af gekomen. Na een uitleg met diapresentatie werd 

het praktijkdeel uitgevoerd waarbij iedereen zijn 
vouwkunsten kon tonen en de vliegprestatie van het model. 
Een grote hoeveelheid van typen vouwvliegtuigjes vlogen 
rond op het buitenterrein.  
Hierna volgde een rondleiding door het museum, waarbij 
aandachtig werd geluisterd naar Hans Dijkkamp. Als 
afsluiting van de lezing werd natuurlijk een bezoek gebracht 
aan de Spitfirehal en stonden de kinderen oog in oog met de 
beroemde gevechtsjager uit de Tweede Wereldoorlog ….met 
de vouwvliegtuigjes nog in de handen !!! 

7.11 November 

CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 
presenteerde op zaterdag 11 November 2017 de 
nieuwe expositie “Meer in de Stelling”. De 
expositie werd om 11.00 uur geopend door dhr. 
Derk Reneman, Wethouder van de gemeente 
Haarlemmermeer.  
CRASH heeft, in samenwerking met het 
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, de 
expositie over de Stelling van Amsterdam tot 
stand kunnen brengen. Het Documentatiecentrum 
heeft vele originele voorwerpen hiervoor ter 
beschikking gesteld, zoals een zeer unieke 
waterpeilschaal. Middels tekeningen, foto’s en 
verhalen wordt geprobeerd de oplevende aandacht voor de Stelling van Amsterdam duidelijk te 
krijgen tijdens deze expositie. 
Wanneer de gemeente Haarlemmermeer is samengegaan met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
heeft de nieuwe gemeente meteen meer onderdelen van de Stelling van Amsterdam binnen haar 
grenzen dan welke andere gemeente. Maar wat weet men nog over de Stelling van Amsterdam die al 
ruim 100 jaar de gemoederen bezig houdt? Waarom is deze Stelling er gekomen, wat is eigenlijk de 
Stelling en hoe leefde men op of nabij zo’n imposant bouwwerk? Welke betekenis heeft de Stelling 
voor de Haarlemmermeer? 
De expositie vertelt over alle onderdelen van de Stelling, maar met name de diverse forten en 
batterijen binnen de Haarlemmermeer zullen extra aandacht krijgen. Binnen de dikke betonnen 
muren herbergt het Fort bij Aalsmeer, in de volksmond ook wel het Fort bij Rijsenhout genoemd, 
restanten van een techniek die heeft bijgedragen aan het afstoten van de Stelling.  Na de officiële 
opening was er door René Ros van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam een 1-uur 
durende lezing over de Stelling.  De expositie loopt tot eind April 2018. 
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Op 11 november was vertegenwoordiging van 
ons bestuur aanwezig bij de Remembrance Day 
op zaterdag 11 november 2017 op de Nieuw 
Ooster Begraafplaats. CRASH is daar al vele jaren 
aanwezig en ook dit jaar weer uitgenodigd door 
de Royal Airforce Association. Namens CRASH 
werd door voorzitter Peter de Raaf en bestuurslid 
Hans Dijkkamp bloemen gelegd bij het 
monument. 
 
Zaterdag 25 november was er weer de jaarlijkse grote boeken- en vliegtuigmodellenverkoop. Nieuwe 
en tweedehands boeken en modellen worden deze dag voor een aantrekkelijke prijs of met korting 
aangeboden. 

7.12 December 

Het was op 13 december  74 jaar geleden, dat de Amerikaanse 2-motorige bommenwerper B-26 
Marauder genaamd ‘Hell’s Fury' tijdens een grote aanval op vliegbasis Schiphol in 1943 door Duits 
Luchtafweer werd neergehaald. 6 van de bemanningsleden komen om het leven en alleen de piloot 
Capt. Raymond Sanford overleefde de crash en werd krijgsgevangen gezet in kamp Stalag III voor de 
rest van de oorlog. 
 
Op zaterdag 9 december 2017, werd aan ons museum 
een parachutehaak geschonken die afkomstig is van 
een buikparachute die destijds in 1943 na de crash is 
gevonden. Nadat de linker vleugel van de B-26 werd 
afgescheurd door een FLAK treffer en ter aarde 
stortte werd ook veel uitrusting op het toestel 
geslingerd. Zo ook een buikparachute. 
De parachutehaak verteld een dramatisch verhaal van 
twee bemanningsleden die uit de geraakte B-26 
werden geworpen en dood op de grond werden aangetroffen. 4 bemanningsleden vinden de dood in 
het wrak van de bommenwerper aan de Hornweg in Aalsmeer. Deze schenking zal binnenkort te zien 
zijn in de permanente expositie over de Hell’s Fury in ons museum. 
 
Op de valreep van 2017 was er een mooi nieuwsfeit te melden. Alweer ruim een jaar geleden heeft 
het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 enkele namen aangedragen bij de gemeente om 
tot een vernoeming van een fietspad over te gaan. Eén van deze namen was J.D. Collins III. We waren 
zeer verheugd te vernemen dat ons voorstel was aangenomen en een fietspad gelegen nabij 
Hoofddorp vanaf de IJweg, langs de Geniedijk, parallel lopend aan de Drie Merenweg en uitkomend 
bij de Vijfhuizerweg voortaan de naam zou dragen J.D. Collins III- pad. 
Op 21 juni 1944 werd ter hoogte van de Ijweg, 3km. ten zuiden van Zwanenburg, een Amerikaanse 4-
motorige bommenwerper door Duitse FLAK neergeschoten toen het probeerde een noodlanding te 
maken. De B-24 Liberator genaamd ‘Connie’ registratie JU-G , nr. 41-21941, van de Amerikaanse 
Achtste Luchtmacht, 446ste BombGroup, 707e BombSquadron, was op de terugtocht van een missie 
op Genshagen in Duitsland en werd vol getroffen door het luchtafweer. 
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Een bemanningslid overleefde de ramp. Van de overige 9 
bemanningsleden die omkwamen stonden er sindsdien twee als vermist 
te boek. In de periode van 1993-1997 werd door ons museum 
regelmatig aandacht gevraagd bij de overheden om tot berging van de 
restanten over te gaan en de twee vermisten op te sporen waaronder 
de co-piloot Jimmie D. Collins III en Sergeant Radio-operator Edward 
McHugh. 
 
De resultaten van de berging in 1997 zijn nu te zien in ons museum. Een 
Pratt & Whitney motor van de bommenwerper werd toen geborgen en 
is nu de stille getuige van het dramatische voorval. Bij de geborgen 
restanten werd ook DNA materiaal gevonden. Het bleek toen, met de 
huidige technieken, niet mogelijk tot identificatie te komen. Maar op 15 oktober 2014 werd er door 
het Amerikaanse Ministerie van Defensie bekend gemaakt, dat met de nieuwe methoden een 
passende DNA-match was gevonden voor Collins III.  
Op 29 juni 2015 werd Collins met volle militaire eer in het bijzijn van nabestaanden begraven in zijn 
thuisplaats op de Marble City Begraafplaats, Sylacauga, Alabama/USA, naast het graf van zijn 
moeder. Jimmie Collins III was slechts 22 jaar. 
Met de vernoeming naar Jimmie Collins III eren we ook de gehele bemanning van de B-24 ‘Connie’. 

Bij het CRASH-museum staat sinds enige jaren een 
herdenkingsmonument met de naam ‘Missing Man 
Salute’, opgedragen aan alle omgekomen en vermisten 
Amerikaanse vliegtuigbemanningen in de Tweede 
Wereldoorlog. De bemanning van de B-24 Connie stond 
centraal voor dit monument waarin een silhouet van hen 
is te zien. Waaronder die van Sergeant McHugh, die tot 
op heden nog altijd als vermist te boek staat. 
 

