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1

Voorwoord

De enige zekerheid die CRASH in 2020 had, was een grote mate van onzekerheid. Wij hebben net als veel
andere musea een enorme impact ervaren van het corona virus, om te beginnen bij de zorg voor onze
vrijwilligers. Uiteraard ging en gaat hun veiligheid en gezondheid voor alles. Iedereen heeft een voor hem
passende keuze gemaakt om al dan niet met vrijwilligerswerk door te gaan. Niettemin hebben we in 2020
toch nog heel mooie dingen kunnen doen. Wij hebben tentoonstellingen geopend, schoolklassen ontvangen en een indrukwekkend project uitgevoerd, het vastleggen van oorlogsverhalen. Het is allemaal ook
echt gedaan.
Wij houden ervan om vooral te kijken naar wat wél kan in de gegeven situatie. Zo hebben wij de tijd besteed om flink na te denken over onze wens om onze organisatie verder te professionaliseren en te digitaliseren en daarop te acteren. Onze totale collectie aan oorlogserfgoed is vastgelegd, geregistreerd en gefotografeerd, een waar monnikenwerk dat met veel passie is volbracht. Dat is op zich een belangrijke stap
naar het verkrijgen van een museum erkenning. Dat proces zijn wij nog steeds aan het uitvoeren. In het
bijgaande jaarverslag vindt U dan ook een uitgebreid overzicht van al onze activiteiten, zichtbaar en onzichtbaar. Wij ervaren nog altijd dat ons museum een wereldwijde reputatie heeft. Die moedigt ons voortdurend aan om ons belangrijke werk te blijven doen. Ok, het aantal bezoekers is ca 45% van dat van 2019,
maar daarmee is de waarde van ons museum niet gedaald In tegendeel zelfs.
Wij hebben nog geen zicht op onze definitieve herhuisvesting in het fort. De gemeente Haarlemmermeer
en Stadsherstel Amsterdam zijn nog in een verkennend proces verwikkeld en wij hopen dat we ook op dat
punt het komende jaar meer duidelijkheid kunnen krijgen. Wat ook erg goed bevallen is, is de samenwerking tussen CRASH en Boer Bos, de medegebruiker van het fortterrein. Niet alleen op persoonlijk niveau is
er een grote klik, ook met betrekking tot de doelstelling van zijn bedrijf en die van CRASH is een mooie
symbiose aan het groeien. Al met al zien wij uit naar het jaar 2021, het jaar dat onze stichting 30 jaar bestaat. Dertig jaar lang is CRASH bezig om vliegtuigbemanningen en hun nabestaanden en de verzetsmensen hun verdiende erkenning te geven. Elke dag weer kunnen wij zien dat het noodzakelijk blijft de vrijheid te waarderen, vooral degenen die zich daar tot elke prijs voor hebben ingezet.
Wij wensen u al het goede voor 2021
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 2020 uit:
•
•
•
•
•

Peter de Raaf
Jan Springintveld
Leslie van der Schaaff
Raph de Wolf
Hans Dijkkamp

voorzitter
secretaris
penningmeester
2e penningmeester
bestuurslid

2.1.2 Bestuurstaken
•

Peter de Raaf is belast met de contacten met andere musea en met de overheden. Hij verzorgt daarnaast de pr en mediacontacten. Hij vertegenwoordiger het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum
’40-’45 in het Museumplatform.
Jan Springintveld is belast met secretariaatstaken en contacten met soortgelijke instanties.
Hij is lid van de Commissie Red Ball Express en leidt het Historisch Onderzoek Team.
Leslie van der Schaaff is belast met de financiële zaken. