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1 Voorwoord 
In vele opzichten is het voor het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 een bijzonder jaar ge-

weest. We hebben vele publieksactiviteiten ontplooid, gewerkt aan onze organisatie en de positie daar-

van in de regio. We zijn dan ook erg trots dat we dit jaar ruim 4.000 mensen hebben mogen ontvangen 

wat ten opzichte van 2018 een enorme toename is. Een groot deel van de bezoekers die de weg naar ons 

museum hebben gevonden is vaak heel jong. 

Het zijn vooral onze vrijwilligers die een fantastische bijdrage hebben geleverd aan de successen van 

CRASH. Kijkt u maar eens naar het overzicht van activiteiten, de mix daarvan en het tempo waarin deze 

zijn uitgevoerd. Dit alles vormt ook de prelude voor het komende jaar 2020, waarin we stilstaan bij 75 jaar 

bevrijding en 80 jaar na de overval op ons land. Het afgelopen jaar heeft wederom in het teken gestaan 

van de discussie of CRASH in het Fort bij Aalsmeer kan blijven of dat er naar een alternatieve ruimte moet 

worden gezocht. Het is dan ook heel erg plezierig dat wij in de tweede helft van december van de wet-

houder cultuur te horen hebben gekregen dat wij, samen met de Stichting Stadherstel en onze overbuur-

man Paul Bos mogen meewerken aan de herontwikkeling van het fort. Daarbij is het uitgangspunt dat 

CRASH in het fort blijft zitten en is een einde gekomen aan 3 jaar discussiëren en zoeken naar alternatieve 

ruimten. U zult begrijpen dat wij daar heel blij mee zijn. Een dank aan de gemeente Haarlemmermeer en 

in het bijzonder aan de wethouder van Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer, Cultuur, Toerisme & 

Evenementenbeleid, Mw. Marja Ruigrok, is dan ook zeker op zijn plaats. We sluiten dit jaar dan ook met 

gepaste trots af en hebben er, samen met onze ca. 40 vrijwilligers, alle vertrouwen in dat wij in het ko-

mende jaar de trend van 2019 kunnen doorzetten. 

 

 

 

Sir Winston Churchill: 

“it’s not enough that we do our best; sometimes we have to do what’s required” 

 

Wij wensen u al het goede voor 2020 

Peter de Raaf 

Voorzitter 
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2 Bestuur, dagelijkse staf en commissies 

2.1 Bestuur 

2.1.1 Samenstelling 

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 Raph de Wolf 2e penningmeester 

• De heer Hans Dijkkamp bestuurslid 

2.1.2 Bestuurstaken 

• De heer de Raaf is belast met de contacten met andere musea en met de overheden. Hij verzorgt 
daarnaast de pr en mediacontacten. Vertegenwoordiger in het Museumplatform namens CRASH 

• De heer Springintveld is belast met secretariaatstaken en contacten met soortgelijke instanties.  
Hij is lid van de Commissie Red Ball Express en van het historisch Onderzoekteam.  

• De heer Van der Schaaff is belast met de financiële zaken. Hij is eindredacteur van ons clubmagazine 
‘Contrails’. 

• De heer Dijkkamp is algemeen bestuurslid, is ondersteunend museumcoördinator en Commissielid 
Red Ball Express,  

• De heer de Wolf is tweede penningmeester en voert ook de controle over het kasbeheer. Hij is daar-
naast lid van de Commissie Red Ball Express en van het Historisch Onderzoek Team. 

• Het bestuur krijgt ondersteuning van de vrijwilligers, die op hun beurt worden aangestuurd door een 
Staf voor de dagelijkse werkzaamheden en de museumtaken. 

• De Staf overlegt regelmatig met het bestuur om de richting die het bestuur geeft uit te voeren. 

2.2 Staf 

In het jaar 2019 is een aantal taken anders ondergebracht. De samenstelling van de staf is lopende het 

jaar aangepast. De taakverdeling einde 2019 was: 

• Dick Weber 

• Infocenter 

• Archivaris en bibliothecaris 

• Ed Beekman 

• Redactielid clubmagazine Contrails 

• Expositie beheerder 

• Rick Franke,  

• Operationele coördinatie  

• Webmaster, Facebook, GoogleMaps en Instagram 

• ICT-zaken 

• Evenementencoördinatie 

• Redactielid en productie Contrails 

• Perswoordvoerder 

• Product ontwikkeling 



Jaarverslag 2019 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 

Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren  
 

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-
45.nl 
IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665 
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug 

Versie: 1.0 definitief 
Pagina 7 van 52  

 

• John Burger 

• Evenementencoördinatie 

• Catering en huishoudelijke dienst 

• Herman van Golberdinge 

• Algemene Ondersteuning 

• Vrijwilligers coördinatie 

• Expositiebeheer 

• Fokko De Haas 

• Expositiebeheer 

• Speciale projecten 

2.3 Teams 

Binnen CRASH zijn de volgende teams actief. Deze teams zijn uitvoerende teams en dragen de operatie 

van de Stichting en het museum.: 

• Evenementen 

• Catering 

• Museum en expositie 

• Archief en bibliotheek 

• Pr en media 

• Kascommissie 

• CRASH-promotiestand 

• Commissie ‘Red Ball Express’ 

• Historisch Onderzoekteam 

• Huisfotograaf 

• ICT en Webmaster  

• Redactie clubmagazine Contrails 

• Redactie Facebook en andere Sociale media 
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3 Agenda 2019 

3.1 Uitgevoerde activiteiten: 

• Nieuwjaarsreceptie CRASH 

3.1.1 Tijdelijke exposities 

• Expositie “Onderdrukking en Verzet” t/m februari 2019 

• Expositie “100 Jaar Fokker Vliegt Voorbij” 6 juli 2019 t/m november 2019 

• Expositie “CRASH in de Bibliotheek” 23 april 2019 t/m 17 augustus 2019 

• Expositie “Operatie Market Garden” 5 oktober 2019 t/m januari 2020 

3.1.2 Evenementen 

• Spitfiredag 23 februari 

• CRASH Radioweekend Wintereditie 2 en 3 maart 

• Boot tour vanaf fort Kudelstaart – CRASH v.v. 21 en 22 april 

• CRASH Radio Velddagen 25 en 26 mei 

• Lionsclub Schiphol Benefiets toertocht i.s.m. CRASH 29 juni 

• Flight Simulator dag 24 augustus 

• Dwerg Automobielclub doet CRASH aan 25 augustus 

• IPMS (International Plastic Modelling Society) Evenement 31 augustus 

• Open monumentendag 14 september 

• Red Ball Express ‘75th Anniversary’ 1944-2019 28 september 

• Verkoop 2e hands boeken en modellen 16 november 

• Glenn Miller Project Concert Arendshoeve 21 december 

3.1.3 Lezingen 

• De meidagen Dick Weber 18 mei 

• Bombardement op Rotterdam  
14 mei 1940 Peter de Raaf 25 mei 

• Operatie Overlord Dick Weber 1 juni 

• Engelandvaarders Hans Vingerling George Makowski 8 juni 

• Haunted Airfields Peter de Raaf 9 juni 

• Onderscheidingen Rogier Rijpkema 22 juni 

• Nieuw-Guinea expeditie op zoek naar een B-25H Bas Kreuger 29 juni 

• 100 jaar Fokker Ed Beekman 13 juli 

• De Fokker G-1 in de Meidagen Jan Grisnich en Cor Oostveen 20 juli 

• Duitse luchtverdediging Dick Weber 3 augustus 

• De Grootste Missie van de 8e Luchtmacht Joost de Raaf 10 augustus 

• Wartime Action Stations: UK Airfields Peter de Raaf 17 augustus 

• Market garden Dick Weber 14 septem-
ber 

• Red Ball Express ‘75th Anniversary’ Rick Franke 28 septem-
ber 

• Karel Doorman Hans Seitzinger 30 novem-
ber 
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3.1.4 Vrijwilligersbijeenkomsten 

Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten voor onze vrijwilligers gehouden waarbij iedereen werd geïnfor-
meerd over de ontwikkelingen binnen en buiten CRASH, het museum en het Fort. Hier is de actuele gang 
van zaken besproken zodat bestuur en operatie op elkaar wordt afgestemd. De vrijwilligers hebben in 
deze bijeenkomsten een platform om ideeën te opperen en vragen te stellen 

3.2 Groepsbezoeken 

Naast bovenstaande activiteiten heeft CRASH ook groepen op bezoek gehad. De bezoekers die ons in 

groepsverband bezoeken lopen uiteen van scholen, autoclubs, Verenigingen, familiedagen en meer. 

Wij bieden scholen en groepen de mogelijkheid om buiten, de reguliere openingsdagen op zaterdag, 

woensdagmiddag en de tweede zondag van de maand, het museum te bezoeken. Dit jaar waren er 43 ex-

tra openstellingen, waarvan 24 voor de groepen 8 van basisscholen en 4 voor het Kaj Munk College 

(Voortgezet Onderwijs). Daarbij varieerden de groepen van senioren, bedrijfs- of familie-uitjes tot of clubs 

die hun jaarlijkse bijeenkomst bij ons houden. Ook zijn wij voor clubs en verenigingen vaak de start van 

hun aanstaande seizoenactiviteiten of de afsluiting van het clubseizoen. 

Datum/periode Activiteit 
5 januari Mw. Schadee 
16 januari Kaj Munk college 2 klassen 
16 januari Dhr. Huygen 
20 januari Tatra club 
23 januari Kaj Munk college 1 klas 
27 januari Studebaker club 
2 februari Stichting Maatvast 
27 februari Welzijn Bloemendaal 
18 maart Kaj Munk 2B2 
20 maart Kay Munk 2B1 
25 maart Basisschool De Ark uit Nieuw-Vennep groep 7-8  
26 maart Basisschool De Ark uit Nieuw-Vennep groep 7-8  
27 maart Basisschool De Ark uit Nieuw-Vennep groep 7-8  
2 april De Brug Aalsmeer 
14 april Afdeling Waterland van de Veron 
6 mei Basisschool IKC Traide groep 7 
7 mei De Caleidoscoop 
8 mei De Polderrakkers groep 7 
9 mei De Polderrakkers groep 8 
10 mei Ghost hunting in CRASH Museum 
11 mei Mw. van der Zon 
13 mei Antoniusschool Groep 7/8 
16 mei De Twickel Groep 8B 
20 mei De Twickel Groep 8A 
21 mei Het Mozaïek Groep 7 
23 mei Bommelstein groep 8C 
27 mei Probus Rijswijk 1 
28 mei Bommelstein groep 8B 
29 mei Bommelstein groep 8A 
3 juni Montessori Floriande 
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Datum/periode Activiteit 
5 juni KLM BU-LM Team2 Cock van der Pol 
6 juni Montessori Floriande 
13 juni Montessori Floriande 
17 juni Montessori Floriande 
18 juni Montessori Floriande 
20 juni Tabitha groep 7a  
24 juni IKC Wereldwijs groep 6,7 en 8 
25 juni OBS de Zevensprong 
27 juni Tabitha groep 7b 
6 juli Watersportvereniging Nieuwe Meer 
10 juli Probus groep Amstelveen Ouderkerk 
21 september Anita van Ackooy 
9 oktober Vereniging van Gepensioneerden van Solvay Pharnaceuticals 
10 november Molenaarsvereniging Kennemerland 

 

3.3 Educatie 

3.3.1 Erfgoedleerlijn Schoolbezoeken 

Een belangrijke activiteit van CRASH is educatie. In 2019 hebben vooral de Basisscholen in Haarlemmer-

meer bezocht maar ook scholen van buiten Haarlemmermeer hebben weten ons steeds vaker te vinden. 

Daarnaast heeft Kaj Munk College ons bezocht in het kader van een schoolproject. 

Scholen die hun eigen programma rond het schoolthema Tweede Wereldoorlog kracht bijzetten sluiten 

bij CRASH dit programma in direct contact met de historie. De maanden maart, april, mei zijn de belang-

rijkste perioden waarin scholen ons museum bezoeken. Ook buiten deze maanden vinden de school be-

zoeken plaats. De vrijwilligers ontvangen de scholen graag en met veel enthousiasme. Onderstaande lijst 

de schoolbezoeken in 2018: 

Datum School 

25 maart Basisschool De Ark uit Nieuw-Vennep groep 7-8  

26 maart Basisschool De Ark uit Nieuw-Vennep groep 7-8  

27 maart Basisschool De Ark uit Nieuw-Vennep groep 7-8  

7 mei De Caleidoscoop 

8 mei De Polderrakkers groep 7 

9 mei De Polderrakkers groep 8 

13 mei Antoniusschool Groep 7/8 

16 mei De Twickel Groep 8B 

20 mei De Twickel Groep 8A 

21 mei Het Mozaïek Groep 7 

23 mei Bommelstein groep 8C 

28 mei Bommelstein groep 8B 

29 mei Bommelstein groep 8A 

3 juni Montessori Floriande 

6 juni Montessori Floriande 

13 juni Montessori Floriande 

17 juni Montessori Floriande 
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Datum School 

18 juni Montessori Floriande 

20 juni Tabitha groep 7a  

24 juni IKC Wereldwijs (groep 6,7 en 8) 

25 juni OBS de Zevensprong 

27 juni Tabitha groep 7b 

3.3.2 Schoolbezoeken van buiten de Haarlemmermeer (Aalsmeer) 

Datum School 

2 april De Brug 

6 mei Basisschool IKC Traide groep 7 

3.3.3 Schoolbezoek Kaj Munk College 

Datum School 

16 januari Kaj Munk college 2 klassen 

23 januari Kaj Munk college 1 klas 

18 maart Kaj Munk 2B2 

3.3.4 Schoolopdrachten 

In 2019 heeft het Kaj Munk College een schoolopdracht van CRASH uitgevoerd.  

De opdracht  

De opdracht was tweeledig en luidde: Hoe moet het museum er uit zien op een nieuwe locatie en hoe kan 

CRASH meer jonge bezoekers trekken?  

Het doel  

Het doel vanuit CRASH was enerzijds vernemen hoe kinderen in de leeftijd van 13 –14 jaar tegen ons mu-

seum aankijken en wat er in hun ogen te verbeteren valt. Anderzijds was het doel om vanuit educatief 

perspectief onze naamsbekendheid te vergroten en in samenwerking met scholen de leerlingen meer 

over WO2 te vertellen.  

Technasium  

Op een Technasium wordt naast de gewone lessen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) gegeven. Tij-

dens dit vak wordt niet uit boeken geleerd, maar wordt aan levensechte opdrachten vanuit de praktijk 

gewerkt met echte instellingen of bedrijven of als opdrachtgever. Wij hadden het voorrecht een opdracht 

te mogen formuleren. Op woensdag 17 en woensdag 24 januari hebben de scholieren een bezoek aan het 

museum gebracht om een indruk te krijgen van wat wij exposeren.  

De eindpresentatie  

Op woensdag 27 februari Peter, Leslie en Rick op bezoek geweest bij het Technasium van het Kay Munk 

College in Hoofddorp. De leerlingen daar hebben in opdracht van CRASH nagedacht hoe je ons museum 

zou moeten inrichten zodat het voor de kinderen leuk is en blijft. In totaal hebben 80 leerlingen zich over 

de opdracht gebogen en hebben daar in groepjes van 4 uitwerking aan gegeven. Leslie van der Schaaff, 

Rick Franke en Peter de Raaf hebben vervolgens elk team bezocht en met hen een praatje gemaakt. Wat 

was hun gedachte en wat betekent de oplossing die ze ons bieden. Het was werkelijk fascinerend wat de 

leerlingen allemaal bedacht hebben. Om hun ideeën kracht bij te zetten hadden zij mock-ups gemaakt 

van het nieuwe museum, nagedacht over de routering, nagedacht over de beleving die moet uitgaan van 

een museum als Crash. Peter gaf eerlijk toe: “ik ben niet snel stil: maar die middag zeker.” Alle leerlingen 
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hadden er echt heel goed over nagedacht, veel werk verricht (zelfs in hun vrije tijd) om te zorgen dat ze 

goed voor de dag kwamen. Tijdens hun presentaties aan ons waren ook hun ouders aanwezig. Het was 

een geweldige middag. We hebben besloten uit al deze presentatie de rode draden te halen: “Wat heb-

ben we allemaal gehoord en wat kunnen we ermee?” 

De belangrijkste rode draden:  

• “Laat ons dingen beleven: we willen iets kunnen doen in jullie museum” denk aan: escaperoom, la-
sers, flightsimulator, VR-bril technologie etc.,  

• “Wij willen begrijpen wat wij zien”: we kijken er nu naar maar we weten niet wat het is, en daardoor 
begrijpen wij niet wat er te zien valt: leg het uit! “Maak een logische route in het museum: of als tijds-
lijn of thematisch gebonden” nu kunnen we de logica niet echt ontdekken  

• “Maak een betere website”: een kortere en snellere route naar de dingen die je weten wilt. (Er wa-
ren zelfs 2 groepen die al een compleet werkende nieuwe website hadden gebouwd! 

•  “Een goed restaurant is noodzakelijk”; dan kunnen onze ouders koffiedrinken en wij onze gang gaan.  

• “Maak ook kinderopvang voor de kleinsten (“Smäland“ idee Ikea). “Werk met interactieve midde-
len, diorama’s en QR-code gestuurde beelden met geluid”: zo kun je met je gsm allerlei dingen zien 
als achtergrondinformatie  

• “Differentieer de toegangsprijzen; kinderen en ouderen hebben niet veel geld”  
”Maak CRASH beter vindbaar vanaf de openbare weg: groetere borden; je rijdt nu zo langs CRASH”  

• ”Maak de oorspronkelijke gedachte van CRASH nog meer duidelijk: Waarom doet CRASH het en wat 
is de gedachte erachter en wat doe je dan omdat allemaal in te vullen?” Omdat alles kracht bij te zet-
ten waren er een groot aantal mock-ups gebouwd waarin met name de Spitfire een prominente rol 
speelt. Uiteindelijk willen de kinderen een vliegtuig zien. Als het om het gebouw gaat waren ze het er 
wel over eens dat het meerdere lagen moest hebben en dat je vanaf een vide naar benden moet kun-
nen kijken op de Spitfire. We hebben twee van hun mock-ups in ons museum staan. We hebben ze 
verteld dat we deze rode draden meenemen in de ontwikkeling van ons museum: waar die ook uitein-
delijk terecht komt.  
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4 Pr en Media 

4.1 Aandacht in de media……voor CRASH 

In 2019 hebben de media CRASH goed kunnen vinden. De Media-aandacht vanuit de pers is sterk ge-

groeid, mede door de uitingen in de pers over de dreigende verhuizing uit het Fort bij Aalsmeer. Daar-

naast heeft CRASH veel aandacht gekregen voor de door ons georganiseerde activiteiten. Deze zijn heel 

goed door de pers ontvangen en ook in de media gepubliceerd.  

De PR is in 2019 uitgebreid. Naast het versturen van persberichten en het geven van interviews is CRASH 

op locatie geweest om de missie van het museum uit te dragen en zo meer publiek te trekken. Tevens is 

uitgebreid gebruik gemaakt van sociale media zoals Facebook en van Instagram en onze Google Maps ac-

count. Vooral deze wordt vaak geraadpleegd. 

4.2 Contrails 

De Contrails is in 2019 vier keer verschenen. Dit blad wordt aan onze donateurs en de relaties van CRASH 

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 verstuurd. Naast interessante artikelen ook aankondigingen van 

de komende evenementen, lezingen en voorstellingen in en om het museum. In Contrails wordt nader-

hand verslag gedaan van de activiteiten. Ook wordt de Contrails gebruikt voor het publiceren van histo-

risch onderzoek, nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden. De Contrails is een van de visitekaartjes 

van het museum. 

Het blad heeft in 2019 een make-over gekregen en wordt voortaan in kleur gedrukt. 

4.3 Pers 

De distributie van onze persberichten is in 2019 danig uitgebreid. Het resultaat is te zien aan de artikelen 

waarin aandacht aan CRASH wordt besteed alsook aan de bezoekers die niet alleen uit onze regio komen 

maar tot ongeveer een uur met de auto naar het museum.  

Regelmatig wordt de CRASH-perswoordvoeder regelmatig gebeld voor radio en de gedrukte pers voor in-

formatie over een aankomend evenement. Ook is de pers een aantal keren in het museum geweest voor 

een reportage over het museum of over een evenement. 

4.3.1 Actuele nieuws links 

Als u op de link klikt opent u het bericht of artikel 

Haarlems Dagblad 26-08-2019 Mattias, de bocht niet te krap 

Nieuwe Meerbode Aalsmeer 22-08-2019 Oproep deelname Oorlogsverhalen 

HC Nieuws 29-08-2019 Gezocht oorlogsgetuigen en DWAC 

Amstelveens Nieuwsblad 21-08-2019 Dwerg Autoclub bij CRASH 

NH Radio vraaggesprek over de G1 lezing 

HD artikel 20190720 Fokkerianen voor het leven 

AD Alphen Artikel over de Spitfire dag 25-02-2019 

https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/crash-is-regelmatig-in-het-nieuws/haarlems-dagblad-26-08-2019-mattias-de-bocht-niet-te-krap/
https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/crash-is-regelmatig-in-het-nieuws/22-08-2019-oproep-oorlogsverhalen/
https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/crash-is-regelmatig-in-het-nieuws/hcnieuws-29-08-2019-gezocht-oorlogsgetuigen-en-dwac/
https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/crash-is-regelmatig-in-het-nieuws/amstelveens-nieuwsblad-dwerg-autoclub-bij-crash/
https://nhradio.nl/uitzending/9b812b5ee988840318f3adf488f0be9e/
https://www.crash40-45.nl/wp-content/uploads/2019/07/HD-artikel-20190720-Fokkerianen-voor-het-leven.pdf
https://www.ad.nl/alphen/spitfiredag-biedt-blik-op-echte-bommenwerper~aed10213/
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4.4 CRASH-nieuwsbrief 

Onze vrijwilligers en donateurs ontvangen regelmatig actuele informatie per email en blijven zo op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen en van bestuurlijke besluiten. Onze donateurs ontvangen ook onze 

persberichten als eerste. 

4.5 CRASH-agenda 

Onze agenda wordt voorafgaand aan het nieuwe jaar gepubliceerd. Deze is natuurlijk ook op onze website 

gepubliceerd. Gedurende het jaar kunnen zich nieuwe activiteiten aandienen. 

4.6 CRASH Website 

De in 2019 gelanceerde nieuwe stijl website heeft in 2019 aan onze verwachting voldaan. De site wordt in 

de toekomst verder ontwikkeld om naast informatie over onze vaste en tijdelijke exposites een bron van 

informatie te zijn voor onze bergingen. 

Het aantal 10.376 unieke bezoekers heeft de site in 2019 bezocht. Daarvan hebben 10.294 bezoekers de 

site voor het eerst bezocht. Dat is 99%. Tijdens die bezoeken zijn 44.995 pagina’s bekeken. De gebruikers 

hebben gemiddeld 2 minuten en 18 seconden minuten op de site doorgebracht. 

Nieuwe  

gebruikers Sessies 

Pagina's/ 

sessie 

Gemiddelde.  

sessieduur 

10.376 10.304 30,14% 2:18 min: sec 

 

 

Het aantal bezoekers is ten opzichte van 2019 gestegen met 89,76%, 10.376 in 2019 versus 5.468 in 2018. 

Nederland 79%

Verenigde …
Verenigd Koninkrijk

2%
Canada 1%

Duitsland 1%

België 1%

Frankrijk 0%

Overi…

Aantal Bezoekers per land 2019
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de landen van waaruit de site is bezocht. 

 

Van een deel van de bezoekers (2.342) is de leeftijd bekend. Ook dit gegeven is strikt anoniem geregi-

streerd.  
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Leeftijd

 2019 2018 Stijging / daling 

 t.o.v. 2018 

Land Aantal 

bezoekers 

% Bezoekers Aantal 

bezoekers 

% Bezoekers Aantal 

bezoekers 

Nederland 8.172 78,44 % 4.325 78,49 %  + 3.847 

Verenigde Staten 1.326 12,73 % 475 8,62 % + 871 

Verenigd Koninkrijk 272 2,61 % 100 1,81 % + 172 

Canada 120 1,15 % 65 1,18 % + 55 

Duitsland 90 0,86 % 147 2,67 % - 57 

België 81 0,78 % 75 1,36 % + 6 

Frankrijk 29 0,45 % 25 0,45 % + 4 

 2019 2018 Stijging / daling 

 t.o.v. 2018 

Leeftijd Aantal 

bezoekers 

% Bezoekers Aantal 

bezoekers 

% Bezoekers % stijging 

18-24 180 4,6% 106 4,4% 69,8% 

25-34 495 12,6% 343 44,3% 14,1% 

35-44 654 16,7% 393 16,1% 66,4% 

45-54 907 23,1% 568 23,3% 59,7% 

55-64 857 21,9% 548 22,5% 56,4% 

65+ 830 21,2% 480 19,7% 72,9% 
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De spreiding naar leeftijd is stabiel over 2018 en 2019.   

18-24 4,6%
25-34 12,6%

35-44 16,7%

45-54 23,1%

55-64 21,9%

65+ 21,2%

Leeftijd
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4.7 Sociale media 

Alle hieronder genoemde sociale media worden gebruikt om de bij CRASH geplande activiteiten aan te 

kondigen en daarvan ook verslag te doen. De sociale media zijn voor CRASH een directe manier van infor-

matieverspreiding, waarbij op de actualiteit kan worden ingespeeld en nieuws snel onder de aandacht 

kan worden gebracht. 

4.7.1 Facebook 

Alle evenementen worden op onze Facebookpagina aangekondigd. Vanuit die pagina wordt informatie 

uitgewisseld met binnen -en buitenland. Facebook is een belangrijk middel gebleken voor het verspreiden 

van informatie maar ook voor contacten en informatie-uitwisseling. 

Op 1 januari 2019 had onze Facebookpagina 477 volgers. Dat is op 31 december gestegen naar 851 vol-

gers. Dat betekent een stijging van 78 %. 

Onze Facebooksite is in totaal door 82.562 bezoekers bekeken 

In 2019 zijn 14 evenementen gepost. Daarmee zij 29.300 mensen bereikt.  

Op deze evenementen is 773 keer gereageerd. 

Bezoekers verdeeld naar geslacht en leeftijd 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de landen van waaruit de Facebook site is bezocht. 

Land Aantal bezoekers 
Nederland 613 
België 67 
Verenigde Staten 38 
Verenigd Koninkrijk 23 
Duitsland 12 
Italië 9 
Canada 7 
Polen 7 
Australië 6 
Portugal 5 
Frankrijk 4 
Finland 3 
Pakistan 3 
Oekraïne 2 
Brazilië 2 
Zweden 2 
Madagaskar 2 
Israël 2 
Chili 2 
Mexico 2 
Argentinië 2 
Tsjechische Republiek 2 
Noorwegen 1 

Land Aantal bezoekers 
Rusland 1 
Denemarken 1 
Litouwen 1 
Luxemburg 1 
Nieuw-Zeeland 1 
Hongarije 1 
Slovenië 1 
Indonesië 1 
Republiek Congo 1 
India 1 
Griekenland 1 
China 1 
Maleisië 1 
Spanje 1 
Venezuela 1 
Oostenrijk 1 
Kosovo 1 
Thailand 1 
Curaçao 1 
Libanon 1 
Vietnam 1 
Filipijnen 1 

4.7.2 Instagram 

Op onze Instagram account wordt vooral grafisch gepubliceerd. De foto’s vertellen het verhaal aangevuld 

met een korte tekst. Het aantal volgers groeit gestaag. 

4.7.3 Google Maps 

Google Maps blijkt een vaak gebruikte bron van informatie voor het publiek. Dit medium is vaak gebruikt 

om ‘eens te kijken wat er in de buurt te doen is’. Het aantal bezoekers is boven verwachting geweest. Uiter-

aard is CRASH hiermee zeer content. 

In GoogleMaps zijn in 2019 43 reviews geplaatst. De totaal score is 4,5 uit 5. Wij zijn tevreden met deze 

score maar streven natuurlijk naar een hogere score. Voor de inhoudelijke reviews verwijzen wij naar: 

“Hoofdstuk 9 Wat zeggen bezoekers over het museum?” 
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4.7.4 Tripadvisor 

Er is in 2019 slechts één review op Tripadvisor gezet: 

“Ik kende dit museum nog niet. Bijzonder en waardevol dat dit museum de neergestort gevechtsvliegtuigen 

als hoofdthema heeft. Verder lees je hier enkele bijzondere verhalen over hoe enige helden zich verzette te-

gen de bezetter. Alles wat getoond wordt, wordt middels teksten in het Engels en Nederlands toegelicht. 

Veel basisscholen weten gelukkig ook de weg naar dit museum te vinden. En terecht. Een aanrader dit mu-

seum! De heer Burger die als vrijwilliger mij een rondleiding gaf beschikt over veel kennis, passie en (waar 

het kon) humor. Ik heb een prachtige middag met hem gehad. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!” 

In totaal heeft CRASH op Tripadvisor een heel goed Score tot op heden. 

De totaalscore is 4,9 uit 5. Wij zijn zeer tevreden met deze score. 

Er zijn 6 “excellent” recensies en 1 “very good” recensie. Voor de inhoudelijke reviews verwijzen wij naar: 

“Hoofdstuk 9 Wat zeggen bezoekers over het museum.” 

  



Jaarverslag 2019 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 

Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren  
 

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-
45.nl 
IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665 
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug 

Versie: 1.0 definitief 
Pagina 20 van 52  

 

5 CRASH-projecten 
In 2019 is een tweetal projecten geïnitieerd met als onderwerp oorlogsverhalen. 

5.1 Verhalentafel 

Op dinsdag 17 september is de nieuwe ronde verhalen aan de Verhalen tafel gestart onder leiding van Sybil 

van Dam, de juf van de Verhalentafel. Het CRASH-museum en het Historisch Museum Haarlemmermeer 

hebben de handen ineengeslagen om aan de Verhalentafel op de dinsdagmorgen verhalen over de oorlog 

te vertellen. De ‘Verhalentafel’ is een begrip in Haarlemmermeer. Op dinsdagochtend delen Haarlemmer-

meerders persoonlijke geschiedenissen van de polder in het Historisch Museum onder leiding van Sybil van 

Dam. De onderwerpen waren: De Tweede wereldoorlog in Nederland en de Tweede Wereldoorlog in Ne-

derlands-Indië en daarna. Deze verhalen worden gebundeld tot een boekje, “Opdat dit nooit meer zal ge-

beuren”. Het eerste exemplaar zal op 5 mei 2020 met een feestelijk tintje worden gepresenteerd. 

5.2 Videoregistratie Oorlogsverhalen 

Nu, bijna 75 jaar na onze bevrijding wordt de levende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog steeds 

moeilijker levend te houden. Daarom heeft CRASH in 2019 het initiatief genomen voor het project “Oor-

logsverhalen”.  

Het project heeft als doel zoveel mogelijk levende herinneringen van overlevenden van de Tweede Wereld-

oorlog op beeld en geluid te registreren en zo te bewaren voor ons nageslacht. Immers bijna 80 jaar nadat 

de Tweede Wereldoorlog is begonnen lijkt wat er heeft plaatsgevonden ver weg en is weggezakt in de her-

inneringen van d nabestaanden. Het CRASH luchtoorlogs- en verzetsmuseum’40-’45 ziet het als haar kern-

taak om de herinneringen aan de vreselijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te hou-

den. De zo verzamelde documenten willen wij gebruiken om de jonge generaties mee te geven wat er in 

die oorlog heeft plaatsgevonden en ze ervan te doordringen dat dit nooit meer mag gebeuren.  

  



Jaarverslag 2019 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 

Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren  
 

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-
45.nl 
IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665 
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug 

Versie: 1.0 definitief 
Pagina 21 van 52  

 

6 CRASH van maand tot maand 
De deuren van het museum waren het gehele jaar elke zaterdag open tussen 11.00 en 16.00 uur. Ook is het 

museum in 2019 iedere woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur open geweest. Daaraan toegevoegd is de 

tweede zondag van iedere maand. Het museum was dan open van 11:00 tot 16:00 uur. Daarnaast is het 

museum open op afspraak voor groepen en scholen. Bij evenementen zoals het radioweekend, museum-

weekend of open monumentendagen is het museum tevens geopend op zondag. 

6.1 Januari 

12 januari - Nieuwjaarsreceptie CRASH 

Op deze dag is de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie van CRASH gehouden. Zoals iedere jaar is deze 

bijeenkomst zeer goed bezocht. In een presentatie van onze voorzitter Peter de Raaf, penningmeester Les-

lie van der Schaaff en Rick Franke operationeel coördinator is teruggekeken op 2018 maar vooral vooruitge-

keken naar 2019, een jaar waarin moet blijken of CRASH op de huidige locatie in het Fort bij Aalsmeer kan 

blijven. 

20 januari – Tatra autoclub bij CRASH 

Op zondag 20 januari 2019 ontvingen wij de klassieke auto-

club Tatra Register Nederland. Zij hadden CRASH uitgeko-

zen om hun Nieuwjaarsreceptie luister bij te zetten. Een 

van de leden kwam, ondanks het winterweer, met zijn 

Tatra 613 uit 1978. Het was een bijzondere bijeenkomst 

aan het begin van dit nieuwe jaar 

 

 

 

27 januari – Dick Weber was te gast in de studio van MeerRadio. 