8 In- en om het museum 

8.1 Inrichting 
Door het gehele museum zijn presentaties verbeterd of vernieuwd. De tweetalige uitleg wordt door 
buitenlandse bezoekers zeer gewaardeerd.  
De Spitfire hal heeft deels, aan de binnenzijde een frisse schilderbeurt gehad zodat de uitstraling en 
aanwezigheid van de grote vliegtuigmotoren nog imposanter tonen. Daarbij zij de teksten en de 
documentatie bij de verscheidene displays aangepast zodat deze beter tot hun recht komen  

8.2 Schoolbezoeken 

We mochten weer een groot aantal scholen ontvangen in ons museum, van zowel scholen uit de 
Haarlemmermeer als daarbuiten. CRASH was ook weer actief binnen Pier K (voorheen 
Erfgoedleerlijn) voor primair onderwijs.  
Sommige scholen hebben hun eigen programma rond het schoolthema Tweede Wereldoorlog. Die 
zetten zij kracht bij door bij ons museum een periode van leren in contact met de historie af te 
sluiten. De maanden maart, april, mei  zijn de belangrijkste perioden dat scholen ons museum 
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bezoeken. Ook buiten deze maanden weten scholen ons te bezoeken. De vrijwilligers ontvangen 
iedereen met enthousiasme en toewijding. 

8.3 Groepsbezoeken 
Het museum is weer vanuit vele hoeken van het land bezocht. Vele groepsbezoeken vonden de weg 
voor een excursie waarbij de deelnemers een leerzame, informatieve en verrassende dag hadden. 
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 in 
ons museum willen organiseren. Ook wordt het fort vaak aangedaan door organisaties die een fiets-, 
bromfiets- of autotocht organiseren. De groepen varieerden van een tiental tot zelfs 50 bezoekers in 
een 1,5 uur tot een 4 uur durend bezoek. 

8.4 CRASH Promotie stand 
In maart en oktober  waren we wederom aanwezig op de Keep Them Rolling Beurs in Gorinchem en 
5 mei bij de Bevrijdingsfeesten in Wageningen. We zijn daar inmiddels een vast onderdeel van de 
beurs en activiteiten. 

8.5 Museumplatform  
De vergadering van het Museumplatform in de Haarlemmermeer werd bijgewoond door 
vertegenwoordigers van CRASH. 

8.6 Samenwerking  
De Stichting CRASH werkt samen met  de Stichting Aircraft Recovery Group die in het Fort bij 
Veldhuis in Heemskerk ook een luchtoorlog museum beheert. Deze stichting heeft dezelfde 
doelstellingen als CRASH.  
De banden met Royal Airforce Association (RAFA) Amsterdam Branche zijn aangehaald en 
gesprekken hebben plaats gevonden om elkaar te ondersteunen en versterken in de doelstelling. De 
RAFA is o.a. aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei bij het Missing Man Salute Monument op 
ons museumterrein. Deze is CRASH georganiseerd. 

8.7 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. 
Dit jaar hebben wij op vele vragen uit binnen -en buitenland weer een antwoord kunnen geven of 
met onze bijdrage lopende onderzoeken ondersteund. Veldonderzoeken hebben niet plaats 
gevonden. 
Lopende contacten met het bedrijf T& A. Survey and Consult uit Amsterdam waarbij op onze kennis 
en expertise een beroep wordt gedaan voor diverse onderzoeken die door hen worden verricht in 
opdracht van diverse instanties. 
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8.8 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 informatie en documentatie breidt zich uit en wordt nauwgezet geregistreerd en 
geïnventariseerd. 

8.9 De bibliotheek 
De uitbreidingsmogelijkheden zijn zeer beperkt vanwege de beperkte geschikte ruimte. Hierdoor zijn 
we gedwongen slechts unieke boekwerken toe te voegen aan de verzameling. Voor historisch 
materiaal wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt, want we willen alles wat ons wordt 
aangeboden graag bewaren en beheren als deel van ons historisch cultureel erfgoed. 
Verkoop van tweedehands boeken is een lopende activiteit, waarvoor we twee maal per jaar speciale 
verkoopdagen organiseren. Deze worden samen met ‘overtollige’ kleine plastic modelvliegtuigen 
aangeboden. De opbrengst komt ten goede aan het museum. 

8.10 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 verdere opname in het digitaal archief.  

8.11 Collectie 
Alle collectie items in vitrines zijn geregistreerd. Drie depots met museummateriaal zijn binnen de 
museummuren inmiddels gerealiseerd en ingericht. Ook deze items worden geregistreerd in de 
collectiecatalogus. Deze collecties zijn overgaan in de speciaal door ons museum opgerichte stichting 
Collectiebeheer. 

8.12 Schenkingen 
De vele schenkingen vinden deels hun weg in onze depots, archief of bibliotheek, maar ook direct als 
uitbreiding van de huidige exposities en zijn snel weer te zien voor onze bezoekers. Een actieve 
collectie en uitstraling is het motto . Als toonbeeld van de belangrijkheid van de schenkingen die wij 
ontvangen is er een vitrine in het museum geplaatst, waarin de ‘nieuwe aanwinsten/schenkingen, 
direct worden getoond. Hiermee laten we zien dat wij onze rol als beheerder van cultureel historisch 
erfgoed serieus nemen. Wij hopen hiermee bezoekers te stimuleren om het materiaal uit Tweede 
Wereldoorlog bij ons museum in bewaring te geven en zodoende veilig te stellen voor toekomstige 
generaties. 
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9 Bezoekersaantallen 
In 2017 noteerden we 2247 bezoekers. Dat is, ondanks de lichte stijging van het aantal bezoekers in 
2016, weer terug op het niveau van 2015. We kunnen echter terugkijken op een intensief jaar 
waarbij de vele evenementen, lezingen en twee wisseltentoonstellingen een stabiele stroom 
bezoekers naar ons museum heeft aangetrokken, zowel uit binnen- als buitenland. Het is goed te 
constateren dat ook de jeugd en scholen, binnen en buiten de Haarlemmermeer ons bezoeken. Wij 
bereiken veel doelgroepen en lagen uit onze samenleving. Dit is te herleiden uit reacties van de 
bezoekers op Facebook of uit de reacties in ons gastenboek. Zie het uittreksel van deze gegevens 
verder in dit jaarverslag.  
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. Deze mensen bezoeken niet altijd het museum. 
Hierdoor zijn deze niet in het overzicht opgenomen.  
 

  

Volwassenen; 779 

Groepen; 479 

Kinderen; 240 

Donateurs; 308 

Gratis; 158 

Scholen; 283 

BEZOEKERS 2017
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10 Extra openstellingen 2017 
Wij bieden scholen en groepen de mogelijkheid om buiten onze gebruikelijk zaterdag, de reguliere 
openingsdag, het museum te bezoeken. Dit jaar waren er 32 extra openstellingen, waarvan 17 
schoolklassen. Daarbij varieerden de groepen van senioren, bedrijfs- of familie uitjes tot clubs die bij 
ons hun jaarlijkse bijeenkomst houden. Ook zijn wij voor clubs/verenigingen de start van hun 
aanstaande seizoenactiviteiten of afsluiting van het clubseizoen. 

