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Dit is de eerste Contrails online tijdens deze tweede lock 
down. Wij kunnen u niet in ons museum ontvangen dus bren-
gen wij graag het museum naar u toe. 

 
Deze editie begint met een groet van onze secretaris, Jan 

Springintveld. Er is ook een artikel opgenomen over de kerstpe-
riode van 1944 tijdens de hongerwinter. Vervolgens treft u een 
artikel over de geschiedenis van onze onderzoeken, met een 
oproep om deel te nemen aan het HOT (Historisch Onderzoek Team). Wij kunnen 
vrijwilligers met een hart voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en 
interesse om onderzoek daarnaar te doen heel goed gebruiken. Geef u op. 

 
De volledige Contrails ontvangt u minimaal 4x per jaar als u donateur van de 

Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland wordt. Zie de link hiernaast. 

 
december 2020 

(ONLINE 14) 
 
 

 
Museumadres: 
CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45. 
Fort bij Aalsmeer,  
Aalsmeerderdijk 460,  
1436 BM Aalsmeerderbrug,  
Tel.:  0297-321408,  
b.g.g.:  0297-530667. 
 
Openingstijden: 
Op 6 juni heropening 
zaterdag   11:00 - 16:00  
2e zondag van de maand 11:00—16:00  
 
Toegang: 
Volwassenen € 6,00 
Kinderen 6-12  € 3,00 
Beide inclusief een consumptie 
Groepsbezoeken zijn vooralsnog niet mogelijk 
 
Website: www.crash40-45.nl.  
webmaster: Rick Franke 
 
Contrails online redactie: 
Samenstelling:  Rick Franke, 
Hoofdredacteur:  Leslie van der Schaaff.  
 

 
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 introdu-
cee gratis toegang tot ons museum.  
 

Donateur worden? Klik hieronder 

EEN ON-LINE UITGAVE VAN CRASH RESEARCH IN AVIATION SOCIETY HOLLAND ‘40 - ‘45 

INHOUD 

Van de Redactie  ..............................................................................................  2 
 

Kerstgroet  .......................................................................................................  3 
Jan Springintveld 

CRASH is weer tijdelijk gesloten, het nieuwe jaar lonkt  .................................  4 
Rick Franke 

Kerstmis 1944  .................................................................................................  5 
Rick Franke 

Boek: Fokker vliegtuigen in de meidagen van 1940  .......................................  8 
Rick Franke 

Oproep HOT (Historisch Onderzoek Team)  ....................................................  9 
Jan Springintveld 

Bezoek aan Colditz  .........................................................................................  9 
Peter de Raaf 

Some of our Airmen are no longer missing  ................................................... 10 
Jan Springintveld 

Canadese militaire begraafplaats Groesbeek  ..............................................  13 
Rick Franke 

Ik word donateur 

Van de Redactie 
 

CRASH INFORMATIE 

 

Een uitgave van Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland 
 
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 toestem-
ming.  
Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht.  
Copyright © 2020 Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 
CRASH heeft alles in het werk gesteld om de rechthebbenden van teksten en afbeeldingen te achterha-
len en te vermelden.  
Indien aanvullingen of wijzigingen nodig zijn gelieve u contact op te nemen met de uitgever 

https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/
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Beste allen, 
 
Het was een jaar om ‘in te lijsten’, eéntje die we niet licht zullen vergeten, hoewel we dat op veel fronten graag positiever hadden 
gezien. Heel veel bergen werk zijn verzet om het museum in dit jaar nog open en draaiend te houden en ‘in the picture’ te blijven. 
Het is teveel om op te noemen en teveel evenementen hebben we moeten annuleren. 
 
Binnenkort is er toch nog een activiteit met de digitale presentatie van het Fokker boek. 
Daaraan gekoppeld is een primeur van de ‘live’ kerstgroet door Peter die te zien zal op onze mediakanalen. 
 
Ik hoop van harte dat voor iedereen, binnen en buiten onze museum muren, 2021 een gezond en vooral beter jaar wordt. 
Ik wens iedereen fijne feestdagen met een gezellige tijd met dierbaren waar mogelijk. 
Blijf gezond !! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Springintveld  

Kerstgroet  

https://www.youtube.com/watch?v=RpztWQE8JW0
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De plannen voor 2021 
Spitfire weekend 

Wij zitten vol met plannen. De eerste voorwaarde is dat wij 
veilig bezoekers mogen ontvangen. Het tweede weekeinde van 
maart, zaterdag 12 en zondag 13, is net als de voorgaande jaren  
het Spitfire weekend gepland. Onze Spitfire staat hierbij in het 
middelpunt van de belangstelling. Ook zal beide dagen: ”De 
Geschiedenis van de Spitfire” worden verteld in onze presenta-
tie zaal. 

4 en 5 mei 2021 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zal toch een moment 

zijn om stil te staan bij 75 jaar bevrijding +1. De plannen Voor 
beide dagen zijn in de maak. 

In ieder geval zal het museum op 5 mei 2021 de gehele dag 
open zijn 

 
De stichting bestaat 30 jaar.  

Ook bij deze mijlpaal zal worden stilgestaan. De stichting 
”CRASH Research In Aviation Society Holland” is op 30 augus-
tus 1991 opgericht. Die stichting voert het CRASH Luchtoorlog 
en Verzetsmuseum ‘40-’45. Voor die tijd werd al bergingswerk 
uitgevoerd door een klein team enthousiaste vrijwilligers on-
der leiding van onze eerste voorzitter, wijlen Henk Rebel. De 
maand augustus zal geheel in het teken staat van dit jubileum, 
met terugblikken en vooruitblikken. Ons blad ’Contrails’ be-

staat in 2021 ook 30 jaar. Er zal in het blad een overzicht wor-
den gegeven va drie decennia CRASH Luchtoorlog en Verzets-
museum ‘40-’45. 

Red Ball Express 
De Red Ball Express heeft in 2020 geen doorgang kunnen 

vinden. Wij hadden dit evenement groots ge-
pland maar door de matregelen rondom COVID-
19 konden wij niet uitpakken. Nu hopen wij in 
september 2021 wel groots te kunnen uitpakken. 
Houd de site: www.redballexpress.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws hierover. Het verhaal van 
de oorspronkelijke Red Ball Express in 1944 zal op 18 septem-
ber worden verteld, gevolgd door de geschiedenis van deze 
ritten bij CRASH door de jaren heen. 

 
Lezingen 

Doordat wij in 2020 twee keer langere tijd hebben moeten 
sluiten is een aantal lezingen geannuleerd of verschoven. In 
ieder geval zijn de volgende lezingen gepland in het nieuwe 
jaar. Dit zijn zowel nieuwe lezingen al eerder gehouden presen-
taties. Wij zien dat de eerder gehouden lezingen steeds weer 
een nieuw publiek trekken. 
• 13 en 14 maart Lezing geschiedenis van de Spitfire; 
• 29 en 30 mei CRASH Radiovelddagen; 
• 10 en 11 juli Lezing Battle of Britain; 
• 11 en 12 sep Lezing Stelling van A’dam; 
• 18 sep  Lezing Red Ball Express; 
• 18 dec  Lezing Ardennen Offensief. 
 
Nog te plannen lezingen: 
• Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940; 
• De meidagen; 
• Vliegparken in west Nederland; 
• Enigma; 
• Haunted Airfields; 
• Wartime Action Stations; 
• Auschwitz; 
• Luchtvaart pionier Bach; 
• Vliegveld Buiksloot; 
• Verzet in Nederland; 
• De Fokker Fabriek in Amsterdam Noord in de oorlog. ◼ 

CRASH is weer tijdelijk gesloten, het nieuwe jaar lonkt  

De kerst periode in het CRASH museum is niet wat het 
de vorige jaren is geweest. Wij heb geen versieringen 
opgehangen. Er staat geen boom. Wij zijn dicht en mo-
gen naar verwachting op 23 januari 2021 weer open. 
Een pluspunt: wij hoeven de spullen niet weg te halen 
begin januari. Het is stil in het museum. 

De neus van onze Spitfire voor hij de hal in werd gereden  
Bron: CRASH Fotoarchief  

+1 

https://www.redballexpress.nl/
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Kerstmis 1944 
Door: Rick Franke Bron: Historiek.net Foto’s: zie bijschriften 

 

De familie Amsberg woonde ook in Amsterdam, zij waren 
overburen van het echtpaar Crone. Zij hadden slechts de geur 
van pannenkoeken die de overburen bakten. Zelf hadden zij 
vrijwel niets te eten. De toen vierjarige dochter Kiki kon zich na 
de oorlog alleen maar herinneren dat ze een blikje zoete ge-
condenseerde melk met zijn drieën deelden als kerstmaaltijd. 
Haar poes was ze ook kwijt. Volgens haar ouders was die gesto-
len. Het zal die winter niet de enige kat zijn geweest die bij ge-
brek aan beter vlees in de pan belandde. 

In Scheveningen was de kerststemming al niet beter. Vol-
gens visser Cor van Toorn werd er ‘heel weinig’ van de kerstda-
gen genoten. Er zat zonder verwarming en met alleen kaars-
licht niets anders op dan heel vroeg onder de wol te kruipen. 
De Scheveninger wist ‘dat het 25 december was, maar daar 
was alles mee gezegd.’ Sinds september werkte hij in de gaar-
keuken aan de Van Alkemadelaan. De voedselvoorraden waren 
daar enorm geslonken. In september gingen er nog twintig pak-
jes boter in de soeppotten van 500 liter, in december was dit 
nog slechts één pakje. Met sla uit tien kisten erbij moest het 
mengsel doorgaan voor groentesoep. 

Met honger naar bed 
Twee dagen voor kerst werd Cor er met een aantal anderen 

met paard en wagen op uit gestuurd om in de kelder van een 
overheidsgebouw aan de Oostduinlaan aardappelen te halen. 
De hele vloer lag er vol mee, maar het grootste deel was rot. 
Alles werd meegenomen, waarna de goede exemplaren eruit 
werden gezocht en in de aardappelschilmachine gegooid. De 
geschilde aardappelen werden als extraatje tijdens de twee 
kerstdagen uitgedeeld. Een andere aanvulling op het rantsoen 
voor de kerstdagen bestond uit een klein bakje stamppot met 
spekvinkjes voor iedereen. De mensen aan wie het eten uitge-
deeld werd vonden volgens Cor dit extraatje ‘geweldig’, maar 
zouden na de kerstdagen weer genoegen moeten nemen met 
een steeds schameler rantsoen. 

 
In het huis van de politicus P.J.M. Aalberse (Den Haag) kon 

in de periode voor kerst vanwege de kolen schaarste ‘maar één 
kamer matig verwarmd worden en dan nog alleen een deel van 
den dag.’ Hij vroeg zich af of ze met de slinkende kolenvoor-

Donker, koud en schaars was de kerstperiode voor veel 
bewoners van de grote steden in het westen van Neder-
land. Het echtpaar Crone bracht hun kerstdagen voor 
een groot deel liggend in bed door. Dat was de enige 
warme plek in huis. Brandstof voor de kachel was er 
bijna niet. In huis liepen zij rond met een jas aan, sjaal 
om en muts op. Elektriciteit was er ook niet, dus het 
enige licht dat zij hadden kwam van een paar kaarsjes 
en een petroleumlamp. Ook was er nauwelijks eten. 
Hun kerstmaaltijd bestond uit winterpeen. Zij hadden 
wel een kerstboompje gekocht. Er was wat bloem en 
boter in huis, maar dat tot oudjaarsavond bewaard om 
pannenkoekjes te bakken. Met wat stukjes hout konden 
ze toen een noodkacheltje stoken, waarop ze in een 
pannetje de pannenkoekjes bakten. 

Foto gemaakt tijdens de Hongerwinter  
Bron: Menno Huizinga, de Ondergedoken Camera (Publiek Domein wiki)  

Treffend beeld van de situatie. Als Gift werd om wapens gevraagd  
Bron: Wikimedia commons. 

‘Daarbij kwam de noodtoestand waarin we leefden. 
[…] ’t Aardappelen rantsoen, ons voornaamste levens-
middel, is nu nog maar één kilogram per hoofd per 
week. ’t Broodrantsoen werd al tot 500 gram per 
week teruggebracht. Groente was al reeds wekenlang 
niet meer te krijgen. […] Zoo stonden we er voor. El-
ken avond gingen we met honger naar bed.’ 
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raad de Kerstmis wel zouden halen. ‘Alsmaar in de kou zitten’ 
met ‘dooie vingers en ijsvoeten’ vond hij ‘bijna nog erger dan 
honger te hebben.’ Veel van zijn stadsgenoten gingen erop uit 
om hout te zoeken om de kachel te kunnen stoken. Dagelijks 
zag hij zowel ‘deftige’ als ‘gewone’ mensen ‘sjouwen met tak-
kenbossen’, die ze in de bosjes bij elkaar hadden gesprokkeld. 
Vaak werden hele bomen omgehakt. Met de kerstdagen was 
het volgens Aalberse in huis niet warmer te krijgen dan 10 gra-
den Celsius . Elektriciteit was er evenmin. De enige lichtbron in 
huize Aalberse waren ‘een paar kaarsen’ waarmee zuinig moest 
worden gedaan. Daardoor zaten zij ‘s avonds lange tijd in het 
donker. Nachtrust was ook een zeldzaamheid, aangezien vanuit 
diverse plaatsen in de stad V-1’s en V-2’s werden afgeschoten, 
wat veel herrie veroorzaakte. 

 
Het nieuws over de Duitse doorbraak in de Ardennen was 

ook in Nederland doorgedrongen. Dat droeg eraan bij dat de 
kerstdagen in gedeprimeerde stemming verliepen. ‘De hoop nu 
weldra eindelijk na bijna vijf lange jaren weer bevrijd te wor-
den, was weer naar verder verschiet teruggedrongen’, noteer-
de Aalberse in zijn dagboek. 

Hongertochten 
De voedselsituatie was in het bezette noorden en oosten 

minder nijpend, want daar zorgden de boeren voor een toerei-
kend voedselaanbod. Veel bewoners van de Randstad gingen 
op ‘hongertocht’ en legden vele kilometers af om op het platte-
land bij boeren waardevolle bezittingen om te ruilen voor 
etenswaar. Het gezin Aalberse hoefde er in de periode van de 
feestdagen niet op uit te trekken voor voedsel, want dit werd 
gewoon bij hen bezorgd. Bekenden uit Zevenaar stuurden hen 
een ‘groot pakket’ dat op de vrijdag voor Kerstmis bezorgd 
werd. ‘Wat een heerlijkheden kwamen daar uit!’ schreef P.J.M. 
Aalberse enthousiast in zijn dagboek. 

 
Hij en zijn moeder kregen tranen in hun ogen en dansten 

om de tafel van blijdschap. Na de kerst ontvingen ze ook nog 
peulvruchten en ‘twee heerlijke schapenkarbonades’ van ande-

re vrienden van buiten Den Haag. ‘Zoo waren we met de feest-
dagen den koning te rijk’, aldus de dagboekschrijver, ‘en be-
hoefden we niet met een hongerigen maag in bed te liggen 
geeuwen.’ 

 
Waren de kerstedities van De Telegraaf de voorgaande ja-

ren nog vrolijk en hoopvol van toon, de redactie kon in 1944 
niet meer om de droevige werkelijkheid heen. Vanwege de 
rantsoenering was de krant dunner en in plaats van luchtige en 
ludieke berichten, foto’s en advertenties bevatte deze nieuws 
over rantsoenering, woekeraars en de oorlog. Het voorblad van 
de krant van 23 december was weliswaar versierd met hulst-
blad, maar de koppen ‘donkere Kerstmis 1944’, ‘Zware gealli-
eerde aanvallen op de Duitsche flanken’ en ‘Duitsche voorhoe-
den verder westelijk gedrongen’ spraken boekdelen. Een kerst-
kruiswoordenpuzzel en kinderhoekje ontbraken echter niet. 

‘Geen geur van dennengroen, geen glans van kaarsen, geen 
feestelijk toegerichte disch’, zo begon het sombere hoofdredac-
tioneel commentaar,… 

 
Met geen woord werd gerept over het nationaalsocialisme 

en zijn leider, maar wel werd voorgesteld steun te vinden in het 
geloof in Christus, in een artikel met als titel ‘Het Kind’. ‘Kunnen 
deze stille dagen een geringeren wederdienst van ons vragen’, 
werd opgeroepen in het artikel, 

‘…alles wat door symbool en uiterlijke streeling eertijds 
Kerstmis schoon en heerlijk maakte, is ons ontvallen.’ 

‘Een prachtig stuk varkensvleesch, drie hardgekookte 
eieren, veel peulvruchten, melkpoeder, enz. enz. Ja 
zelfs, uitbundige weelde: voor mij een zak heerlijke 
vóóroorlogsche tabak!’ 

Hongertocht tijdens de Hongerwinter  
Bron: Nationaal Archief Spaarnestad  

Voorpagina van de Telegraaf van 23 december 1944.  
Bron: Delpher.nl 
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Fantastische prijzen 
Op 22 december 1944 berichtte De Telegraaf dat de Amster-

damse bloemen- en kerstbomenmarkt aan de Singel, ‘waar 
andere jaren omstreeks dezen tijd een doordringende dennen-
geur hing, thans een schralen aanblik’ bood. Grote kerstbomen 
ontbraken geheel, maar kleine kerstboompjes en losse sparren-
takken waren wel te koop. ‘In het kerstgroen was een levendige 

handel, want er zijn nog velen, die met een eenvoudigen 
kersttak hun kamer willen versieren.’ Elders in de stad was het 
niet toegestaan kerstbomen te verkopen. In etalages van bloe-
menwinkels stonden wel ‘fraaie kerstbloemstukken, zowaar 
met lange, witte kaarsen’ uitgestald’, maar die werden ver-
kocht ‘tegen fantastische prijzen’. Verder was er volgens de 
verslaggever in de winkels in de hoofdstad ‘niet veel te zien van 
Kerstmis.’ Kerstkransjes, kerststollen en andere lekkernijen 
waren al helemaal niet te verkrijgen want de banketbakkers 
waren ‘al maanden hermetisch afgesloten!’ 

 
De volgende dag rapporteerde diezelfde krant dat vele han-

delaars in kerstgroen hun prijs flink hadden opgedreven, naar 
hun zeggen omdat de inkoopprijzen ook hoog waren. ‘De Am-
sterdammers, die gisteren op de Bloemenmarkt op het Singel of 
in bloemenwinkels groene Kersttakken, roode hulsttakken of 
witte cyclamen wilden koopen, kwamen al gauw tot de conclu-
sie, dat de prijzen maar één kleur hadden, nl. zwart.’ Daarop 
was door de Prijsbeheersing opgetreden ‘tegen een vijf-en-
twintigtal winkels, waaronder ook groote zaken en stalletjes’. 
Prijzen werden onder dwang verlaagd, waarna zich 
‘onmiddellijk […] o.a. op de Bloemenmarkt files [vormden] van 
kooplustigen, die tegen vastgestelde prijzen groen of bloemen 
konden koopen.’ 

‘…als naar den tijd van bevrijding van jouw en ons 
vaderland, moge je de bevrijding hebben gebracht en 
de vrede die de wereld toch niet geven kan en het 
begin is van een eeuwig, gelukkig vredig Kerstfeest. 
Wij bidden je dat toe.’ 

Hongerwinter 1944/1945. Mensen rapen houtblokjes tussen tramrails 
Bron: CC BY-SA 3.0 – Anefo – wiki 

Coverafbeelding uit Trouw tijdens de Hongerwinter van 1944  
Bron: Delpher 

‘…dan dat wij met de gansche innigheid van ons ge-
moed ze allen gedenken: de mannen, vaders en broe-
ders die op vreemde wegen zijn weggevoerd, de ge-
wonden in alle lazaretten, wien de tranen in de oogen 
branden, omdat hun liefste wensch verging, de gebla-
kerde steden en de gewonde aarde, ook al verkrim-
pen de zenuwen van ons hart daarbij van pijn?’ 

Kerstmis 1944, de bevrijding is nabij (Delpher)  

https://historiek.net/kerstboom-geschiedenis-oorsprong/87878/
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Een lichtend voorbeeld 
Door de illegale pers in Nederland werd ook speciale aan-

dacht aan Kerstmis gegeven. In het van juni 1944 tot maart 
1945 in Den Haag uitgegeven Het Nieuws stond op 24 decem-
ber 1944 een symbolisch verhaal over een twintigjarige verzets-
man die weigerde zijn vrienden aan de bezetter te verraden en 
die daardoor sneuvelde voor zijn vaderland.  

De overeenkomst met die andere figuur van ‘eenvoudige’ 
afkomst die zich opofferde voor de mensheid zal met de kerst-

dagen geen toeval zijn geweest. ‘Zijn geest leeft voort in ons, 
zijn vrienden’, viel te lezen in het verzetskrantje. ‘Hij is thans 
ons lichtend voorbeeld. Hij sprak niet en dat kostte hem zijn 
leven en hij gaf dat voor ons.’ ‘Kerstfeest 1944, waar je hoopvol 
naar opzag’, zo eindigde de tekst, … 

Een tekening van een man die uit het raam kijkt naar een 
kerkje met daarboven vier geallieerde vliegtuigen sierde de 
laatste pagina van het krantje. ‘Kerstmis 1944, de bevrijding is 
nabij’, luidde het hoopvolle onderschrift. (zie vorige pagina). 

Op de voorpagina van de Haarlemse editie van christelijke 
verzetskrant Trouw van 21 december 1944 prijkte een tekening 
van Jezus in de kerststal. Boven hem was een engel met zwaard 
getekend, geflankeerd door de onheilspellende figuren van de 
dood en een Duitse soldaat. Een angstaanjagende klauw – het 
symbool van de honger – strekt zich uit naar het kindje in de 
kribbe. ‘De vrede overwint’, aldus de begeleidende tekst. ◼ 

Dit artikel is ontleend aan een verhaal van Kevin Prenger, gepubliceerd op www.historiek.nl 
Dat verhaal is gebaseerd op he boek: Kerstmis onder vuur van de hand van Kevin Prenger, ISBN 9789402174342. 
Het boek is het lezen weer dan waard en is o.a. te koop bij bol.com 

Er is een mooi boek 
Het broedde al enige tijd bij CRASH. Wij wilden het materi-

aal over de Fokker vliegtuigen in onze collectie bundelen in een 
boek. Daarmee is de informatie die deels al eerder in de Con-
trails is verschenen en ook aan bezoekers wordt verteld nu 
toegankelijk voor het grote publiek. Het boek is er bijna. Ed 
Beekman, Peter de Raaf, Raph de Wolf en ik hebben de handen 
ineengeslagen om het boek ‘Fokker vliegtuigen in Nederlandse 
dienst in de meidagen van 1940’ te realiseren. 

 
De Inhoud 

Het is een boek geworden die u meeneemt vanaf de start 
van Fokker en de geschiedenis van “Het Wapen der Militaire 
Luchtvaart”, via de vliegparken die in de Meidagen van 1940 

een belangrijke rol hebben gespeeld naar de diverse typen Fok-
ker vliegtuigen die in de meidagen van 1940 hebben gevlogen. 
CRASH heeft van ieder Fokker type die toen heeft gevlogen 
resten in de collectie geëxposeerd, behalve van de Fokker C.V. 
Ook zijn persoonlijke verhalen opgenomen van piloten die in de 
meidagen hebben gevochten om ons land te verdedigen. Zij 
vertellen zelf hun verhaal. 

 
Verkoop en prijs 

Het boek is in het CRASH museum te koop zijn. De verkoop-
prijs prijs is € 20,00 voor donateurs en € 24,50 voor niet dona-
teurs. Verzendkosten per boek zijn €4,00.  
Zie ook op de website: Fokkerboek. ◼ 

Boek: Fokker vliegtuigen in de meidagen van 1940 
Door: Rick Franke Illustratie kaft boek: Thijs Postma 

 

‘De vredekracht van Jezus Christus, de Zoon van God, 
brengt eenmaal alles op zijn plaats, – en de oorlog en 
de honger en alle leed moet wijken. […] Het licht 
schijnt in de duisternis.’ 

