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Museumadres:
CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45.
Fort bij Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk 460,
1436 BM Aalsmeerderbrug,
Tel.: 0297-321408,
b.g.g.: 0297-530667.

Van de Redactie
Door: Rick Franke

Deze digitale uitgave (Contrails ONLINE) is opgezet om u
als bezoeker te blijven informeren nu u niet lijfelijk in het
museum kunt zijn in verband met de sluiting van het CRASH
Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45. Het ligt in onze
bedoeling om deze Contrails ONLINE regelmatig uit te brengen zolang wij niet open kunnen zijn voor publiek.
Het museum herbergt een keur aan objecten die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Het begin bij de
meidagen van 1940, de geborgen resten van de luchtoorlog boven Nederland, maar
ook het verzet en onderduiken in de Haarlemmermeer worden getoond. Daarnaast
staat in onze radiokamer een aantal bijzonder zendontvangers werkend en statisch
geëxposeerd. Ook tonen wij een Spitfire op ware grootte, een reproductie weliswaar,
maar hij is bijna niet van echt te onderscheiden.
In deze uitgave wordt het museum aan u voorgesteld voor zover nog niet bekend.
Daarnaast zal een aantal artikelen die in het verleden in de Contrails zijn verschenen
nogmaals worden gepubliceerd. Ook de objecten in de exposite zullen worden beschreven.
Weet u al dat wij in het Fort bij Aalsmeer mogen blijven? Stadsherstel Amsterdam
gaat in de nabije toekomst, start nog dit jaar, het fort restaureren c.q. renoveren. Ook
daarover houden wij u op de hoogte.
CRASH wenst u veel leesplezier en graag tot spoedig als wij weer open mogen.

Rick Franke
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming. Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht.

Openingstijden:
Gesloten t/m 31 mei 2020
zaterdag
11:00 - 16:00
woensdag
13:00 –16:00
2e zondag van de maand 11:00—16:00
Toegang:
Volwassenen
Kinderen 6-12
Groepen op afspraak

€ 5,00
€ 2,00

Website: www.crash40-45.nl.
webmaster: Rick Franke
Contrails online redactie:
Samenstelling:
Rick Franke,
Hoofdredacteur:
Leslie van der Schaaff.

CRASH INFORMATIE
Stichting Crash Research
in Aviation Society Holland
Oprichter
Henk Rebel 14-02-1932 - + 02-02-2008
Ere lid:
Mevr. M.L. Rebel - De Koter
Bestuur:
Voorzitter:
Peter de Raaf,
Secretaris:
Jan Springintveld,
Penningmeester:
Leslie van der Schaaff
2e penningmeester:
Raph de Wolf
Bestuurslid:
Hans Dijkkamp
Donateurs CRASH:
Donateur worden van de Stichting CRASH kan
door een minimale bijdrage van € 19,00 per jaar
over te maken. Hiervoor ontvangt u 4x per jaar
het magazine Contrails en heeft u en één introducee gratis toegang tot ons museum.
Donateur worden? Klik hieronder

Ik word donateur

Copyright © 2020 Crash Research in Aviation Society Holland
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Bij het woord ‘crash’ denk je snel
aan een ongeluk zoals het neerstorten van een vliegtuig. Die gedachte
klopt. De Stichting CRASH Research
in Aviation Society Holland 19401945 is ontstaan uit een aantal gedreven mensen die tot doel hadden
om de in de Tweede Wereldoorlog
neergestorte vliegtuigen te bergen.
Wij bestaan sinds 1991 als stichting.
In 2009 zijn wij op de huidige locatie
in het Fort bij Aalsmeer gehuisvest.
Dat is vanuit Aalsmeer net over de
brug naar Hoofddorp linksaf aan de
Ringvaart en vanuit Hoofddorp net
voor de brug rechtsaf.

Buitenkant museum

Door het museum in vogelvlucht
Ons motto luidt: “Leren niet te vergeten en niet vergeten te
leren”. Dat betekent dat wij ons sterk maken om wat er in de
Tweede Wereldoorlog is gebeurd door te vertellen aan de hand
van de in het museum geëxposeerde objecten. Het startpunt in
het museum is de Meidagen van 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Dat deden zij over de grond maar ook door
de lucht. De piloten van de Nederlandse Luchtmacht, die werd
toen “Het Wapen der Militaire Luchtvaart” genoemd, hebben
een aantal dagen dapper tegen de Duitse overmacht gestreden.
Dat verhaal wordt verteld bij de resten van een Fokker D-XXI die
na slechts 40 minuten ins neergeschoten.

Wij gaan verder met het verhaal van de luchtoorlog boven
Nederland. Ons land en zeker de regio rondom Haarlemmermeer ligt op de route tussen Oost Engeland en Duitsland. Daardoor zijn veel vliegtuigen die beschadigd zijn geraakt door het
Duitse Luchtafweergeschut of die door Duitse vliegtuigen zijn
neergeschoten in of rond Haarlemmermeer neergestort. Natuurlijk hebben de Geallieerden (Engelsen en Amerikanen) ook
Duitse vliegtuigen neergehaald. Een aantal van de resten van die
vliegtuigen zijn door CRASH geborgen en in ons museum zichtbaar voor bezoekers. Ook zijn er originele uniformen van de
bemanningen te bewonderen

Fokker D-XX
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Spitfire hal
In een aparte hal is een gereconstrueerde Spitfire te bewonderen. Dat vliegtuigtype speelde een belangrijke rol in de verdediging van Engeland tijdens de “Battle of Britain” in 1941. Ook
staan daar een aantal grote vliegtuigmotoren die verschillende
bommenwerpers hebben aangedreven.

Communicatie in WO2
Als laatste thema belichten wij de communicatie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Die communicatie vond voornamelijk
met Morse seinen plaats. De radio’s waarmee dat is gedaan
staan werkend in het museum. Daaronder een zendontvang set
uit een Lancaster bommenwerper die tijdens openingstijden
wordt gebruikt.

Spitfire reconstructie

Onderduiken en verzet
Veel inwoners van Haarlemmermeer en omgeving boden
verzet of doken onder op de vlucht voor de Duitsers. Het verhaal over geheim agente Jos Gemmeke is heel indringend evenals de lotgevallen van de bewoners en onderduikers in de
“Boogaardboerderij” en het “Breijer” huisje. Van beide locaties
zijn maquettes te bewonderen als decor bij het verhaal dat
daar wordt verteld.

zendontvang set uit een Lancaster bommenwerper

Boogaard boerderij maquette

Museum
Voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40- ‘45 kunt U de website
www.crash40-45.nl, Instagram of onze Facebookpagina raadplegen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met Rick Franke op 0612744634 of mailen naar communicatie@crash40-45.nl.
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Vickers Wellington Mk II W-5361
Door: CRASH archief

In mei 1987 is de Vickers Wellington Mk II W-5361 geborgen die die in Badhoevedorp nabij de tuinderij van
de heer Doekes aan de Akerdijk is neergestort. Thans is
dat een woonwijk, locatie Rozenstraat, Badhoevedorp
Overzicht van de vlucht
Start :
30 Mei 1942 om 22.42 uur
Neergestort : 31 mei 1942 om 00.26 uur
Vliegtuig :
Vickers Wellington Mk. II
Type :
Engelse tweemotorige middelzware bommenwerper
Squadron :
RAF no. 12 Squadron, vliegbasis Binbrook
Registratie : W-5361,
Code :
PH-C
Neergestort : Badhoevedorp nabij een tuinderij van de heer
Doekes aan de Akerdijk. Thans een woonwijk,
locatie Rozenstraat, Badhoevedorp.
Oorzaak :
Neergehaald door Duitse Marine Luchtafweer,
post IJmuiden.
Bemanning
• Piloot :
F/L. A.B. Payne – DFC (RAF) 21 jaar
• Navigator/copiloot : Sgt. B. Sigler (RAF) 19 jaar
• Neuskoepelschutter : Sgt. W.J. ´O Callaghan (RAF) 19 jaar
• Bommenrichter :
Sgt. J. Wise
• Radio-operator :
Sgt. G.C. Praagst (RAAF) 32 jaar
• Staartschutter :
Sgt. J. Brown
De gehele bemanning ligt begraven op de Nieuw Ooster
Begraafplaats in Amsterdam

De missie
RAF Bomber Command stuurde 1047 bommenwerpers naar
de Duitse stad Keulen. 678 toestellen waren afkomstig van de
vaste bommenwerpersquadron die de hoofdaanval vormden,
aangevuld met eenheden van de Opleidingssquadrons. De bemanningen werden hierbij ingedeeld samen met ervaren
´oudere´ bemanningsleden. Deze aanval werd bekend als de
´First Thousand Bomber Raid´, het antwoord van Bomber Command van de RAF op de aanvallen van de Duitse Luftwaffe op
Engelse steden. De totale lengte van de bommenwerperstroom
was 110 km.