JANUARI 

Datum Dag Tijd Activiteit 

07-01 zaterdag 13.00-16.00 
Presentatie van het boek "Opgroeien in de schaduw van de 
luchtoorlog” geschreven door Joost Klootwijk 

14-01 zaterdag Gehele dag Nieuwjaars Receptie 

FEBRUARI 

Datum Dag Tijd Activiteit 

04-02 zaterdag 13.00-15.00 Lezing ' Ultra ' 

25-02 zaterdag 13.00-15.00 Lezing Jennifer Holik 

25-02 zaterdag 11.00-16.00 Radio WinterWeekend 

26-02 zondag 11.00-16.00 Radio WinterWeekend 

MAART 

Datum Dag Tijd Activiteit 

04-03 zaterdag 11.00-16.00 Spitfiredag 

07-03 dinsdag 09.00-12.00 Basisschool Klavertje 4 

09-03 donderdag 09.00-12.00 Basisschool Klavertje 4 

14-03 dinsdag 09.00-12.00 Basisschool Klavertje 4 

16-03 donderdag 09.00-12.00 Basisschool Klavertje 4 

21-03 dinsdag 09.00-12.00 Basisschool Klavertje 4 

29-03 woensdag 09.00-11.00 Thijmen Hagendoorn en schoolklas 

APRIL 

Datum Dag Tijd Activiteit 

08-04 zaterdag 11.00-14.00  Hist.Ver. Heemstede-Bennebroek 

22-04 zaterdag 13.00-15.00 Lezing 'Engelandvaarders' 

25-04 dinsdag 14.00-16.00 VIRA Groep 

MEI 

Datum Dag Tijd Activiteit 

02-05 dinsdag 09.30-12.00 Basisschool Anthonius 

04-05 donderdag 16.00-17.00 Dodenherdenking bij monument  

05-05 vrijdag Bevrijdingsdag VIRA Groep 

05-05 vrijdag Bevrijdingsdag Oranjevereniging Nieuw Vennep 

05-05 vrijdag 08.00-17.00 Bevrijdingsfeest Wageningen 

07-05 zondag 10.00-12.00 Start bevrijdingstocht Haarlem 

08-05 maandag 09.00-12.00 Basisschool Bommelstein 

09-05 dinsdag 09.00-12.00 Basisschool Bommelstein 

11-05 donderdag 09.00-12.00 Basisschool Bommelstein 

18-05 donderdag 09.00-12.00 Basisschool Tabitha 

20-05 zaterdag 14.00-16.00 Diaconie Haarlem 

23-05 dinsdag 09.00-12.00 Basisschool Tabitha 
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24-05 woensdag 09.00-12.00 Basisschool Twickel 

27-05 zaterdag 11.00-16.00 Radio weekend velddagen 

28-05 zondag 11.00-16.00 Radio weekend velddagen 

30-05 dinsdag 09.00-12.00 Basisschool Twickel 

JUNI 

Datum Dag Tijd Activiteit 

02-06 vrijdag 09.00-12.00 Basisschool Flamingo 

09-06 vrijdag 09.30-11.45 Basisschool Het Mozaiek 

10-06 zaterdag 13.00-15.00 Lezing 'Vliegtuigmotoren' 

11-06 zondag 14.00-16.00 Familie Platjouw 

14-06 woensdag 13.30-15.30 Vliegbasis Leeuwarden 

17-06 zaterdag Gehele dag Veteranendag Hoofddorp 

28-06 woensdag 10.00-12.00 Windroos School 

JULI 

Datum Dag Tijd Activiteit 

08-07 zaterdag 13.00-15.00 Lezing 'Tirpitz' 

AUGUSTUS 

Datum Dag Tijd Activiteit 

26-08 zaterdag 10.00-16.00 IPMS 'De Start' Regio-NH 

29-08 woensdag 10.00-12.00 Groep Kolschein 

SEPTEMBER 

Datum Dag Tijd Activiteit 

09-09 zaterdag 11.00-16.00 Open Monumenten Weekend 

10-09 zondag 11.00-16.00 Open Monumenten Weekend 

23-09 zaterdag Gehele dag RED BALL EXPRESS 

OKTOBER 

Datum Dag Tijd Activiteit 

01/31     KINDERMAAND 

03-10 dinsdag 14.00-16.00 Familie v/d Wetering 

21-10 zaterdag 13.00-15.00 Kinderlezing 'Hoe werkt een vliegtuig?' 

