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Fort bij Aalsmeer Museum moet wijken vanwege verkoop

‘Wij geven
die piloten
een gezicht’
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 moet mogelijk weg uit het Fort bij
Aalsmeer. Een wethouder van de gemeente
Haarlemmermeer heeft andere plannen met
het fort. Een bijzonder museum dreigt
daarmee te verdwijnen.
Maarten Moll
AMSTERDAM

“Wil je het verhaal horen van deze Fokker D-21?”
Jan Springintveld staat naast het gecrashte en
gereconstrueerde gevechtsvliegtuig in een van
de zalen van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. En hij begint te vertellen.
Over sergeant vlieger Koos Roos, die in de eerste dagen van de oorlog in mei 1940 in zijn jachtvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht in gevecht raakte met drie Duitse Messerschmitts.
Bevlogen doet Springintveld (1960) zijn verhaal.
Hij beschrijft het gevecht in de lucht in detail,
wijst op kogelgaten, zet een gevalletje

‘De wethouder wil het fort leeg
in de markt zetten. Dan moet
het museum er dus uit’

geschiedsvervalsing recht (de Fokker D-21 werd
niet door Nederlands afweergeschut naar beneden gehaald) en laat zijn hand even over de propeller gaan. Na een minuut of vijftien – als Koos
Roos aan zijn parachute veilig is geland – stopt
hij. “Ik kan je nog veel meer vertellen, maar dan
sta je hier morgenochtend nog.”
Jan Springintveld is een van de ruim dertig
vrijwilligers van het museum. Als secretaris van
de stichting achter het museum trok hij vorige
week aan de bel. Omdat het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45 dreigt te verdwijnen.

→ Vrijwilliger Jan Springintveld toont
de schatten van het museum.
‘Met donaties en entreegelden
houden we het hier draaiende.’
FOTO JEAN-PIERRE JANS

Fort Aalsmeer
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 moet waarschijnlijk weg.

Renovatie
Het museum is al tien jaar gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer, in het buurtschap Aalsmeerderbrug aan de Ringvaart. Het fort maakt deel uit
van de Stelling van Amsterdam, die op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat. Een schitterende locatie, dat vindt ook wethouder Derk
Reneman van de gemeente Haarlemmermeer,
waar Aalsmeerderbrug onder valt. Alleen heeft
hij andere plannen met het fort.
Springintveld stuurde een persbericht uit met
de kop ‘Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 moet weg uit Fort bij Aalsmeer’. Bij de
Fokker D-21 licht hij het persbericht toe. “Er
staat hier een renovatie gepland en we zijn al
maanden met de wethouder in gesprek over een
andere locatie, want Reneman wil het fort leeg
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opleveren voor verkoop. Het besluit dat we echt
weg moeten is nog niet genomen, want de wethouder moet zijn plannen nog toelichten in de
gemeenteraad en er zijn vanuit de raad al vragen aan het college gesteld. Maar op 4 juli heeft
hij hier de vrijwilligers toegesproken met als
conclusie: linksom of rechtsom, we willen het
fort leeg in de markt zetten. En dat betekent dat
wij er dan uit moeten.”

Huurbescherming
Het zit Springintveld niet lekker. “Er is ons
alternatieve huisvesting aangeboden, elders in
de polder. Dat varieert van panden waarvan je
iets kunt maken tot bouwvallen. In alle gevallen
moeten we er zelf geld in steken en dat hebben
we niet. We krijgen een kleine subsidie van de
gemeente, maar dat is niet genoeg om onze
broek op te houden. Met donaties en
entreegelden houden we het hier draaiende.”
Hij geeft een rondleiding door het verrassend
ruime museum, weet bij elk voorwerp een verhaal en vertelt over de vele schoolklassen die
het museum bezoeken. “Ik laat ze dan een oude
vliegtuigmotor zien waaruit nog olie lekt. ‘Dit is
1943’, zeg ik dan. Dan zijn ze stil, hoor…”
Het museum is huurder, zegt Springintveld, de
wethouder de huurbaas. “Hij kan ons eruit zetten. Maar is dat netjes? We hebben wel te maken
met een cultureel-educatief-maatschappelijk
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Hans van der Beek
Schuim
Wat heropening Gassan Dam Square
Waar Gassan, Dam
Wie Benno Leeser, Frank de Boer, Peter Bosz, Jorien van den Herik, Orlando
Trustfull, Jaïr Ferwerda, Edgar Peer
Wanneer maandag 16 juli, 18.15 tot 21.00 uur
Drank en spijs
Sfeer
Hans heeft het nog

Briljant: Gassan is heropend

G

‘We vertellen de verhalen
van verzetsmensen, soldaten
en onderduikers’

verantwoorde onderneming. Die hoort toch
huurbescherming te hebben? Er zijn al gemeenteraadsleden komen informeren wat er aan de
hand is. We willen graag hier blijven en meedenken over verbeteren en uitbreiden.”
Bij een prachtige maquette van de ‘jodenboerderij’ van de familie Bogaard in Nieuw-Vennep,
waar veel onderduikers zaten, zegt Springintveld dat hij al verontwaardigde reacties heeft
gekregen. Ook uit het buitenland, van onderduikers en veteranen en hun familieleden. “Die
mensen begrijpen niet dat dit museum zou kunnen verdwijnen. Ze zijn zo dankbaar voor wat
we hier laten zien. We geven piloten, soldaten,
verzetsmensen en onderduikers een gezicht.
Als we dat niet doen en daar niet steeds aandacht op vestigen, verdwijnen die verhalen
voorgoed. Dat mag toch niet gebeuren?”