Dick Weber van het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeer-

derbrug was in de studio te gast. Daar zit het museum nu nog heel toepasselijk in 

het Fort bij Aalsmeer, maar de gemeente wil dat ze verhuizen naar een andere lo-

catie. We praten over de stand van zaken. 

 

27 januari - Studebaker Packard Club bij CRASH 

Op zondag 27 januari was de Studebaker Packard Club bij 

CRASH op bezoek. Hun nieuwjaarsbijeenkomst is deze keer 

bij CRASH gehouden, gecombineerd met een bezoek aan 

het museum.  

De bijeenkomst was drukbezocht waarbij de bezoekers zeer 

geïnteresseerd waren in de verhalen van onze rondleiders 
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6.2 Februari 

19 februari – Bezoek Keith Robertson aan CRASH 

De vader van Keith Robertson was de boordwerktuig-

kundige Sgt. F.W.C. Robertson van de Avro Lancaster 

Mk. II met de registratie DS788. Het toestel behoort toe 

aan het RCAF-squadron no. 408 (`Goose´ squadron) met 

code EQ-C. Het vliegtuig nam deel aan een aanval op 

Leipzig in de nacht van 19 op 20 februari 1944. Het vlieg-

tuig vertrok om 00.03 uur van de Engelse basis Linton-

on-Ouse en stortte neer rond 02.30 uur. Keith bracht 

een bezoek aan CRASH om de in ons bezit zijnde resten 

van de in Kropswolde neergestorte Lancaster te bekijken 

en meer informatie te achterhalen. 

23 februari - Spitfiredag 

In 2003 kwam een replica van de Spitfire met code 3W-S 

naar ons museum en is sindsdien een grote publiekstrek-

ker binnen onze uitgebreide collectie. Bezoekers kunnen 

oog in oog staan met deze legende in onze Spitfirehal. 

Onderdelen van een gecrashte Spitfire samen met veel 

fotomateriaal en documenten zijn in het museum te 

zien.  

Bezoekers kwamen alles te weten van de Australische pi-

loot John Carmichael die, na zijn beschieting van een co-

lonne voertuigen op de A4 uit zijn Spitfire moest sprin-

gen omdat zijn vliegtuig motorschade opliep. Hij kwam 

veilig aan de grond en met hulp van het verzet kon hij 

onderduiken in Leimuiden. MeerRadio was ook aanwezig voor een reportage van deze geslaagde dag. 

27 februari – Bezoek van de dochter van de bommenrichter van de Lonesome Polecat 

Op woensdag 27 februari kregen wij bezoek van Sher Larsen 

en haar man. Sher is de dochter van de bommenrichter van de 

Lonesome Polecat. 

Dat is de Boeing B-17 die boven Zuid Duitsland werd geraakt 

en in een meer bij Zug in Zwitserland is gecrasht. Wij hebben 

daarvan twee complete motoren, een zelf dichtende brand-

stoftank, een pilotenstoel, een voetenstuur en de pedestal. Na 

een korte wandeling over een zonovergoten (eind februari!) 

fortterrein konden zij eindelijk onze Lonesome Polecat collec-

tie bewonderen. Sher was als een kind zo blij dat zij in de pilo-

tenstoel kon zitten en met de handels op de pedestal de mo-

toren imaginair kon bedienen, hetgeen fotografisch werd vast 

gelegd.  

Haar commentaar was ``It was a delight; it was intensely special!!! 
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6.3 Maart 

2 en 3 maart - CRASH Radioweekend Wintereditie 

Op zaterdag 2 en zondag 3 maart is voor de 3e keer het 

CRASH Winter Radioweekend gehouden met dit jaar als 

thema: “The Wireless Operator”. Er zijn demonstraties 

gegeven van o.a. de T1154 zender en R1155 ontvanger 

uit de Lancaster bommenwerper 

Tijdens de radiodagen was er gelegenheid voor zend-

amateurs om hun overtollige militaire apparatuur te 

koop aan te bieden. Zendamateurs konden dit weekend 

verbinding maken met de radiokamer om 11.00 uur op 

3705 kHz AM, om 14.00 uur op 7073 kHz LSB en gedurende de openingstijden op PI3ASD. Het was weer een 

drukbezocht weekend met vooral Radio zendamateurs in de overvolle radiokamer. 

30 maart – Lezing over de V1 

Hitler zocht een antwoord op de vernietigende bombar-

dementen van de Engelsen en Amerikanen. Aangezien 

zijn Luftwaffe tot weinig meer in staat was haalde hij zijn 

geheime wapens uit de kast. De eerste van die Vergel-

tungswaffen was de V1 “vliegende bom”, de oervader 

van de huidige kruisraket. 

De V1 werd op grote schaal ingezet om, vanuit de Franse 

en Belgische kuststreek, Londen te bestoken. Minder be-

kend is, dat de V1 tijdens de hongerwinter ook nog tot het laatste moment werd ingezet vanuit Twente, en 

Noord/Zuid Holland. 

Dick Weber vertelde uitgebreid over de ontwikkeling en inzet van de V1 die veel slachtoffers maakte op het 

moment dat de afloop van de oorlog al beslist was. 

6.4 April 

6 april – Lezing: Vliegparken in West Nederland 

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, 

waren de 125 operationele vliegtuigen van de Luchtvaart 

Afdeling LVA verspreid over acht vliegparken. Daarnaast 

beschikte de Marineluchtvaartdienst over eigen steun-

punten en was de opleiding op enkele andere vliegparken 

geconcentreerd. Er waren ook nog enkele hulpvliegpar-

ken, die in de vijf oorlogsdagen soms nog een rol hebben 

gespeeld. Waar waren al deze vliegparken? Wat speelde 

zich daar af en wat herinnert nu nog aan die vliegparken? 

Kun je er vandaag de dag nog wat van terug vinden? 

Peter heeft zijn publiek langs de vliegparken geleid die tijdens de mobilisatie in 1939 actief waren en hun 

rol in de meidag van 1940. Waar mogelijk heeft hij beelden van toen met die van nu gecombineerd. 
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21 en 22 april – Boottour Fort Kudelstaart CRASH v.v. 

Op zondag 21 en maandag 22 april was CRASH samen met het Zeilfort Kudelstaart 

start en eindpunt van boottochten tussen beide forten. Aangezien Het Fort bij Aals-

meer geen aanlegsteiger heeft en Restaurant Geoff’s wel, is het nuttige met het 

aangename verenigd. 

Deelnemers startten met een bezoek aan CRASH gevolgd door een Paasbrunch bij 

Restaurant Geoff’s. Bezoekers konden bij Geoff’s ook terecht voor een kaartje voor 

de Pendeldienst “Westeinder rondvaart” naar Fort Kudelstaart. Natuurlijk kon ook 

in Fort Kudelstaart worden gestart en daarna naar het Fort bij Aalsmeer gevaren, 

dan afmeren bij Restaurant Geoff’s, daar genieten van de brunch en vervolgens het 

CRASH-museum bezoeken. 

23 april- Expositie CRASH in de Bibliotheek Haarlemmermeer in Hoofddorp 

Op 23 april heeft het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum’40-’45 in Hoofddorp in de Bibliotheek Haar-

lemmer een tijdelijke expositie ingericht. De expositie is daar tot eind augustus te bezoeken geweest. 

6.5 Mei 

4 mei – Dodenherdenking bij het “Missing Man Salute” monument bij CRASH 

Op zaterdagavond 4 mei is er om 20.00 uur bij het ‘Missing Man Salute’ 

monument op het fortterrein bij het museum in Aalsmeerderbrug de 

drukbezochte Dodenherdenking gehouden. 

Het programma was: 

• 18.00 uur Openen terrein/ verzamelen 

• 18.30 uur Aankomst voertuigen en genodigden Nationaal Transport 
 Museum (NTM) 

• 19.50 uur Toespraak CRASH-bestuurslid Raph de Wolf 

• 19:55 uur Signaal taptoe 

• 20.00 uur 2 minuten stilte 

• 20.05 uur Bloemlegging door CRASH en Royal Air Forces Association 
 (RAFA) 

Voor onze genodigden was er na de plechtigheden gelegenheid tot koffie-

drinken en napraten in het museum. 

5 mei Bevrijdingsdag 

Op 5 mei bezochten evenals in 2018 2 colonnes met his-

torische voertuigen het CRASH-museum. De buiten-

ruimte stond volgepakt met publiek terwijl het binnen 

het museum ook lekker druk was. 
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5 mei – Bezoek van de Familie Lewis 

Op zaterdag 5 mei ontvingen wij John en Michael Le-

wis, de twee zonen van de omgekomen radio opera-

tor Reginald L. Lewis die in de nacht van 11 op 12 juni 

1943 sneuvelde bij de crash van de Lancaster in Sluip-

wijk, nabij Reeuwijk, Zuid-Holland. Sinds het onder-

zoek door CRASH naar deze bommenwerper is uitge-

voerd zijn er warme kontakten ontstaan en gebleven 

met de familie Lewis. Zij brachten dit jaar wederom 

een bezoek aan ons museum. De band is reeds 17 jaar 

zeer hecht gebleken. CRASH heel veel details kunnen 

toevoegen aan het dramatische verhaal van hun va-

der. De familie heeft daarom veel waardering en respect voor ons museum. 

 

9 mei – Bezoek van de familie van de Breijers aan CRASH 

Op 9 mei kregen wij bezoek uit Canada van Ann Slote-

graaf (geb. Breijer) haar man Henry Slotegraaf, Grace 

Carver- Fowler (geb. Breijer) en Samuel Breijer. 

Het was een hoogtepunt in hun bezoek aan Nederland 

na hun reisje door Europa. Het was ook emotioneel 

voor hen om delen, foto’s en de maquette van het 

huisje van hun grootouders zien en daarbij de geschie-

denis te horen over de bezoeken van de Nederlandse 

politie en de huiszoekingen door de Duitsers, gelukkig 

zonder resultaat. 

 

11 mei – Lezing: militaire Legervoertuigen in de meidagen van 1940 

Ed Beekman heeft op 11 mei een zeer interessant ver-

haal over de voertuigen van het Nederlandse leger ge-

houden waarbij naar voren komt hoe aarzelend en 

laat de legerleiding overging tot de aanschaf van de 

juiste voertuigen en de juiste aantallen, zowel ge-

vechts- als transportvoertuigen. Zonder particulier ini-

tiatief van b.v. Huub van Doorne (DAF) en enkele mili-

tairen met de juiste inzichten was het Nederlandse le-

ger de strijd ingegaan met wat voertuigen uit de Eer-

ste Wereldoorlog. Pas na 1934 drong de ernst van de 

situatie door, maar dat was rijkelijk laat. 
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18 mei – Lezing: De luchtslag om Nederland in mei 1940 
Hoe dankzij de inzet van mannen als Best en Raaimakers 
van het Nederlandse Wapen der Militaire Luchtvaart tij-
dens de meidagen van 1940 en de jaren daarvoor, ertoe 
leidden dat de acties van onze Mei vliegers van de Ne-
derlandse Luchtvaart Afdelingen niet helemaal zinloos 
waren. Nog altijd leek het beeld van onze “luchtmacht” 
die onvoorbereid aan gekluns ten onderging. Aan dat 
beeld valt wel wat af te dingen. 
 