Klik HIER om de 
introductie van het boek 

online te bekijken 

https://www.bol.com/nl/f/kerstmis-onder-vuur/9200000100730077/
https://www.crash40-45.nl/boek-fokker-vliegtuigen/
https://youtu.be/rIgRz9yvV0Q
https://youtu.be/rIgRz9yvV0Q
https://youtu.be/rIgRz9yvV0Q
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Oproep HOT (Historisch Onderzoek Team) 
Jan Springintveld foto: zie bijschrift 

 

Inmiddels is er bij CRASH een enorme knowhow op velerlei 
gebied. Wij hebben een uitgebreide bibliotheek en archief. 
Daarin staat uniek materiaal over de BBO (Bureau Bijzondere 
Opdrachten) en veel kennis over de gebeurtenissen in de Twee-
de Wereldoorlog binnen en buiten de Haarlemmermeer. Be-
langrijker nog is dat, binnen onze eigen kring vrijwilligers en 

donateurs, een grote hoeveelheid ‘verborgen’ kennis over een 
verscheidenheid aan onderwerpen rond de Tweede Wereld-
oorlog beschikbaar is. Wij weten onvoldoende wie welke ken-
nis heeft. Met onze doelstelling om naast ons museum ook als 
kenniscentrum naar buiten te treden en ook als onderdeel van 
onze ambitie om de formele museumstatus te bereiken is het 
goed dat om ons Historisch Onderzoek Team (HOT) weer nieuw 
leven in blazen. Wij doen daar volgens mij goed aan en doen 
daarmee recht aan de kennis die wij in onze gelederen hebben. 
Daarmee benutten wij die kennis maximaal. In de jaren na de 
opening van het museum in 2009 is er in klein comité het His-
torisch Onderzoek Team ontstaan. Afgekort ook wel het HOT 
genoemd. Dat kleine comité bestaat momenteel uit Raph de 
Wolf, Dick Weber en ondergetekende.  

 
Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die deel wil uit-

maken van het CRASH HOT om zich aan te melden. Meld vooral 
je specialisme, interesse en de contacten die jij zou kunnen 
aanspreken. We willen de aanwezige kennis in kaart brengen 
zodat het CRASH kenniscentrum op de kaart kan worden gezet. 
Het HOT maakt daar een belangrijk deel van uit. 

Het gaat erom dat wij een actief team krijgen, waar wij de 
veler vragen kunnen neerleggen, of juist kunnen richten aan 
diegene die daarover juist knowhow heeft. We bedoelen letter-
lijk een actief team omdat het juist om actie nemen gaat, on-
derzoeken, achterhalen van feiten en details. De resultaten 
zullen natuurlijk worden gepubliceerd in ons clubmagazine de 
Contrails.  

 
Neem contact op met of en meld je aan bij: 

 Jan Springintveld: secretaris@crash40-45.nl en vermeld jouw 
interesse, specialisme en jouw mogelijkheden. dat kan in de 
meest uiteenlopende richtingen zijn. Het ligt in de bedoeling  
dit jaar alles in kaart te brengen zodat wij per 1 januari 2021 van 
start te gaan met het nieuwe HOT  

Zie het artikel op de volgend pagina’s voor meer achter-
grondinformatie. ◼ 

Bij de oprichting van CRASH in 1991 kwam een aantal 
mensen bij elkaar die vliegtuigcrashes die in WO2 heb-
ben plaatsgevonden uitzochten, onderzochten en pro-
beerden de puzzelstukjes bij elkaar te krijgen met een 
historisch verhaal van de gebeurtenis. Dit resulteerde in 
bergingen, veldonderzoeken en veelal antwoorden op 
de vragen die wij en/of familieleden zochten. In de jaren 
tot heden hebben we een groot aantal mensen uit bin-
nen- en buitenland die om informatie vroegen kunnen 
helpen. Wij hebben hun vragen weten te beantwoorden 
of hebben ze naar andere instanties kunnen verwijzen 
om ze te helpen waar mogelijk het mysterie te ontrafe-
len of op te helderen. 

De D.XXI Nr. 229 wordt opgegraven Bron: CRASH archief  

Bezoek aan Colditz 
 Peter de Raaf Foto collage: Peter de Raaf  

Even geleden hebben wij (Peter en 
Reinu) een korte “ausflug” naar Dresden 
gemaakt. Daarbij hebben we een bezoek 
gebracht aan het voormalige krijgsgevan-
genkamp Colditz. Menigeen van jullie zal 
jaren geleden ongetwijfeld de gelijknamige 
TV serie gevolgd hebben.  

Bijzonder is dat de “radiohut” pas 35 
jaar na de tweede wereldoorlog bij toeval 
werd ontdekt tijdens restauratie- werk-
zaamheden. Fascinerend! ◼ 

 

mailto:secretaris@crash40-45.nl
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Some of our Airmen are no longer missing 
Jan Springintveld Foto’s: Archief CRASH en zie bijschriften 

 

Het begon allemaal omdat een jochie in oorlogstijd een 
Vickers Wellington zag neerstorten in Badhoevedorp en jaren 
na de oorlog besloot dit toestel op te sporen en op te graven. 
Dat jochie was Henk Rebel, de latere oprichter en voorzitter 
van CRASH. Het was een bepalende actie. Al gauw ontstond er 
een groepje mensen die samen onderzoek deed naar andere 
neergestorte vliegtuigen in en rond de Haarlemmermeer. Waar 
kwamen die toestellen vandaan, wie vormde de bemanning 
van die kisten en wat is hen eigenlijk overkomen? Dit zijn alle-
maal onderzoeksvragen die voorafgaand aan een opgraving 
antwoord nodig hebben. Wat dan volgt is de bureaucratie. Er 
zouden zich namelijk nog stoffelijke resten in het wrak kunnen 
bevinden of explosieven. Omdat dit in het begin nooit duidelijk 
is, zijn de wetgevende regels streng en is daarnaast niet iedere 
grondeigenaar er blij mee dat zijn grond tijdelijk overhoop 
wordt gehaald. Toch lieten de CRASH mensen van het eerste 
uur zich niet afschrikken. Twee van hen zijn vandaag de dag 
nog steeds actief bij Crash:  
Jan Springintveld en Hans Dijkkamp, 
de nestors van CRASH. Zij hebben 
jarenlang met een schop in de klei 
gewroet om vliegtuigen te zoeken, 
dat verhaal boven tafel gehaald en 
de nabestaanden ingelicht en be-
trokken. De restanten van de opge-
graven toestellen zijn in ons muse-
um tentongesteld. In de afgelopen 
30 jaar heeft Crash 37 succesvolle 
bergingen gedaan. Deze bergingslijst 
is te vinden op onze website : Bergingsrapporten. 
Ook zijn er alleen onderzoeken geweest zonder een berging, 
ook op locatie. Deze staan soms niet in de lijst staan maar zijn 
wel in de Contrails vermeld. Dat zijn niet per definitie fysieke 
bergingen.  

Hoe gaat zo een onderzoek en berging nu in praktijk? Een 
mooi moment om een van de nestors van Crash, Jan 
Springintveld, aan het woord te laten. 

 
Hoe begin je en waar? 

”Het begint met een datum of locatie en van welke lucht-
macht is het toestel afkomstig; Duits, Engels, Amerikaans of 
Nederlands? Met deze basis gegevens ga je aan het werk. 30 
jaar geleden, maar zeker ook daarvoor, waren dat de naslag-
werken, archiefgegevens uit het buitenland, contacten in bin-
nen- en buitenland. Zeker zo belangrijk zijn de lokale archieven 
en historische verenigingen in het gebied waar het vliegtuig is 

gecrasht. Dat maakt onderdeel uit van de speurtocht naar het 
verhaal achter de veelal dramatische gebeurtenis en de crash. 
Het was een tijd van brieven schrijven, telefoneren en faxen. 
Tegenwoordig kruipen we achter de PC en is veel archiefmateri-
aal overal ter wereld al gedigitaliseerd. Toen wachtten wij nog 
in spanning op een telefoontje of plofte er een officiële brief na 
weken of maanden wachten op de deurmat met de hopelijk 
gezochte gegevens van het vliegtuig en aanvullende gegevens. 

Een bommenwerper van de Amerikaanse Achtste Lucht-
macht, het doel, de bemanning, de bommenlading, de bewape-
ning. Is het op de heenweg neergestort of op zijn weg naar 

Het is altijd weer indrukwekkend als nabestaanden van 
bemanningsleden op de crash locatie staan of in ons 
museum delen van het gecrashte vliegtuig kunnen vast-
houden waarin hun familie is omgekomen of juist is uit 
ontsnapt. Het is een van de meest ethische en mensge-
richte activiteiten van CRASH die grote voldoening 
geeft, want het blijkt keer op keer dat emotie geen tijd 
kent. Ook na ruim 75 jaar raakt het de betrokken men-
sen enorm en is de emotie hoog. Ze komen soms van 
ver, tot aan Nieuw-Zeeland aan toe, om even “bij de 
plek” te zijn. 

Een herdenkingspublicatie in onze Contrails van 2005, Special Edition van 
de B-17 Jayhawk, gecrasht in Lisse.  

Jan Springintveld (li) en Hans 
Dijkkamp (re) 

https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/bergingsrapporten/
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huis ? Neergehaald door Duitse jagers die de bommenwerpers 
onderschepten of toch de Duitse FLAK? Misschien wel een com-
binatie van beide. Hoe verging het de bemanning, wie overleef-
de en wie kwamen om bij de crash? Ook hier bestaat de moge-
lijkheid dat er door FLAK en/of aanvallende Duitse gevechts-
vliegtuigen iemand aan boord omkwam. Wie waren die moedi-
ge bemanningsleden die hun leven in de waagschaal stelden 
voor het behalen van de overwinning op Nazi-Duitsland. Zij 
vochten voor onze vrijheid en betaalden in veel gevallen de 
hoogste prijs.” 

”Zo wordt een onderzoek niet alleen dat stukje metaal dat 
je bij een locatie onderzoek vindt, maar zo wordt het een com-
pleet verhaal van vliegtuig en bemanning tot zelfs de achter-
grond van een bemanningslid. De beste reacties en bedankjes 
naar aanleiding van ons onderzoek zijn waardering en respect 
die wij krijgen om ‘de veelal verspreidde en moeilijk te vinden 
puzzelstukjes’ bij elkaar te leggen om het plaatje compleet te 
maken. Die gedrevenheid en inspanning wordt in veel gevallen 
beloond waarbij een bezoek of contact van de onderzochte be-
manning/bemanningslid en/of met nabestaanden voor ons ‘de 
parel in de kroon’ is.” 

”We hebben in de 30 jaar dat ik nu vrijwilliger ben bij CRASH 
en als secretaris deel uitmaak van het bestuur, deze bezoeken 

als zeer inspirerend ervaren en als drijfveer om door te gaan 
met ons museum en de onderzoeken weer opnieuw in een ho-
gere versnelling te zetten. Een erkenning en waardering en res-
pect krijgen van nabestaanden of de veteraan is voor ons een 
onbetaalbare steun en support. 

 
Locatie onderzoeken 

”Archieven wordt geraadpleegd, luchtfoto’s bestudeerd 
want waar was toen de crash locatie in vergelijk met de situatie 
anno 2020. Een ander aspect waar we mee te maken hebben in 
het westen van Nederland is de hoeveelheid water. De sloten, 
kanalen, vaarten, meren en rivieren en ook nog de kustlijn. In 
ons zoekgebied is dit onontkoombaar. Ook is van belang of er 
ooit al onderzoeken naar zijn gedaan. Zo zijn er na de oorlog 
veel vergunningen verstrekt aan schroothandelaren om vlieg-
tuigwrakken te ruimen. Hierbij speelde het kostbare aluminium 
als een drijfveer om de economie te steunen een vreemde rol. 
Echter, er werd niet expliciet rekening gehouden met wat er 
zich nog in de grond bevond. Stoffelijke resten, munitie of mo-
gelijk nog een bommenlading.” 

”Vooral en zeer belangrijk is het om een gedegen vooron-
derzoek te doen; weten waar je aan begint, noemen we dat! 
Naast de nodige kennis die wij als stichting op vele gebieden in 
huis hebben, hebben wij ook ondersteuning van sponsoren no-
dig met materiaal, adviezen, transporten, pompen en noem zo 
maar op. De sponsoren maken het uiteindelijk mogelijk dat wij 
een dergelijke ruiming of berging kunnen uitvoeren, met alle 
richtlijnen en veiligheidseisen die hiervoor gelden.” 

”En voordat je een ‘schop in de grond steekt’ zijn er andere 
aspecten om rekening mee te houden: toestemming van landei-
genaar, welke autoriteiten dienen vooraf geïnformeerd te wor-
den? Gemeente, waterschappen of informatie over leidingen of 
ingegraven kabels. Deze zaken bepalen de mogelijkheid of on-
mogelijkheid om een verder diepgaand locatieonderzoek te 
doen. Dat begint met een oppervlakte onderzoek, visueel, en 
met metaaldetectie van de gezochte plek in de omgeving en de 
bepaling van het wrak of wrakdelen. In eerste instantie zal de 
landeigenaar daarvoor zijn toestemming moeten geven.” 

”Nadat de omgeving in kaart is gebracht wordt allereerst 
gekeken waar en hoe diep de onderdelen liggen en de hoeveel 
onderdelen. Als het gebied is gescand wordt aan de hand van 
kleine proefgaatjes gekeken naar het gevonden materiaal en of 
daarmee een identificatie van het vliegtuig kan worden vastge-
steld en of wij ermee verder kunnen. Past dit stukje metaal 
weer als puzzelstukje in het onderzoek dat we doen en geeft het 
mogelijk al een antwoord op vragen?” 

De crew van de Connie B-24 JU-G, 446 BG, 707 BS gecrasht in Vijfhuizen. 
De gezichten achter de namen  
Bron: http://www.americanairmuseum.com/media/33858  

Onderzoek naar een vliegroute van een aanval op Schiphol op 17 mei 
1943, ook zo’n onderdeel binnen het verhaal.  

Natraject; een tekening gemaakt van de B-26 Hell’s Fury, gemaakt door 
de piloot Capt Sanford, in krijgsgevangenschap. Hij overleefde als enige 
het drama. Details die historisch onderzoek completer maken.  
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”Zo vonden wij destijds bij de Fokker D.XXI in Nieuwkoop, 
een stukje buizenframe met het Koninklijke Fokkerkroontje en 
Nr. 229. Maar het was niet de 225 waar wij volgens de informa-
tie in de archieven naar op zoek waren. Al met al blijft dat puz-
zelen en onderzoeken, maar na een evaluatie en overeenkomst 
met de landeigenaar en toestemming van de betrokken autori-
teiten kunnen we dan een plan van aanpak opstellen en worden 
sponsoren benaderd.” 
Bureaucratie 

”Natuurlijk hebben wij en krijgen wij altijd te maken met de 

vele richtlijnen, wetten en vergunningen die nodig zijn om een 
berging te realiseren. Daarvan zijn wij ons terdege bewust. Ie-
der project wordt door ons zo benaderd en behandeld. Alle aan-
sprakelijkheden en verantwoordelijkheden moeten zijn afge-
dekt. Daarbij is zorgvuldigheid en veiligheid het belangrijkste 
alsmede piëteit bij de benadering van en omgang met eventue-
le stoffelijke resten.” 

”In de laatste decennia is er op bergingsgebied in Nederland 
wel het nodige in positieve zin veranderd. Mede door initiatie-
ven en activiteiten van CRASH, en vele gelijkgestemde musea en 
stichtingen, zijn er de nodige bergingen verricht door de KLu 
Bergingsdienst op aandringen van particulieren. Gelukkig zijn er 
in Nederland de laatste jaren meer activiteiten ontplooid om de 
vele nog vermiste bemanningsleden die in Nederlandse bodem 
of wateren liggen een laatste rustplaats te geven. Dat is een 

mooie doelstelling, die extra onder de aandacht kwam toen de 
viering van ‘75 jaar Bevrijding’ zich op grote schaal aandiende. 
De Nederlandse overheid kon, onder de groeiende druk en Ka-
mervragen, niet achterblijven om deze doelstelling om te zetten 
in daden door een echt plan en regeringsbesluit goed te keuren 
en zo’n 30 miljoen ter beschikking te stellen. Zo kwam er zicht 
op de berging van zo’n 30 toestellen waarin zich nog stoffelijke 
resten van vermiste bemanningsleden zouden bevinden. Zowel 
Geallieerde als Duitse vliegtuigen vallen onder dit Nationale 
Bergingsprogramma.” 

”Dat hebben wij, als één van de particuliere musea, mede 
door onze initiatieven in het verleden, uiteindelijk wel bereikt. 
Dat betekent echter niet dat wij stil blijven zitten, want wij krij-
gen nog altijd uit binnen- en buitenland verzoeken binnen waar-
door we weer ‘in de archieven duiken’ om de puzzelstukjes bij 
elkaar te krijgen zodat wij antwoorden weten te vinden op de 
gestelde vragen.” 

 
Vondsten 

”De gevonden materialen worden gesorteerd, schoonge-
maakt en ter plekke bestudeerd, zodat geen detail van of infor-
matie over het vliegtuig en de persoonlijke spullen verloren 
gaat. Kleine vondsten kunnen soms grote verhalen vertellen. In 
ons museum worden de spullen nogmaals minutieus bekeken 
en in kaart gebracht zodat een beter beeld ontstaat van wat er 
precies gevonden is van welk deel van het vliegtuig dat deel is. 
Wij zien sporen van granaatscherven of inslagen van kogels. 
Ook hierdoor wordt het puzzelen naar een antwoord of naar 
nieuwe feiten een interessante bezigheid als onderdeel van het 
verhaal.” 

”Wij selecteren vervolgen bruikbare spullen en materiaal 
voor een permanente tentoonstelling over het onderzoek, het 
vliegtuig en de bemanning. Dit wordt goed gesorteerd voorzien 

van detailinformatie en de gezichten bij de namen die wij alleen 
kennen uit de documenten. Door de foto’s kom je nog dichter 
bij het verhaal. Materiaal dat niet gebruikt kan worden, wordt 
opgeslagen in ons depot. Wij willen natuurlijk alles laten zien 
maar ons museum heeft is beperkt in ruimte. Daarnaast is heel 
veel gevonden vliegtuigmateriaal onherkenbaar, verroest of 
gecorrodeerd en dat heeft dan geen toegevoegde waarde heeft 
voor de display.” 

”De afronding van een berging is de nazorg van het gebied, 
het stuk land, waarop is gewerkt. Dat brengen we weer terug in De Fokker T-V 864 bij Schiphol, crash van voor de oorlog  

Het onderzoek naar de Fokker G-1 motor, gevonden in de Ringvaart, nu 
een belangrijk onderdeel van onze collectie.  

De Fokker D.XXI bij Nieuwkoop geborgen, in het museum  
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de toestand dat we het aantroffen voor het onderzoek begon. 
Het kan soms wel enige tijd duren voordat de landeigenaar zijn 
eigendom weer kan gebruiken zoals hij gewend was. Grond 
aanvullen en opnieuw inzaaien met graszaad zijn gebruikelijke 
handelingen waardoor het lijkt dat hier niets aan historisch 
onderzoek heeft plaats gevonden.” 

 
Doelstelling en tentoonstelling 

”Het opzetten en inrichten van een permanente tentoonstel-
ling was onze eerste doelstelling. Het verhaal achter de veelal 
dramatische gebeurtenis achterhalen met de namen van de 
bemanning en de gezichten erbij, maakt dat nu, 75 jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog, nog altijd een doel op zich. 
De tentoonstelling is inmiddels een zeer bekend museum ge-
worden, lokaal, regionaal maar zeker ook landelijk met ook 
brede erkenning in het buitenland. Onze doelstelling is ook uit-
gebreid. Naast luchtoorlog is ook aandacht voor en onderzoek 
naar het verzet in de regio en binnen de Haarlemmermeer. Wij 
onderzoeken voor zover mogelijk alle facetten die op ons pad 
komen. Geheim agenten maar ook onderduiklocaties zijn in 
onze activiteiten opgenomen. Daar is veel over te zien in ons 
museum.” 

”Een solide statement is het motto van ons museum ‘Leren 
niet te vergeten en niet vergeten te leren’ en vooral blijven zoe-
ken en onderzoek te blijven doen naar die ‘puzzelstukjes die 
worden gemist’. En die zijn er nog steeds……… dat maakt het 
bijzonder boeiend om die te vinden en te onderzoeken.” 

 
Tot zover het verhaal van Jan. 
 

CRASH 30 jaar 
Volgend jaar bestaat CRASH 30 jaar, een goede reden om 

nog eens stil te staan bij hoe het allemaal begon. De laatste 
jaren hebben we ons gefocust op het inrichten van ons muse-
um en zijn wij bezig er een geregistreerd museum van te ma-
ken (voor een museum erkenning) En toch, de aarde herbergt 
nog te veel vliegtuigen die het verdienen gevonden te worden. 
Er is gelukkig een landelijk initiatief (Nationaal Bergingspro-
gramma) opgestart waarbij vliegtuigen met menselijke resten 
aan boord met steun van de overheid worden opgegraven.  
Op dit moment zijn er zo’n vier locaties die wij mogelijk nog 

verder zouden kunnen onderzoeken. Dat zijn de: Junkers Ju 
88A4, FW 190 (dat is de Focke Wulf in Nieuwkoop, die op dit 
moment al op de schaduw-bergingslijst staat van het Nationale 
bergingsprogramma) en Lancasterdelen in Reeuwijk. Daar is 
destijds minimaal 1 motor getraceerd Ook zijn daar de Junkers 
Ju 88 G-6 en een Mosquito FB VI. Echter, twee locaties liggen in 
natuurgebieden en de anderen 'in onze achtertuin'. Wij hebben 
besloten onze roots weer te omarmen. Daartoe zal CRASH per 
januari 2021 haar eigen Historisch Onderzoek Team (HOT) op-
nieuw installeren als onderdeel van onze organisatie. De op-
dracht is breed: onderzoek doen naar gecrashte vliegtuigen, en 
hun verhaal boven tafel halen. Een berging kan een gevolg zijn 
maar dat hoeft niet altijd. Wij zullen ook onderzoeken of het 
zin heeft om ons aandachtsgebied uit te breiden tot de 12 mijl 
zone uit de Noordzeekust. 

Even terug naar het begon: Het gaat ons om de menselijke 
waarde die zo een onderzoek heeft. Want wat zou het mooi 
zijn als we weer eens konden zeggen:  ◼ 
 

“Some of our Airmen are no longer missing” 

Op de Canadese militaire begraafplaats in Groesbeek herdachten liefst 
660 mensen de 2.619 gesneuvelde militairen die er begraven liggen. Bij ieder 
graf werd een kaarsje neergezet door kinderen uit de gemeente Berg en Dal. 
De begraafplaats ligt op de top van een heuvel, waardoor de wind zaterdag-
avond de grootste tegenstander bleek. Veel kaarsjes waaiden uit, waardoor 
er een hele stoet volwassenen met aanstekers achter de kinderen aanliep, 
om de kaarsjes opnieuw aan te steken.  

 
De organisatie had geen budget om klepjes te kopen voor op de kaarsjes. 

Organisator Bert Eikelenboom uit Groesbeek is vastbesloten een traditie te 
maken van de herdenking en het aansteken van de kaarsjes voor de jongens 
die Nederland vrijgevochten hebben. ”Als ik me omdraai en al die lichten zie: 
tranen trekkend. In Holten is het al langer een traditie op de Canadese be-
graafplaats. In het ideale scenario gaan we een samenwerking aan met scho-
len uit de gemeente, om veel kinderen bewust te maken.  
 
Wij gaan ervoor zorgen dat dit ieder jaar opnieuw gebeurt.” ◼ 

Canadese militaire begraafplaats Groesbeek 
Rick Franke Foto: Archief CRASH 

 

Verder zijn er geen woorden nodig. “ 
Er rest slechts stilte en respect… 