Unieke foto van de Wellington PH-C genomen uit een hangaar

De Wellington PH-C maakte deel uit van de eerste 156 toestellen van die missie en werd ter hoogte van de Nederlandse
kust, nabij Bloemendaal geraakt door Duits luchtafweer en
raakte in brand. Uiteindelijk stortte de Wellington neer waarbij
de gehele bemanning om het leven kwam. Veel luchtbeschermingsposten maakten melding van een brandend vliegtuig rond
00.24 uur en een korte tijd daarna volgde een enorme explosie.
De bommenlading ontplofte. De Wellington PH-C was om 00.26
uur het eerste toestel dat die nacht verloren ging.
Het begin Van de Stichting CRASH
De berging van dit toestel in mei 1987 was het begin van het
werk van de Stichting CRASH 1940-1945 en vormde de basis
voor de oprichting van een museum. Er werden veel grotere en
kleinere wrakdelen gevonden. Een initiatief van de Stichting
CRASH heeft geleid tot de oprichting van een permanent monument in Badhoevedorp ter nagedachtenis aan het drama op de
exacte crashlocatie. Het monument werd op 31 mei 1999 onthuld door de burgemeester van de Haarlemmermeer, de heer J.
van Houwelingen. Het monument is geadopteerd door de G.Th.
Rietveldschool in Badhoevedorp.

Tony Payne (in het midden) poserend voor een Wellington
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In 2007 kreeg CRASH contact met Kieran McGeown. Hij was,
mede namens zijn broer Liam en zuster Hyacynth op zoek naar
het verhaal achter het lot van zijn oom Willie. Maar nog meer
voor zijn 86-jarige moeder Mary, de zuster van William J. ‘O
Callaghan, de Ierse RAF sergeant die op 31 mei 1942 als de
neuskoepelschutter van de Wellington sneuvelde. Ze wilden
naar Nederland komen om het hele verhaal over de crash en
het museum te horen.
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Zij kwamen op 10 november 2007 op bezoek. Nadat het hele
verhaal over dit vliegtuig uit de doeken was gedaan, ging het
gezelschap naar het monument in de Rozenstraat in Badhoevedorp. Daar maakte men ook kennis met de heer Ossewaarde
die de bewuste nacht had meegemaakt. Hij had een houten
sigarendoosje bij zich waarin zich een horloge zonder bandje
bevond dat zijn vader enkele dagen na de crash van de Wellington had gevonden. De tijd hierop stond stil om 00.26 uur. Ook
was er door de heer Ossewaarde een exemplaar van het Nederlandse vlugschrift De Wervelwind bijgevoegd, editie april 1942.
Daarna werd het CRASH museum met de expositie over de Wellington bezocht. Op 11 november (Remembrance Day) gingen
vertegenwoordigers van CRASH mee naar de Nieuwe Ooster
Begraafplaats in Amsterdam waar de gehele bemanning begraven ligt. Er werden bloemen gelegd.

De dochter van de navigator Sgt Jack wise bij zijn graf

Door dit contact is gebleken dat deze zeer jonge man lange
tijd ‘zoek’ is geweest omdat hij te boek stond bij de RAF en begraven is als Callaghan en niet als ‘O Callaghan. Het bezoek aan
de plaats van de crash, ons museum met de resten van het
vliegtuig en de begraafplaats gaf deze familie eindelijk de gelegenheid om afscheid te nemen van hun broer en oom..
77 jaar na dato, Wellington PH-C
Letterlijk is de PH-C het fundament van het huidige CRASH
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. In 2019, dus 77 jaar na
de crash, bleek het onderzoek naar en de vragen over de PH-C
nog steeds actueel. Op donderdag 23 mei 2019 maakten wij
kennis met Pat and Andy Harrod. Pat is de dochter van Sgt. Jack
Wise. Zij was twee jaar oud toen haar vader om het leven
kwam. Haar vader heeft zij dus niet gekend. Het contact van Pat
Harrod is de vondst op Internet van het monument dat is geplaatst in de Rozenstraat in Badhoevedorp en toen was snel de
weg naar ons museum gevonden.
Jan Springintveld ontmoette Pat en Andy vroeg in de avond,
in hun hotel. Hun plannen waren eenvoudig: het museum bezoeken, alles te weten komen over de omstandigheden van de
crash en het graf van haar vader bezoeken op de Nieuw Ooster
Begraafplaats waar de gehele bemanning begraven ligt . Jan
stelde voor om naar het museum te gaan en daar in alle rust de
informatie door te nemen en oog in oog te staan met door ons
geborgen geëxposeerde restanten. Deze zijn een directe schakel met de laatste momenten van Pat ’s vader.
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Het Wellington monument aan de Rozenstraat in Badhoevedorp