Dick Weber nam zijn publiek mee in het verhaal over de 
Meidagen van 1940 
 

25 mei – Lezing: Duitse bombardement op Rotterdam 14 mei 1940 

Het Duitse bombardement op Rotterdam van 14 mei 

1940 is een van de meest bekende en tragische gebeur-

tenissen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het 

bombardement en de daaropvolgende brand verwoest-

ten het complete stadscentrum. Daarbij kwamen 850 

mensen om het leven, raakten duizenden gewond en 

werden 79.600 mensen dakloos. Dit alles gebeurde in 

ruim 10 minuten tijd. In deze lezing ging Peter in op de 

achtergronden die geleid hebben tot dit bombardement 

en de onderhandelingen tussen de Nederlandse en 

Duitse strijdkrachten. De lezing bevatte uniek foto- en 

filmmateriaal en gaf een indrukwekkend beeld van wat zich op 14 mei 1940 in Rotterdam heeft afgespeeld.  

25 mei – Bezoek van Mark Lewis, zoon van John en Rosie Lewis 

Mark kon niet tegelijk met zijn ouders op bezoek komen 

bij CRASH. Hij kam een aantal weken later en was zeer 

onder de indruk van het museum. Hij liet zich door Tre-

vor uitgebreid informeren over onze werkend Radio 

zend- ontvanginstallaties. 
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23 en 25 mei – Bezoek van Pat en haar man Andy Harrod 

Pat is de dochter van Sgt. Jack Wise navigator van de aan de Aker-

dijk neergestorte Vickers Wellington, Zij zag voor het eerst de door 

CRASH geborgen resten van de Vickers Wellington. 

 In alle rust bekeken Pat en Andy alles in de expositie waarna ik ze 

uitnodigde om het dossier samen door te nemen en aan de hand 

van de gegevens de vlucht enigszins te reconstrueren met o.a. ge-

tuigenverklaringen en Luchtbeschermingsrapporten. Sommige ge-

gevens waren harde realiteit waarbij ik vooraf aangaf wat uiteinde-

lijk in het Nederlands stond genoteerd in een politierapport. Het 

waren harde ontnuchterende feiten zij waren gekomen om zoveel 

mogelijk te weten te komen, ook de vervelende details. Pat en 

Andy bevestigden dit ook, dat is onderdeel van hun verwerking en 

het te weten komen wat er met de PH-C is gebeurd. 

 

25 en 26 mei – CRASH Radio Velddagen 

In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 mei waren er bij het 

museum de CRASH Radio Velddagen. Tijdens dit weekend is gepro-

beerd om met militaire apparatuur uit de Tweede Wereld-oorlog 

radioverbindingen te leggen met radioamateurs in Nederland en de 

rest van de wereld. 

Deze verbindingen zijn gelegd vanaf zowel de parkeerplaats voor 

het museum als ook in de speciale radiokamer van het museum. Op 

de parkeerplaats hebben radioamateurs in hun tenten of mobiele 

units met radio’s uit zowel de Tweede Wereldoorlog als de periode 

hierna gewerkt. In de radiokamer was de museumcollectie van zowel radio’s uit gecrashte vliegtuigen als 

ook nog intacte en werkende radio’s uit de Tweede Wereldoorlog te bewonderen. Vanuit de radiokamer in 

het museum is gewerkt met onze speciale call-sign PI4C. Het was een interessant weekend voor jong en 

oud, voor hen die alles over de radiotechniek uit de Tweede Wereldoorlog, en ook uit de periode daarna 

willen weten en getuige waren van live actie. 

30 mei – Bezoek van Charles Jackson 

Wij ontvingen Charles Jackson, de neef die is vernoemd naar zijn oom Char-

les Jackson die sneuvelde op 13 december 1943 bij de B-26 crash in Aals-

meer. De bommenrichter Jackson werd in het vliegtuigwrak gevonden en 

heeft nog enkele dagen geleefd maar overleed uiteindelijk aan zijn verwon-

dingen.  

Later is hij begraven op het Ardennes American Cemetery and Memorial in 

Neuville-en-Condroz , Vak A, Rij 12, graf 18. De familie is voor hun bezoek 

aan CRASH daar geweest. 
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6.6 Juni 

1 juni – Lezing: D-Day Omaha Beach 

Dick Weber vertelde uitgebreid over Omaha Beach.  

75 jaar geleden, op 6 juni 1944 landden bijna 160.000 

geallieerde soldaten op de Normandische kust om de 

Duitse Atlantik Wall te doorbreken. Het was de voor-

hoede van een strijdmacht bijna 2 miljoen man die 

een einde maakten aan de Duitse bezetting. Die eerste 

dag kostte 4.414 geallieerde mannen het leven. De 

helft daarvan waren Amerikanen op het invasie strand 

Omaha bij Vierville sur Mer. Op dat strand ging zoveel 

mis, dat Eisenhouwer overwoog de landing in die sec-

tor af te blazen. Uiteindelijk kwam het toch tot een 

doorbraak. Hoe verliep dit dramatische gevecht op 6 juni op Omaha Beach, dat zo beslissend was voor de 

afloop van operatie Overlord? 

 

8 juni – Lezing: Engelandvaarders 

Katwijk vervulde in de eerste jaren van Tweede We-

reldoorlog een belangrijke functie als vertrekplaats 

voor Engelandvaarders. De lezing maakte duidelijk wat 

Englandvaarders zijn en wat hun motieven waren om 

over zee en land naar Engeland te ontsnappen. George 

Makowski, zoon van een Engelandvaarder, vertelde het 

verhaal van zijn vader Tolo Makowski die samen met 

Pim van Doorn een poging over zee ondernamen. Hun 

ontsnapping per kano vanaf het strand in Katwijk liep 

echter spaak. Hans Vingerling vertelde het verhaal van 

een geslaagde poging en de rol daarbij van het Zee-

hostunneltje, aangevuld met achtergrondinformatie over Engelandvaarders. 

 

9 juni - Lezing: Haunted Airfields (Spooktoestanden op en rond vliegvelden in WO2) 

Zowel tijdens als na de tweede wereldoorlog zijn er 

veel verhalen over bijzondere, spookachtige verschij-

ningen en gebeurtenissen op- en rond oude vliegvel-

den in Engeland. Het gaat dan om geestverschijningen 

of bijvoorbeeld geluiden van mensen in een Control 

Tower terwijl die helemaal leeg was. Ook hoorde men 

op gezette tijden muziek van Glenn Miller uit een oude 

radio terwijl die helemaal niet was aangesloten. Het 

zijn ongelofelijke maar waargebeurde verhalen geba-

seerd op getuigenissen van mensen. Deze lezing door 

Peter gaf een aantal zeer markante voorbeelden. 
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16 juni Stormschool Memorial March Bloemendaal 

Hartje Bloemendaal was op 16 juni het middelpunt 

van de ‘Stormschool Memorial March’, een jaarlijks 

terugkerend evenement in herdenking van de 

Stormschool Bloemendaal (zie kader). CRASH was 

met een stand aanwezig in Bloemendaal. Anton 

Kroes beet de spits af waarna hij werd afgelost door 

Ed Beekman en Erno Kiljan. Richard Mutsaers, Va-

lentijn Evers en Maurice van Grasstek deden, ge-

kleed in de uniformen van de Binnenlandse Strijd-

krachten, mee aan de herdenking. Hans Dijkkamp 

en Raph de Wolf reden in onze Jeep. 

 

22 juni - Lezing: Onderscheidingen 

Rogier Rijpkema (luitenant-kolonel KLu b.d.) heeft zijn bezoekers meegenomen 

in zijn uitgebreide verhaal over Ridderorden en Onderscheidingen. De onder-

werpen die aan bod kwamen waren: Korte introductie over Nederlandse rid-

derorden en onderscheidingen, de verleningscriteria: “in den strijd”, het Ver-

zetskruis, Besluiteloosheid, Het weigeren van onderscheidingen. Daarnaast 

kwam: Militairen versus burgers, getuigenverklaringen, de Invloed van het Ko-

ningshuis, het verzet in Oost-Azië (Nederlands-Indië) en de overige onderschei-

dingen voor het Verzet aan de orde. 

 

29 juni – Lezing: Recente Nieuw-Guinea expeditie  

op zoek naar een gecrashte B-25H van de US 5th AF (418NFS) 

Tijdens de lezing is Bas Kreuger ingegaan op de ach-

tergronden van de campagne die van midden 1942 

tot het einde van de oorlog in augustus 1945 op en 

boven het immense eiland Nieuw-Guinea is uitge-

vochten tussen de geallieerden en de Japanse strijd-

krachten, een vrijwel onbekende campagne waarin 

de tegenstanders niet alleen met elkaar vochten, 

maar ook strijd leverden met de natuur, het land-

schap, de oceaan en de inheemse volken. Van de 

350.000 Japanse militairen die in Nieuw-Guinea zijn 

ingezet, zijn uiteindelijk slechts iets meer dan 

120.000 man weer thuisgekomen. De luchtstrijd bo-

ven het eindeloze oerwoud had een compleet ander karakter dan de luchtstrijd boven West-Europa, door 

het totaal ontbreken van strategische doelen bijvoorbeeld, maar ook door de operationele en tactische in-

zet van het luchtwapen aan geallieerde kant en de innovatieve strijdwijze van generaal Kenney, comman-

dant van de 5th US Air Force die ook door de Australiërs en Nederlanders werd overgenomen. Naast dit 

grote verhaal, gaat Kreuger dieper in op de crashlanding van een B-25H van het 48e NFS en de redding van 
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de bemanning, 300 kilometer achter Japanse linies in een Hollywood stijl reddingsmissie onder leiding van 

een Nederlandse officier. 

6.7 Juli 

6 juli – Opening expositie “100 jaar Fokker Vliegt Voorbij”. 

Deze tijdelijke expositie was tot eind november in het mu-

seum te bezoeken. Indrukwekkend is het grote aantal ver-

schillende typen dat Fokker heeft gebouwd. Dat was te 

zien in een fototijdlijn waarin de belangrijkste Fokker 

vliegtuigen worden getoond. Het ontstaan van de Fokker 

vliegtuigenfabriek werd belicht, naast een kort overzicht 

van het leven van Anthony Fokker. Illustraties van verschil-

lende Fokker vliegtuigen die Thijs Postma zo treffend heeft 

neergezet zijn ook te bewonderen. Naast foto’s en illustra-

ties zijn ook modellen van de Fokker vliegtuigtypes te be-

wonderen. Deze zijn uit de collecties van vrijwilligers tijde-

lijk ter beschikking gesteld aan CRASH. Eén van onze donateurs, Henk Verhoef, heeft twee Meccano model-

len tijdelijk ter beschikking gesteld. Eén model toont de mitrailleur synchronisatie die door Fokker is geper-

fectioneerd. Het andere model toont de werking van de motor van de Fokker D. XXI die technisch zijn tijd 

ver vooruit was. 

 

13 juli – Lezing: 110 Jaar Fokker door de ogen van Ed Beekman 

Ed Beekman is een van onze vrijwilligers en heeft 37 jaar bij Fokker gewerkt, dat is ruim een derde van de 

tijd dat Fokker bestaat. Ed heeft over zijn eigen ervaringen verteld uit de periode 1970 – 2007 bij Fokker. In 

die periode begon de samenwerking met het Duitse VFW, met Airbus Industries, Shorts of Belfast, 

Gulfstream in Savannah, Georgia - USA en de licentiebouw van de F16. In die periode viel ook het faillisse-

ment en de doorstart van Fokker in 1996. 