NOVEMBER 

Datum Dag Tijd Activiteit 

24-11 vrijdag 13.00-15.00  Hoogeschool van Amsterdam 

25-11 zaterdag 11.00-16.00 Boeken en modellen verkoop 

DECEMBER 

Datum Dag Tijd Activiteit 

20-12 woensdag 12.00-14.00 Kerstlunch vrijwilligers 

30-12 zaterdag   Gesloten 
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11 Wat zeggen bezoekers over het museum en de vrijwilligers ? 
Een terechte vraag waarop wij veel enthousiaste en positieve reacties krijgen. Twee zeer 
aansprekende reacties vermelden wij hier, die ons inziens de intentie en doelstelling van ons 
museum duidelijk onderstreept. Ze zijn ‘illustratief’ voor de goede en stimulerende weergave hoe  
men ons museum beleeft.  
De namen van de bezoekers die een reactie hebben achtergelaten zijn om privacy redenen 
geanonimiseerd.  

11.1 Reacties 
De heer Stef uit Den Haag schreef ons het volgende:  
“Zaterdag 13 mei jl. hebben wij met een clubje motorrijders voor de tweede keer uw schitterende en 
boeiende museum bezocht. Door de komst van regenbuien moesten wij helaas wat eerder 
vertrekken. Lang niet alles is bezichtigd. Maar wij komen terug en zullen dan alle tijd nemen. Eigenlijk 
moet je minstens een dag doorbrengen in uw museum, zo veel is er te zien en te lezen. 
Ik wil u hartelijk danken voor de rondleiding en u complementeren over de wijze waarop door u allen 
deze geweldige historische en indrukwekkende verzameling wordt tentoongesteld en beheerd. Door 
uw inzet blijft het verleden en de strijd die hier gevoerd is om onze vrijheid te verdedigen levend en 
in onze herinnering. Het is een voorbeeld voor allen om blijvend te realiseren wat vrijheid betekent 
als het wordt aangetast. De moedige mannen en vrouwen uit die tijd mogen wij nooit vergeten.” 
 
Onze Amerikaanse gast en bezoeker Brett …….(kleinzoon van een Amerikaanse B-17 piloot) en zijn 
vrouw Wendy schreven 19 maart het volgende;  
“I am so thankful for the CRASH museum. It was a wonderful visit and very special to see the 
monument to my grandfather Walter Le clerc. I am also thankful that the museum is working hard to 
keep stories for him and all the others that fought for freedom. It was wonderfull to hear the 
wonderful stories in the museum. Thank you again.......!!!!” 
 
Aanvullend is een deel van ons gastenboek en onze enquête hier vermeld. O.a. bezoekers uit 
Denemarken, Engeland, Italië, Amerika en Canarische Eilanden mochten wij verwelkomen. 
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11.2 Tevredenheidsonderzoek 
In het laatste kwartaal zijn wij een enquête gestart. Hoe bezoekers ons museum ervaren is een 
belangrijke graadmeter welke weg we moeten inslaan of voortgaan. Het was een beperkte reactie 
van 10 formulieren. Niet alle bezoekers hebben de enquête ingevuld, alhoewel ze tevreden waren 
over het bezoek. Wij zullen in 2018 deze enquête onder de bezoekers voortzetten. 

Leeftijd     

 <15 1 

 16-20  

 21-40 1 

 41-65 5 

 >65 3 

Hoe kent u CRASH ?   

 vrienden/kennissen  

 (social) media 8 

 uitnodiging  

 anders 2 

Vriendelijkheid vrijwilligers   

 goed 10 

 redelijk  

 slecht  
Vragen?     

 nvt 2 

 vragen, na tevredenheid 8 

 vragen, niet na tevredenheid  
Tevreden?   

 Zeer tevreden 9 

 redelijk 1 

 ontevreden nvt 

 Zeer ontevreden nvt 

Aanbevelen?   

