
Vrijwilliger Rick Franke geeft een
privérondleiding door het Fort bij
Aalsmeer, waar het museum al
ruim tien jaar zetelt. In een van de
ruimtes is de tijdelijke expositie
over Anthony Fokker en de vlieg-
tuigfabriek die hij op 21 juli 1919
oprichtte te zien. 

Franke was tot het faillissement
in 1996 in dienst bij Fokker. ,,Eens
een Fokkeriaan, altijd een Fokker-
iaan’’, zegt de Hoofddorper. Dat
bleek ook tijdens de feestelijke
opening van de expositie eerder
deze maand. ,,Daarbij waren een
hoop Fokkerianen aanwezig’’,
vertelt Franke, die met vijf andere
vrijwilligers de tijdelijke tentoon-
stelling inrichtte. ,,De tamtam had
zijn werk goed gedaan.’’ Veelzeg-
gend is dat Franke nog steeds
spreekt over ’we’ als hij het over
Fokker heeft. 

De expositie bestaat onder meer
uit een tijdlijn met foto’s van de
belangrijkste vliegtuigen die Fok-
ker heeft gemaakt. Daarbij moest
flink geschift worden, vertelt Fran-
ke. De foto’s komen uit de privécol-
lecties van vrijwilligers en van
internet. De tijdlijn houdt niet op
na het faillissement van de vlieg-

tuigfabrikant in 1996. Fokker Tech-
nologies leverde daarna nog onder-
delen aan andere vliegtuigbou-
wers. Rekkof, een omdraaiing van
Fokker, doet tot op heden pogin-
gen een modernere versie van de
Fokker 100 te bouwen.

,,Je moet je beperken’’, realiseert
Franke zich. Ze hadden immers
ook een heel fort kunnen vullen
met interessant materiaal over

Fokker. Bezoekers kunnen onder
meer genieten van schaalmodellen
van verschillende vliegtuigen uit
collecties van museumvrijwilligers.
Donateur Henk Verhoef stelde
twee Meccano-modellen ter be-
schikking. Eentje toont het sys-
teem van Fokker waarbij met een

mitrailleur kon worden geschoten
zonder de propellers van het vlieg-
tuig te raken, de ander is de cilin-
der van de motor van de Fokker D.
XXI uit de jaren dertig. Aan de
muur van de fortkamer hangen
kleurige werken van de Hoofd-
dorpse schilder Thijs Postma, die

vele Fokker-vliegtuigen vereeuwig-
de. Ook is tijdens de expositie een
film te zien over de roemruchte
vliegtuigfabrikant.

Franke geeft ook rondleidingen
door het museum, waarbij hij uren
kan vertellen. Hij vraagt van tevo-
ren steevast hoeveel tijd de bezoe-
kers hebben. De jonge pensionado,
sinds eind 2017 vrijwilliger bij
Crash, is geïntrigeerd door de
Tweede Wereldoorlog. ’Wat zou ik
hebben gedaan?’, vraagt hij zich
vaak af als hij verhalen hoort of
leest over heftige gebeurtenissen
tijden de oorlogsjaren. Inmiddels
weet hij dat bijna niets zwart-wit
is. Trots vertelt Franke dat het
museum regelmatig bezocht werd
door geallieerde veteranen en hun
nabestaanden. Ook de Amerika-
nen, Engelsen en Polen van nu
vinden Crash fantastisch, heeft hij
gemerkt.

Het museum exposeert al langer
de resten van Fokker-vliegtuigty-
pen die een grote rol speelden
tijdens de eerste meidagen van
1940. Zo zijn delen van een D. XXI,
T. V en C. X en G. I te bezichtigen.
Een motor van de Fokker G. I
kwam in 2010 tevoorschijn tijdens
baggerwerkzaamheden in de Ring-
vaart bij Schiphol-Oost. Een unieke
vondst, meldt een bordje in het
museum, aangezien van dit type
gevechtsvliegtuig nauwelijks iets
over is gebleven. Tot voor 25 jaar
geleden groeven museumvrijwilli-
gers de resten van neergestorte
vliegtuigen vaak zelf op. Daarna
werd dit verboden en nu is dit
alleen nog maar voorbehouden aan
de de bergingsdienst van de lucht-
macht, vertelt Franke. De acties die
de bemanningen van deze vlieg-
tuig hebben uitgevoerd, verdienen
onverminderd de aandacht, vinden
de Crash-vrijwilligers. 

De Fokker-expositie is tot eind dit jaar
te bezoeken. Op www.crash40-45.nl
staat meer informatie.

Fokkerianen voor het leven
Anthony Fokker in De Spin in 1911. Fokker-fabriek in 1913.

Een schilderij van de Hoofddorpse kunstenaar Thijs Postma.

Aalsmeerderbrug ■ Van de eerste
Fokker Spin tot de jaren na het
faillissement in 1996. Het komt
allemaal aan bod tijdens de expo-
sitie ’Honderd jaar Fokker vliegt
voorbij’ in Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45.

Anthony Fokker in 1936 in een kopie van zijn eerste vliegtuig. De luchtvaartpionier schreef geschiedenis door in 1911 over Haarlem te vliegen.
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