 

20 juli – Lezing: De Fokker G-1 in de Meidagen 

Wat gebeurde er eigenlijk in die vijf dagen in mei 1940 

op Vliegveld Bergen? Welke missies werden er gevlogen? 

Kan er worden teruggezien op een succesvolle inzet? Al-

lemaal vragen die het onderwerp vormden van een le-

zing van de Stichting Fokker G-1. Vanaf september 1939 

bewaakte de 4de Jachtvliegtuig Afdeling de Nederlandse 

neutraliteit vanaf het vliegveld Bergen bij Alkmaar. Als 

net opgerichte afdeling kreeg het de beschikking over 

een twaalftal Fokker G-1’s die nog maar kort daarvoor 

door het Wapen der Militaire Luchtvaart (ML) in gebruik 

was genomen. Nog eens twaalf Fokker G-1s werden ingedeeld bij de 3de JaVA op het vliegveld Waalhaven 

bij Rotterdam. Als jachtkruiser kregen beide afdelingen de taak om indringers met deze jachtkruiser te on-

derscheppen en te verdrijven.  
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6.8 Augustus 

3 augustus: Lezing: Duitse Luchtverdediging 

De geallieerden verloren in de jaren ’40 ’45 heel veel vliegtuigen boven 

Nederland. In het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum’40-’45 zijn 

daarvan vele resten te vinden. Hoe kregen de Duitsers dat voor elkaar?  

In 1940 wilde maarschalk Göring met zijn Luftwaffe niets weten van ver-

dediging. Wie er ooit een vijandelijke bommenwerper boven Berlijn zag, 

mocht hem “Meier” noemen, maar na “The Battle of Britain” zou dat 

snel veranderen. De Britten gingen al snel in de tegenaanval. Nu moesten 

de Duitsers wel iets organiseren, zeker toen een paar jaar later de Ameri-

kanen zich aansloten. Jachtvliegtuigen en de Kammhuber linie moesten 

“das Reich” beschermen. De Duitsers bleken ook prima radar te hebben. 

Er kwam een heel systeem, dat geleid werd vanuit “Diogenes”, de groot-

ste bunker in bezet Nederland. Het mocht allemaal niet helpen. Duits-

land werd toch verpulverd door duizenden geallieerde bommenwerpers. 

Dick Weber vertelde hierover een boeiend verhaal. 

 

10 augustus – Lezing: Lezing De Grootste Missie van de Achtste Luchtmacht 

De grootste bombardementsmissie van de Tweede We-

reldoorlog is door meer dan 2000 bommenwerpers en ja-

gers uitgevoerd op 24 december 1944. Deze missie was 

een knap staaltje logistiek, planning en coördinatie. Joost 

de Raaf heeft deze missie uitgebreid bestudeerd en ver-

telde op zaterdag 10 augustus om uitgebreid over deze 

grootste missie die de Achtste Luchtmacht tijdens de 

Tweede Wereldoorlog heeft uitgevoerd. Met o.a. Google 

Earth is een beeld geschetst van de omvang van deze mis-

sie. 

 

17 augustus – Lezing: Lezing Wartime Action Stations: UK Airfields 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de geallieerden 

in Engeland ruim 700 vliegvelden in gebruik.  Deze vliegvel-

den waren zo gepositioneerd dat ongedacht de aanvlieg-

route er altijd wel een was waarop men landen kon. De 

vliegvelden lagen in een driehoek van ruim 15 km uit el-

kaar en hadden meestal een banenstelsel van drie start of 

landingsbanen. Tijdens de oorlogsjaren bleek algauw dat 

er steeds meer vliegvelden nodig waren. Dit resulteerde in 

1942 tot de oplevering van 125 nieuwe vliegvelden, of 

voor het juiste begrip: één in drie dagen tijd! Vandaag de dag is er nog veel te zien van die vliegvelden. Deze 

lezing gaat over “toen en nu” met eigen gemaakte beelden. Het is een fascinerend verhaal over vliegvelden, 
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gebouwen en mensen. En vooral ook over de mogelijkheid vandaag de dag het Engelse landschap met an-

dere ogen te bekijken. Peter vertelde een boeiend verhaal 

24 augustus – Flight Simulator Dag 

Zelf vliegen spreekt tot de verbeelding voor jong en 

oud. Echt vliegen is niet voor iedereen haalbaar, 

maar met een Flightsimulator kan iedereen achter de 

computer leren vliegen. Op zaterdag 24 augustus 

heeft u kunnen zien hoe dat werkt en zelf een poging 

kunnen wagen. In het museum waren Flightsimulator 

opstellingen werkend te zien. Deze werden verzorgd 

door de Flightsimulator Club “Touch & Go”.  

 

25 augustus – Dwerg Automobielclub bezoekt CRASH 

Dwerg auto’s zie je in Nederland niet zo veel meer op de weg. Bij ons bestond die 

mogelijkheid. Op zondag 25 augustus bezocht de Nederlandse Dwergautoclub 

(DWAC) in de ochtend vanaf het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 

De auto’s stonden buiten voor het fort opgesteld. 

 

 

 

31 augustus – IPMS “De Start” 

IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van Nederland, Regio 

Noord-Holland hield zaterdag 31 augustus de traditio-

nele zomerbijeenkomst ‘De Start’ met een kofferbak ver-

koop van plastic modelbouwdozen en modellen bij 

CRASH 
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6.9 September 

14 september – Lezing: Market garden 

75 jaar geleden stonden de geallieerden aan de grens van 

bezet Nederland. De deur stond op een kier. Nu is het mo-

ment hem open te duwen, dacht Veldmaarschalk Montgo-

mery. Maar Arnhem was een brug te ver. Wat ging er mis? 

Wiens fout was het?  Was het verraad? Of een stommiteit? 

Wie konden we de schuld geven van die dure mislukking, 

die half Nederland kwam te staan op nog een half jaar oor-

log en de hongerwinter. Er is sindsdien ontzettend veel ge-

zegd en geschreven over die 12 dagen, waarin een groot 

deel van Arnhem en Nijmegen verwoest werd. Er waren 

vele “generaals” die het anders hadden aangepakt. Nu, na al die jaren kunnen we een goed beeld schetsen 

van deze immense lucht landingsoperatie, van de anders zo voorzichtige Montgomery en Eisenhower die 

deze keer een fataal compromis sloot. Dick Weber vertelde uitgebreid. 

 

14 september – Open monumenten dag 

CRASH heeft ook in 2019 weer meegedaan met de open monu-

mentendag. 

 

 

 

28 september – Red Ball Express ‘75th Anniversary’ 1944-2019 

Op zaterdag 28 september is de 18e editie van de Red Ball Ex-

press verreden. De rit, met originele voertuigen uit de Tweede 

Wereldoorlog, is georganiseerd door CRASH i.s.m. Keep Them 

Rolling. De voertuigen hebben door vele buurtschappen met 

soms smalle wegen en dijken gereden. De route was zo’n 80 

km lang en de voertuigen passeerden ook vele plaatsen die van 

betekenis zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog.  
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6.10 Oktober 

5 oktober – Opening Expositie “Market Garden” 

Na weken van aandacht voor de herdenking van 75 jaar 

Market Garden in de omgeving van Nijmegen en Arn-

hem was de beurt aan CRASH. Wij geven die operatie 

specifiek aandacht in een van onze zalen. 

De expositie is op zaterdag 5 oktober om 12:00 uur offi-

cieel geopend door de Maj. Dr. Jaap Hoogenboezem (mi-

litair historicus). In de zaal is een spectaculair diorama 

ingericht waarin u oog in oog staat met militairen in de 

originele uniformen die tijdens de operatie zijn gedragen 

met hun uitrusting en gebruiksvoorwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 November 

9 november – Oorlogsgraven Nieuwe Oosterbegraafplaats (Amsterdam) 

CRASH was uitgenodigd om bij de jaarlijkse dodenherdenking van de RAFA aanwezig te zijn. Namens het 

bestuur werden bloemen gelegd. 

 

16 november - Verkoop 2e hands boeken en vliegtuigmodellen 

Zaterdag 16 november kon u in het museum tweedehands boeken en modellen voor een zachte prijs ko-

pen. Er waren modellen te koop van vliegtuigen uit alle periodes van de luchtvaart. Daarnaast hadden wij 

ook boeken te koop over alle aspecten van de luchtvaart. De markt is in het CRASH luchtoorlog- en verzets-

museum ’40-’45 gehouden. Dit was een mooie gelegenheid om uw collectie aan te vullen. 
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6.12 December 

21 december “Glenn Miller Project” concert 

75 jaar geleden op 15 december verdween Glenn 

Miller van de radar op weg naar Parijs. Hij is nooit 

gevonden. Deze trieste gebeurtenis hebben wij op 

21 december herdacht met een concert met live 

Glenn Miller muziek in de Arendshoeve, onze buren 

in Aalsmeerderbrug.  

Het concert is worden gegeven door de “Glenn Mil-

ler Project” band geleid door Bert Manroh, een van 

de donateurs van CRASH. De Arendshoeve ligt op 

een steenworp afstand van het CRASH luchtoorlog– 

en verzetsmuseum ‘40-’45. 
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7 In- en om het museum 

7.1 Museum accreditatie 

CRASH is voornemens in 202 de formele Museumstatus te verwerven. Ter voorbereiding daartoe is in 2019 

de collectie registratie in een versnelling gebracht en zijn andere activiteiten opgepakt die noodzakelijker-

wijs moeten worden uitgevoerd en gerealiseerd. 

7.2 Inrichting 

De museum inrichting en de indeling van de expositie is door het jaar heen aangepast en verbeterd. De ex-

positie is voorzien van een door niet Nederlandstaligen zeer gewaardeerde Engelstalige uitleg. Hoewel wij 

eraan hechten persoonlijk met bezoekers rond te gaan geeft de uitleg bij de geëxposeerde items de bezoe-

kers de gelegenheid zelf op ontdekking door ons oorlogsverleden te gaan. De indeling van de ruimten laat 

ons niet de ruimte om de expositie volledig thematisch neer te zetten. Desondanks zijn wij dit jaar begon-

nen om de expositie zoveel mogelijk thematisch te exposeren. De hoofdthema’s zijn: de Meidagen 1940, 

Het luchtoffensief over Nederland, Verzet en Onderduiken, Communicatie in WO2 en de stermotoren/Spit-

fire. 

7.3 Groepsbezoeken 

Het museum is vanuit alle hoeken van het land bezocht. Veel groepen vonden de weg naar CRASH voor een 

combinatie van een bijeenkomst met een begeleid bezoek aan het museum. Deze combinatie heeft de 

groepen een leerzame en informatieve en vaak verrassende dag bezorgd. Menig bezoeker was onder de 

indruk van de collectie die ons museum herbergt en de verhalen die daarbij worden verteld. Het museum 

wordt ook vaak bezocht door families die een band met een verhaal uit het museum hebben of die familie-

dagen bij CRASH organiseren. Ook wordt het fort vaak aangedaan door organisaties die een fiets-, brom-

fiets- of autotocht organiseren. Deze groepen varieerden van een tiental tot zelfs 40 bezoekers in een 1,5 

tot 4 uur durend bezoek. 

7.4 Lezingen en evenementen 

In is een aantal lezingen en voordrachten gegeven. Daarnaast is een aantal evenementen georganiseerd. 