Wij gingen direct naar de Henk Rebel Hal waar de vitrine
met het model van de PH-C Wellington Badhoevedorp als markeerpunt staat Pat stond stil en sloeg haar hand voor de mond.
Als kind van twee jaar oud had ze het drama rond het verlies
van haar vader nog niet zo van dichtbij gevoeld. Jan zei dat ze
de Rolls Royce motor natuurlijk mocht aanraken. Ze pakte de
motor met beide handen vast. Jan vertelde het verhaal van de
crash aan de hand van de expositie en haalde daarbij het bezoek van de familie ‘O Callaghan aan die in 2007 in ons museum
waren. De moeder van Pat heeft kort na de melding ‘van vermissing van Jack Wise’, ook contact gehad met de moeder van
Benny Sigler, de 19 jarige Joodse radio operator van de PH-C.
In alle rust bekeken Pat en Andy de expositie waarna hij ze
uitnodige om het dossier samen door te nemen en aan de hand
van de gegevens de vlucht enigszins te reconstrueren met o.a..
getuigenverklaringen en Luchtbeschermingsrapporten. Sommige gegevens waren harde realiteit waarbij ik aangaf wat uiteindelijk in het Nederlands stond genoteerd in een politierapport.
Het waren harde en ontnuchterende feiten maar Jan wist dat ze
waren gekomen om zoveel mogelijk te weten te komen, ook de
vervelende details. Pat en Andy bevestigden dit ook. Het maakt
deel uit van hun verwerking.
Op zaterdag zouden ze een bezoek brengen aan het monument en daarna de rest van de dag het museum in zijn geheel
bekijken. Zij waren erg onder de indruk van alle verhalen. Op
zondag brachten zij een bezoek het graf van de PH-C bemanning
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Foxhole radio (Schuttersputje radio)
Door: Geert Paulides Foto's: Rick Franke

Inleiding
Een schuttersputje radio is een geïmproviseerde radio-ontvanger die door
militairen werd gebouwd in de Tweede
Wereldoorlog voor entertainment, om
naar lokale radiostations te luisteren. Ze
werden voor het eerst gemeld bij de Slag
bij Anzio, Italië, later verspreidde het zich
over de oorlogstheaters in Europese en
de Stille Oceaan. De foxhole radio was
een ruwe kristalontvanger waarin een
geoxideerd scheermesje een diode vormde die als detector werkte. Een draad,
veiligheidsspeld met een stukje potlood
of later een pen diende als diode.
Andere versies waren vergelijkbaar
met de detector van David Edward Hughes zoals die werd gebruikt in de begindagen van de radio. Foxhole radio’s werden gebouwd omdat militairen geen eigen radio mochten gebruiken. De radiogolven die sommige ontvangers uitstraalden zouden door de vijand kunnen worden onderschept en daarmee hun positie
prijsgeven.
De Foxhole radio had geen stroombron nodig en zond daarom geen radiogolven uit. Ze werden waarschijnlijk door
de pers Foxhole radio genoemd naar de
schuttersputjes en loopgraven waarin de
militairen tijdens de oorlog positie kozen.
Er zijn ook verhalen van krijgsgevangenen die in de Tweede Wereldoorlog en in
de Vietnamoorlog, Foxhole radio’s hebben gebouwd.
Geschiedenis
De maker van de eerste Foxhole radio
is onbekend, maar het is vrijwel zeker
uitgevonden door een soldaat gestationeerd op het Anzio bruggenhoofd (Italië)
tijdens de impasse van februari-mei
1944. Een van de eerste krantenartikelen
over een Foxhole radio verscheen in de
New York Times op 29 april 1944. Die
radio werd gebouwd door soldaat Eldon
Phelps uit Enid, Oklahoma, die later beweerde deze radio te hebben ontworpen. Het was een rudimentair ontwerp,
een scheermesje werd vastgezet op in
een stukje hout waarbij het aangesloten
op een antennedraad en diende als een
diode. Hij slaagde erin om radiouitzendingen van Rome en Napels op te
pikken.
Het idee verspreidde zich over het
bruggenhoofd en daarbuiten. Toivo Kujanpää bouwde een ontvanger bij Anzio
en was in staat om de Duitse propaganCONTRAILS ONLINE 01 maart 2020