 Ja 10 

 Nee nee 

Opmerkingen?   

 Ja 5 

 Nee 5 

Opm:    
a Het is een erg interessant museum, met name de Spitfire was mooi  
b Ik kom zeker terug!  
c Heel interessant  
d Dit unieke museum moet blijven. Ter lering voor de komende generaties  
e Prima 5 sterren  
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11.3 Gastenboek 
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12 Financiën 
Voor het jaar 2017 is het woord “onzekerheid” zeker van toepassing geweest op allerlei gebieden, 
bijvoorbeeld de onzekerheid over de huisvesting, de onzekerheid op het gebied van vrijwilligers. Dit 
alles komt zoals altijd samen op het gebied van financiën. Net als voorgaande jaren is er een 
constante druk m.b.t. het uitgavenpatroon.  
De stichting CRASH is voornamelijk afhankelijk van de prestatiesubsidie van de gemeente 
Haarlemmermeer. Wanneer er gekeken wordt naar de exploitatierekening, zijn de 
huisvestingskosten de grootste kostenpost. De huur van het fort bij Aalsmeer behelst ruim 70% van 
de exploitatierekening. Het fort wordt gehuurd van de gemeente Haarlemmermeer, met als gevolg 
dat de betaling van de huur weggestreept kan worden tegen de prestatiesubsidie van de gemeente 
Haarlemmermeer. Het positieve hiervan is dat de stichting CRASH 40-45 zelf “zijn broek ophoudt” 
voor de rest van de exploitatie.  
In 2017 is de oprichting van de stichting Collectiebeheer CRASH 40-45 een feit geworden. De gehele 
collectie is overgegaan naar deze stichting. Het voltallige bestuur van de stichting CRASH 40-45 is 
toegetreden tot het bestuur van de stichting Collectiebeheer CRASH. Er is een bestuursbesluit 
genomen m.b.t. de financiën van stichting Collectiebeheer CRASH. Er is afgesproken dat er een 
consolidatie zal plaatsvinden op financieel gebied tussen beide stichtingen. Formeel en juridisch is de 
collectie ondergebracht bij de stichting Collectiebeheer CRASH, maar zal financieel worden 
weergegeven in één financiële jaarrekening. Inmiddels is duidelijk geworden dat er korting wordt 
verleend door de gemeente Haarlemmermeer op de prestatiesubsidie 2018. Dit is het gevolg van een 
vrijval van een bestemmingsreserve in de jaarrekening van 2016. Dit had in 2017 dus geen financieel 
gevolg, maar zal zeker een gevolg hebben in 2018.  
In 2017 wordt er (met toestemming van de gemeente Haarlemmermeer) een bestemmingsreserve 
gevormd m.b.t. het vastleggen en documenteren van de Oorlogsverhalen. Hiervoor is stichting 
CRASH een samenwerking aangegaan met externe partijen. Voor deze acties is een projectsubsidie 
aangevraagd bij de gemeente Haarlemmermeer. Ten tijde van het maken van dit verslag is het nog 
onduidelijk of deze projectsubsidie wordt toegekend. Het project zal zijn beslag krijgen in 2018.  
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 meerjarige 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 2018 zijn, behoudens bovengenoemde punten m.b.t. de huisvesting, redelijk 
positief te noemen. Er zijn tenslotte, zoals beschreven, diverse financiële risico’s te noemen. Maar 
met de inzet en verantwoordelijkheden van onze vrijwilligers moeten wij ook 2018 positief kunnen 
eindigen.  
 
Was getekend; Leslie van der Schaaff, penningmeester 

13 Beleidsplan 2018-2022 
Zie de bijlage voor het Crash Beleidsplan 2017- 2022. 
Mocht er tijdens de looptijd van dit plan iets aan de situatie m.b.t. de huisvesting van het museum 
wijzigen, dan zal dit plan tussentijds worden herzien. 
 