Onderstaand vindt u een overzicht van deze activiteiten en het aantal bezoekers. 

Activiteit 

Aantal be-

zoekers 

Spitfiredag 88 
CRASH Radioweekend; Wintereditie 91 
Lezing: over de V1 27 
Lezing: Vliegparken in West Nederland 23 
Boot tour vanaf Fort Kudelstaart v.v. 86 
Dodenherdenking 35 
Bevrijdingsdag 129 
Lezing: Nederlandse legervoertuigen in de meidagen 34 
Lezing: De meidagen 1940 25 
Lezing Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940 30 
CRASH Radio Velddagen 48 
Lezing: Operatie Overlord 39 
Lezing: Engelandvaarders 20 
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Lezing Haunted Airfields 29 
Lezing: onderscheidingen 16 
Benefiets toertocht komt langs bij CRASH 18 
Lezing: recente Nieuw-Guinea expeditie op zoek naar een gecrashte B-25H van de USAAF 18 
Opening expositie 100 jaar Fokker fabrieken 35 
Lezing: 100 jaar Fokker 45 
Lezing: De Fokker G-1 in de Meidagen 50 
Lezing: Duitse luchtverdediging 53 
Lezing: De Grootste Missie van de Achtste Luchtmacht 64 
Lezing: Wartime Action Stations: UK Airfields 60 
Flight Simulator dag 47 
Dwerg Automobiel Club 89 
IPMS “de Start” 90 
Lezing: Market Garden 42 
Red Ball Express ‘75th Anniversary’ 1944-2019 144 
Opening Market Garden Expositie 47 
Verkoop 2e hands boeken en vliegtuigmodellen 37 
Lezing Karel Doorman 31 
Glenn Miller Project Concert 234 

7.5 CRASH Promotie stand 

CRASH was wederom aanwezig op de beide Keep Them Rolling beurzen in Gorinchem en bij de Stormschool 

Memorial March in Bloemendaal. Wij zijn daar inmiddels een vast onderdeel van de beurs en de activitei-

ten. Daarnaast was CRASH op 5 mei met een stand aanwezig op het Harmonieplein in Nieuw-Vennep 

7.6 Museumplatform 

De vergaderingen van het Museumplatform in de Haarlemmermeer werden ook dit jaar bijgewoond door 

vertegenwoordigers van CRASH. 

7.7 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 Air Forces 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. aan-

wezig bij de Dodenherdenking op 4 mei bij het Missing Man Salute Monument op ons museumterrein, dat 

door CRASH wordt georganiseerd. CRASH is aanwezig op de, door de RAFA georganiseerde, jaarlijkse do-

denherdenking in november 

Nieuw in 2019 is de samenwerking met het Historisch Museum Haarlemmermeer. Deze samenwerking zal 

in 2020 worden gecontinueerd en verder uitgebouwd. 

  



Jaarverslag 2019 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 

Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren  
 

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-
45.nl 
IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665 
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug 

Versie: 1.0 definitief 
Pagina 39 van 52  

 

7.8 Historisch Onderzoek 

De basis en grondbeginselen van CRASH zijn het onderzoek naar vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoor-

log. In Nederland en de kustwateren zijn zo ‘n 7500 crash gevallen bekend, waarvan 750 in de Randstad. 

Vanaf 1987 is menig historisch onderzoek afgerond, zowel in theoretisch opzicht, maar ook door de berging 

van wrakresten. Dit betrof soms kleine delen maar vaak ook grotere delen vliegtuigwrakken. Publicaties en 

displays in het museum tonen resultaten van het verhaal achter ieder wrak en veelal ook het drama dat 

zich daar heeft afgespeeld. De opgedane kennis uit die onderzoeken biedt ons de gelegenheid om de na-

men en de gezichten bij de namen te tonen van de mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid, of ter-

nauwernood hieraan ontsnapte. 

Dit jaar hebben wij op vele vragen uit binnen -en buitenland een antwoord kunnen geven of hebben met 

onze bijdrage lopende onderzoeken ondersteund. Veldonderzoeken hebben niet plaats gevonden. 

Wij hebben ook lopende contacten met het bedrijf T&A. Survey and Consult uit Amsterdam waarbij regel-

matig een beroep wordt gedaan op onze kennis en expertise voor diverse onderzoeken die door hen wor-

den verricht in opdracht van diverse instanties. 

7.9 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 telkens uit en wordt verder geregistreerd en geïnventariseerd. 

7.10 De bibliotheek 

De uitbreidingsmogelijkheid is beperkt daar de ruimten die ons ter beschikking staan onvoldoende te condi-

tioneren zijn. Hierdoor zijn wij, gedwongen, slechts alleen unieke boekwerken toe te voegen. Voor histo-

risch materiaal is hier natuurlijk een uitzondering, want wij willen al wat ons wordt aangeboden of eerder is 

verkregen bewaren en beheren als historisch cultureel erfgoed. 

De verkoop van tweedehands boeken is een lopende activiteit, waarbij wij tweemaal per jaar speciale ver-

koopdagen voor deze boeken organiseren. Deze worden aangeboden samen met ‘overtollige’ kleine plastic 

modelvliegtuigen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het museum 

7.11 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. 

7.12 Collectie 

Alle collectie items in vitrines zijn geregistreerd. Drie depots met museummateriaal zijn binnen de muse-

ummuren inmiddels gerealiseerd en ingericht. Ook deze items worden geregistreerd in de collectiecatalo-

gus. Deze collecties zijn overgaan in de speciaal door ons museum opgerichte Stichting Collectiebeheer 

CRASH. 
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7.13 Schenkingen 

De vele schenkingen vinden deels hun bestemming in onze depots, het archief of de bibliotheek, maar wor-

den ook direct als uitbreiding van de huidige exposities gebruikt en zijn zo direct zichtbaar voor de bezoe-

kers. Als zichtbaar effect van het belang dat wij aan de ontvangen schenkingen hechten worden de recente 

aanwinsten in een vitrine bij de ingang getoond. Hiermee toont CRASH dat onze rol als beheerder van cul-

tureel historisch erfgoed zeer serieus wordt genomen.  Wij hopen hiermee bezoekers e.a. te bewegen om 

materiaal uit de Tweede Wereldoorlog bij CRASH onder te brengen en hiermee centraal te bewaren en vei-

lig te stellen voor toekomstige generaties. 
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8 Bezoekersaantallen 
Wij kijken terug op een intensief jaar waarbij de vele evenementen, lezingen en de twee tijdelijke exposi-

ties een stabiele stroom bezoekers naar ons museum heeft getrokken, zowel uit binnen – als buitenland. 

Het is goed te constateren dat ook de jeugd en scholen, binnen en buiten de Haarlemmermeer ons bezoe-

ken. Het museum bereikt vele doelgroepen en lagen van onze samenleving. Dit is uit de reacties van de be-

zoekers op Facebook, in ons gastenboek, op Tripadvisor en op Google Maps te herleiden. Zie hoofdstuk 9. 

Veel evenementen trekken bezoekers die gratis naar binnen mogen, bijvoorbeeld tijdens de Open Monu-

mentendag of het Nationaal Museumweekend. Anderzijds hebben wij activiteiten die deels buiten het mu-

seum plaatsvinden en veel publiek trekken. Die mensen bezoeken niet altijd ook het museum en zijn hier-

door niet in het overzicht opgenomen. 

In 2019 hebben wij 4.073 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een stijging van 1.408 bezoekers ten op-

zichte van 2018. Dat is een stijging van 53% in bezoekersaantallen ten opzichte van het jaar 2018. 

8.1 Bezoekers naar categorie 

Onderstaand tabel toont de verdeling van de bezoekers in 2019 naar categorie. Wat opvalt is dat bezoek 

met een educatieve inslag 18% van onze bezoekers uitmaakt. 

 

  

Volw
19%

Volw Krt
18%

Volw grat
10%

Evenement
9%

School
9%

Schl Proj
9%

Kind
9%

Kind Krt
17%

2019 Verdeling bezoekers naar categorie
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8.2 Bezoekers door de Jaren heen 

Zoals in onderstaande tabel te zien is, is er een opgaande lijn ingezet vanaf de dip in 2016. 

 

8.3 Percentage betalende bezoekers 

Wat opvalt is dat het percentage betalende bezoekers gestegen is  

 

3685

2957

3560

2476

2043 1964

2665

4073
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60%
63%

47%

63%
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75%

83%
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9 Bezoekers geografisch gezien 
Onze bezoekers komen niet alleen uit Haarlemmermeer en omstreken maar uit allerlei landen en windstre-

ken van Nederland. 

9.1 Internationale bezoekers 

Onderstaande kaart toont de landen van herkomst van onze bezoekers 

 

• Australië 

• Canada 

• Denemarken 

• Hongarije 

• Italië 

• Indonesië 

• Polen 

• Roemenië 

• Spanje 

• Verenigd koninkrijk 

• Verenigde staten 

• Zweden 

• Zwitserland 
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9.2 Nederlandse bezoekers 

Onderstaande kaart toont de woonplaatsen van onze bezoekers 
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9.2.1 Woonplaats bezoekers

• Aalsmeer 

• Aerdenhout 

• Amstelveen 

• Amsterdam 

• Ankeveen 

• Bloemendaal 

• Broek op Langedijk 

• De Bilt 

• De Kwakel 

• Den Burg 

• Den Haag 

• Diemen 

• Eindhoven 

• Epse Gld 

• Grootebroek 

• Haarlem 

• Hazerswoude aan de Rijn 

• Hoofddorp 

• Hoorn NH 

• Ilpendam 

• Katwijk 

• Koudekerk aan de Rijn 

• Krommenie 

• Kudelstaart 

• Leimuiden  

• Oldebroek 

• Oosterbeek 

• Purmerend 

• Reeuwijk 

• Rijswijk ZH 

• Sassenheim 

• Schagen 

• Spaarndam 

• Uithoorn 

• Utrecht 

• Wassenaar 

• Zandvoort 
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10 Wat zeggen bezoekers over het museum en de vrijwilligers? 
De namen van de reagerende bezoekers die een reactie zijn om privacy redenen weggelaten. 

10.1 Reactie van bezoekers 

Onderstaande reacties van bezoekers motiveren de CRASH-vrijwilligers sterk om op de ingezette weg ver-

der te gaan 

• Jan was wonderful. Thank you so much for teaching about our uncle. 

• Thank you for sharing your knowledge with us. 

• You have been so kind. Thank you so much. 

• Zeer indrukwekkend en enorm vermakelijk. Mijn Dank. 

• Mooie lezing en rondleiding 

• Zeer interessant doorpersoonlijke verhalen en uitleg 

• Wat een prachtige fokker tentoonstelling Dank!! 

• Goed. 

• Mooi plek om dit indrukwekkende stuk geschiedenis aan anderen te tonen. 

• Heel erg genoten! Dank! 

• Well done. Very informative and moving 

• Thank you for the wonderful tour. You touched our hearts. 

• Zeer interessant om te zien en erg ter zake kundige vrijwilligers. 

• Erg interessant, volgende keer maar langer blijven. 

• Very informative, lots of historical artifacts 

• We came to see the remains of the Wellington PH-C that crashed at Badhoevedorp with her dad, Jack 
Wise, as navigator. Thanks to all the group for helping our memories and preserving the history. 