daprogramma's te ontvangen. De propagandaprogramma's waren gericht op
geallieerde militairen en werden uitgezonden vanuit een radiostation van de
Asmogendheden in Rome. Veel veteranen van Anzio noemden de vrouwelijke
omroeper "Axis Sally", de bijnaam die
meestal gebruikt werd voor de propagandistische Mildred Gillars. Echter Gillars zond uit in Berlijn en de mannen bij
Anzio hoorden meestal Rita Zucca, die
van Rome uitzond. Hoewel Gillars vaker
wordt geassocieerd met de "Sally" bijnaam, was het Zucca die zichzelf "Sally"
noemde tijdens haar uitzending.
Er waren ook geallieerde uitzendingen te beluisteren; die van het 5e Leger
Mobile Radio Station en de BBC.
Amerikaanse GI 's (soldaten) in Italië
hebben een flink aantal radio's gebouwd.
De GI ’s luisterden 's nachts in de buurt
van de frontlinies naar de muziekuitzendingen van een radiostation in Rome. Je
kon in de regel een radiostation tot op
50 km afstand beluisteren.
In 1942, bouwde luitenant-kolonel
R.G. Wells, een krijgsgevangene in Japan,
een Foxhole radio om nieuws over de
internationale situatie te krijgen. "Het
hele krijgsgevangenenkamp smachtte
naar nieuws", aldus Wells. Richard Lucas,
een krijgsgevangene in Vietnam, bouwde
een radio in het kamp en bouwde daarbij
zijn eigen koptelefoon.
Ontwerp en werking
Een Foxhole radio bestond uit een
draadantenne, een spoel , een hoofdtelefoon en een geïmproviseerde diodedetector om het signaal te demoduleren.
Detectoren bestonden uit een elektrisch
contact tussen twee geleiders met een
halfgeleidende corrosiefilm daartussen.
De radio‘s werden gebouwd met allerlei
alledaagse voorwerpen. Een veel voorkomende vorm bestaat uit een geoxideerd
scheermesje (verroest of gevlamd) met
een potlood tegen het mes met een veiligheidsspeld. De grenslaag tussen het
oxide en het pure metaal werkt als een
diode die de stroom in één richting doorlaat. Alleen bepaalde gebieden op het
scheermesje werkten als een diode, zodat de soldaat de potloodpunt over het
oppervlak van het scheermesje bewoog
tot het radiostation te horen was.
De antenne is verbonden met de geaarde inductor. Deze spoel werkt als een
resonantieschakeling (afgestemde kring)

met een bepaalde resonantiefrequentie.
Door variatie van de inductie met een
glijdende contactarm kan een commerciële kristalontvanger worden afgestemd
om verschillende frequenties te ontvangen. De meeste van deze sets uit de oorlog hadden geen glijdend contact en waren alleen gebouwd om één frequentie,
de frequentie van de dichtstbijzijnde
zender, te ontvangen. De detector en
hoofdtelefoons werden in serie met de
spoel en antenne die het radiosignaal
ontvangt geschakeld. De draaggolf werd
gelijkgericht, waardoor een audiosignaal
naar de hoofdtelefoon werd gevoerd. De
telefoon maakte van het audiosignaal
geluidsgolven.
Richard Lucas bouwde zijn hoofdtelefoon door vier spijkers met een doek
samen te binden en daar vervolgens
draad te wikkelen. Daarna werd was over
de wikkelingen gedruppeld. Na ongeveer
tien lagen draad te wikkelen plaatste hij
het in een stuk bamboe. Het deksel van
een blikje werd over de spoel geplaatst.
De luisteraar verbond de geïmproviseerde telefoon met de radio en kon drie
radiostations ontvangen. De beste ontvangst was 's nachts, aldus Lucas.
De basiscomponenten zijn:
• Een scheermesje, liefst een roestig
• Een koker van een wc rol
• Een metalen kledinghanger, zoals je bij
de stomerij krijgt
• Een hoofdtelefoon of
kristaloortelefoon (2-4 k ohm)
• Een grote veiligheidsspeld
• Een stukje houten potlood
• Dun koperdraad
• Een stukje hout als basis
• Lijm
• Kleine punaises of schroefjes voor het
vastzetten van de onderdelen

Een Foxhole radio, gemaakt door Geert Paulides
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