Buurt strijdt tegen
uitbreiding school
Lorianne van Gelder
AMSTERDAM
Een bewonersvereniging in Noord
probeert via de rechter uitbreiding
van een basisschool tegen te houden. De mislukte coup in Turkije in
2016 speelt daarbij een rol.
Het gebouw van basisschool Cosmicus Impuls aan Het Breed in Noord is
oud, schimmelig en heeft asbest. Het
is volgens de gemeente onhoudbaar
om daar nog les te geven. Noodlokalen, die al aan het schoolplein zijn gebouwd, zullen tot 2022 blijven staan.
Bewonersvereniging Het Breed zegt
dat de gemeente in strijd met het be-

stemmingsplan een omgevingsvergunning heeft afgegeven. Het kort geding diende vandaag.
De vereniging vindt de school niet
levensvatbaar vanwege het kleine
aantal leerlingen. Cosmicus Impuls
bestaat sinds 2013, maar kampte in
2016 met een leegloop na de mislukte
coup in Turkije. De school werd gelieerd aan Fethullah Gülen, die verantwoordelijk werd gehouden voor de
couppoging. Vooral Turkse ouders
haalden hun kind van school, liefst
44 leerlingen vertrokken.
De school heeft tot 2022 de tijd gekregen om tot minimaal 196 leerlingen te groeien. Als dat lukt, dan krijgt
de basisschool een deﬁnitief gebouw.

assan op de Dam. Dit
zijn de vierkante meters van dagjesmensen. Maar vandaag
wordt er een lint
doorgeknipt en er
zijn voetballers beloofd en hapjes
van Rons Gastrobar. Ik ben erbij.
Het ﬁliaal is ﬂink verbouwd en
dat wordt gevierd met een heropening. Benno Leeser: “Voor ons is dit
een briljant moment. We hopen dat
jullie dat ook zo ervaren.”
Het woord briljant is niet zomaar
gekozen.
In korte tijd is een enorme klus
geklaard, hoor ik, onder meer een
extra ingang naar de Noord/Zuidlijn, en intussen is gewoon doorgewerkt.
Leeser: “Er is slechts een kleine
achterstand op de verkoop van
vorig jaar. Het team verdient een
groot compliment.”
Applaus!
“En nu wordt het lint doorgeknipt
door familie en voetballers.”
Dat is er eentje om nog lang over
na te denken, familie en voetballers.

Uit de kelder komen de eerste schalen met oesters.
Het knippen is aan de
Noord/Zuidkant. Leeser hoort
meermaals dat hij uitstekend heeft
gespeecht.
Ik zoek naar voetballers en zie alleen Jorien van den Herik, jarenlang suikeroom van Feyenoord. Logisch. Oer-Amsterdammer Benno
Leeser is Feyenoordsupporter vanaf zijn vierde en jarenlang voorzitter van de businessclub daar, maar
het blijft een aardige kerel.
Wacht, nu zie ik ook Frank de
Boer. En Orlando Trustfull. En Peter Bosz. Nee, er zijn zat voetballers. Ze knippen een lint.
Tijdens de naborrel wordt me
opeens ingeﬂuisterd dat Edgar
Peer, in een vorig leven loco-burgemeester en ook aanwezig, het tot de
laatste twee als nieuwe burgemeester heeft gered. Dus niet Carolien
Gehrels? Gaat Schuim hier nieuws
maken? Het moet niet gekker worden.
Ik naar Edgar Peer.
Maar nou, zo heet wordt de soep
niet gegeten. Peer kwam tot de laat-

ste vier. Ook mooi. Maar ook vooraf
al kansloos, toch?
Peer: “Natuurlijk. Ze zochten een
vrouw met een links proﬁel en ik
ben een man met een rechts proﬁel. Maar stel, het ging helemaal
mis met Halsema, dan kon ik mezelf in elk geval nooit verwijten dat
ik het niet heb geprobeerd.”
Ik zit intussen aantekeningen te
maken als een echte journalist. Ook
weer eens leuk.
Een abreukrisico was er niet,
want Peer heeft gewoon zijn eigen
bedrijf. “Dus als ik het word, heb ik
de meest eervolle baan, en word je
het niet, is het knap dat je bij de
laatste vier zit.”
Nog meer info, het wordt langzaam een nieuwsbericht nu. Peer
solliciteerde pas bij de tweede oproep. Maar vooral om het draagvlak
van de nieuwe burgemeester te vergroten.
Stichtelijke woorden: “Dat is ook
een rol in de politiek.”
Ik heb vandaag mijn geld wel opgebracht.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl

Oud-Feyenoordvoorzitter Jorien van den Herik en oudvoetballer Orlando Trustfull en Frank de Boer knippen
een lint. Noord/Zuidkant.

Gassan-baas Benno Leeser (“Nog maar 36 vierkante meter soms, maar het is gelukt.”) is landelijk nieuws met Jaïr
Ferwerda, de soort van Schuim van Jinek.

Oud-Ajaxtrainer Peter Bosz, zijn partner Jolyn en David
Bijlsma (Gassan Diamonds). Ook stralend.

Willian van den Horn (Gassan Diamonds) en Karin Swerink en Sofie van der Velden van Vogue, voor de stijl.

Martijn Koolhoven (Koolhoven & Partners), Herman
Klok (Krasnapolsky), Damrak-straatmanager Evelien van
Damme en Willem Kool (Stan Huygens Journaal).

Oud-wethouder Edgar Peer: “Ik heb echt een prachtige
sollicitatiebrief geschreven. Maria heeft er nog wel taalfouten uitgehaald.” Met partner Maria Markenhof.