• Super interessant en mooi. Ik vind het heel mooi tentoongesteld. Bedankt Opa! 

• Grandson of R.L. Lewis AVRO Lancaster 4960. A long time coming here. I know the story, now seen the 
real think. Well done. Bedankt All. 

• Geweldig! Ga zo door! 

• Jullie krijgen een 10! 

• Geweldig museum. Geweldige rondleiding! 

• Prachtig museum. Geweldig! 

• Ga kijken. Kom terug. 

• Indrukwekkend 

• Prachtig. Zeer interessant! 

• Indrukwekkend. Hopp dat het museum hier mag blijven. 

• Het museum moet zeker blijven. Prachtig museum. Heel veel informatie. 

• Mooi museum! Dank voor alle informatie en gastvrijheid. 

• Was interessant. Goede rondleiding 

• Prima 

• Mooi! 

• Very interesting 

• Erg interessant. Chris een top gids 

• Super museum. Zeer educatief. Geweldig! 

• Heel mooi en verzorgd. 

• Mooi museum hoop dat het blijft 
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• Een indrukwekkend museum 

• Leerzaam 

• Geweldig dat dit museum er is.  Doorgaan zo! 

• Mooi museum Veel te zien! 

• Indrukwekkende collectie 

• Heel leuk en leerzaam 

• Very interesting. 

• Erg interessant! 

• SUPER LEUK! 

• Heel interessant.! Bedankt! Super enthousiaste medewerkers! 

10.2 Google Maps 

Een aantal recensies: 

• Mooi museum. 

• Je kan de sfeer van het verleden voelen-in een authentieke oorlogsbunker. Delen van in de strijd neerge-
schoten vliegtuigen, persoonlijke bezittingen van piloten, spreken tot de verbeelding. Er zijn verhalen 
van Poolse strijders. Oude en jonge -vrijwilligers zorgen met grote toewijding voor de expositie en cre-
eren een geweldige sfeer voor bezoekers. Ik adviseer een bezoek, maar niet alleen voor luchtvaartlief-
hebbers. 

• Heel leuk museum op een prachtige plek en mooie verhalen 

• Heel veel te zien en aardige vrijwilligers die het museum runnen. 

• Een geweldig museum gerund door vrijwilligers. De vrijwilligers hebben hier iets heel bijzonders gecre-
eerd met veel passie. We waren er vandaag met de fiets en kregen een warm welkom. Je merkt echt 
hoe het personeel hier dol is op wat ze doen. Veel wrakstukken van in het gebied neergestorte vliegtui-
gen zijn hier verzameld. Holland was de belangrijkste toegangsroute voor geallieerde bommenwerper 
squadrons op weg naar het Ruhrgebied. Zeer nauwgezet is ook de geschiedenis van de bemanningen 
onderzocht. Het bezoek was echt de moeite waard en ik hoop dat ik weer terug kan komen. 

• Zeker de moeite waard een keertje te bezoeken. Vooral die D21 is indrukwekkend! 
• Topmuseum geheel gerund door vrijwilligers 

• Mooi gedaan, indrukwekkend mooie vertelling in de grote hal door een vrijwilliger. Aardige mensen 
/vrijwilligers die er veel van af weten Niet duur, kortweg.... Ben je inde buurt, bezoekje zeker waard 

• Het was interessant. Fokker expositie was weer even herinneringen ophalen. Goed dat het bestaat 

• Prachtig. Echt de moeite waard. 

• Leuk museum. Goede uitleg. Vriendelijke mensen. 

• Gastvrij personeel, schoon en goed weergegeven Museum. Nogal een enorme hoeveelheid geborgen 
memorabilia en geeft een goed gevoel voor welke tijden toen waren. Aanrader! 

• Zeer interessant 
• Gaaf museum 

• Leuke en gemotiveerde mensen die veel over de strijd boven en verzet ín Haarlemmermeer kunnen ver-
tellen!! 

• Zeer kundige en enthousiaste medewerkers!!  

• Ga het zien. Pareltje in prachtig stellingfort. Indrukwekkende collectie. 

• Een weer eens wat ander museum. Zoals de naam al zegt, gaat het om de diverse luchtslagen en neer-
gestorte vliegtuigen in deze omgeving. Wat goed is, is dat er overal een verhaal achter zit. 

• Verrassend informatief 
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• Heel indrukwekkend. Veel regio oorlogsmaterieel. Beslist de moeite om daar heen te gaan 

10.2.1 Opmerkingen 

• Erg mooi verwerkt in Het fort 

• Interessant... vooral omdat er 2 colonnes militaire voertuigen langskwamen (5 mei) 
• Een bijzondere historische locatie waarin een interessant museum huist. Ieder die geïnteresseerd is in de 

tweede wereldoorlog en dan met name de luchtoorlog zal verbaasd zijn over de boeiende collectie van 
opgegraven vliegtuigmotoren en -onderdelen en de bijbehorende verhalen. Alles op een nette en zorg-
vuldige manier tentoongesteld door enthousiaste vrijwilligers met kennis van zaken. Kortom: aanrader. 

• Zeer interessante items over WO-II 

• Tjokvol geschiedenis! 

• Interessante collectie beheerd door enthousiaste deskundigen 

• Moet iedereen een keer gezien hebben 

• Indrukwekkend museum. De mensen die er werken hebben passie voor het museum. Als je wilt lopen ze 
met je mee en vertellen ze alles. Als je dit niet wilt, laten ze je lekker gaan en af en toe komen ze even 
vragen wat je vindt. 

• Bijzonder leerzaam, uitgebreide collectie, bevlogen en zeer deskundige gidsen. Een aanrader! 

• Leuk museum 

• Het was enerverend en leerzaam om alles in detail te horen liefst las ik alles maar dan moet ik vaker te-
rugkomen 

• Na heel veel keer langs gevaren en gereden toch eens binnen kijken, samen met mijn zoontje van 7. We 
kregen een rondleiding van een hele enthousiaste man. We vonden het allebei heel interessant. Bedankt 

• Zeer mooi museum over WW2 artefacten. Gehuisvest in een 19e UNESCO-beschermde vesting. Gemak-
kelijk parkeren. Geschikt voor kinderen. Check openingstijden, over het algemeen zaterdagmiddag. 

 

De Google Maps bezoekers geven CRASH onveranderd een hoog cijfer. 
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10.3 Tripadvisor 

 

10.4 Tevredenheidsonderzoek 

CRASH heeft 26 ingevulde tevredenheidsonderzoeken ontvangen, waarvan 7 online. 

10.4.1 Beoordeling 

Vriendelijkheid vrijwilligers Goed 100% 

 

Vragen naar tevredenheid beantwoord Ja 88% 

 NVT 12% 

 

Tevredenheid Zeer 96% 

 Redelijk 4% 

 

Aanbevelen? Ja 100% 

 

Opmerkingen Nee 65% 

 Ja 35% 
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10.4.2 Verdeling naar leeftijd 

 

-15 15%

16-20 0%

21-40 19%

41-65 39%

>65 27%

Leeftijd verdeling
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10.4.3 Hoe kent u Crash? 

 

10.4.4 Opmerkingen in de Enquête 

• Geweldig, zoveel tijd en inzet. Grote hommage aan onze Joodse landgenoten en onze vrijheid 

• Ga hier mee door! Fantastisch wat jullie doen 

• Moet in het fort blijven 

• Prachtig museum, moet zeker blijven! 

• Prachtig museum met veel voorwerpen, zou wel wat overzichtelijker mogen, maar lastig gezien de hoe-
veelheid spullen 

• Diep onder de indruk van de verhalen, inzet, kennis en kunde van de vrijwilligers die het museum run-
nen. Ik vind het onbegrijpelijk dat het voortbestaan van het museum op de huidige locatie überhaupt 
ter discussie staat. Het getuigt van respect om de nagedachtenis aan hen die voor onze vrijheid gevoch-
ten hebben en de middelen die daarbij zijn ingezet levend te houden. Commerciële overwegingen mo-
gen daarin geen factor zijn. Het Fort aan de Aalsmeerderdijk is passend en doet recht aan het verhaal 
dat verteld wordt. 

• Het is echt leuk, meer mensen moeten het weten 

• Het museum moet openblijven, zeer educatief 

• Dit is het verhaal van mijn familie. Opa Hannes was mijn overgrootvader 

  

vrienden/ kennissen 19%

(social) media 58%

uitnodiging 8%

anders 15%

Hoe kent u CRASH ?
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11 Financiën 
Net als voorgaande jaren is voor het jaar 2019 het woord “onzekerheid” zeker van toepassing 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 naast deze onze-

kerheid ook een constante druk m.b.t. het uitgavenpatroon.  

In 2019 hebben wij een belangrijke stap gezet in de continuering van de administratie van CRASH. Er is een 

contract afgesloten met “E-boekhouden” voor software welke ervoor zorgt dat de financiële administratie 

gekoppeld wordt met de donateursadministratie Deze stap is één in de cyclus van vele stappen om admini-

stratief e.e.a. te centraliseren.  

Ook zijn in 2019 stappen gezet in het voeren van de administratie en het beleid hierop. Raph de Wolf is me-

deverantwoordelijk geworden in het “penningmeesterschap”. Met deze 2 penningmeesters hebben wij er-

voor gezorgd dat de continuering van de administratie gewaarborgd is.  

De stichting CRASH is voornamelijk afhankelijk van de prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmer-

meer. Wanneer er gekeken wordt naar de exploitatierekening, zijn de huisvestingskosten de grootste kos-

tenpost. De huur van het fort bij Aalsmeer behelst ruim 70% van de exploitatierekening. Het fort wordt ge-

huurd van de gemeente Haarlemmermeer, waarvan CRASH ook de prestatiesubsidie ontvangt.  

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. 

In 2019 hebben wij ook een aantal projecten afgehandeld en/of opgestart. Net als voorgaande jaren heb-

ben wij o.a. de Red Ball Express georganiseerd. Dit evenement heeft in 2019 naar verhouding meer gekost 

dan voorgaande jaren. Voor het eerst in jaren heeft CRASH ook een extern project georganiseerd in samen-

werking met een externe partner, namelijk het Glenn Miller Project. Dit was een zeer groot succes in publi-

citeit. Financieel gezien heeft ook dit project geen positief resultaat gehad. Echter beide projecten hebben 

er wel voor gezorgd dat er meer bezoekers zijn geweest en meer exposure voor CRASH.  

In 2019 is ook het project Oorlogsverhalen in de praktijk van start gegaan. Hiervoor is ook een projectsubsi-

die ontvangen van de gemeente Haarlemmermeer. In 2020 zal dit project worden afgesloten en geëvalu-

eerd.  

De vooruitzichten voor 2020 zijn, behoudens bovengenoemde punten m.b.t. de huisvesting, redelijk posi-

tief te noemen. Wij verwachten dan ook een continuering van de doelen uit 2018. Echter ten tijde van het 

publiceren van dit jaarverslag is gebleken dat de cultuursector ook te maken heeft met het Coronavirus. 

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om het museum tijdelijk te sluiten. Wat de financiële gevolgen zijn van deze 

sluiting en de consequenties voor de rest van het jaar 2020, is op dit moment nog niet duidelijk Wel houden 

wij met diverse andere musea en instellingen (zoals de gemeente) contact over de ontstane situatie. 

 

Leslie van der Schaaff, penningmeester 
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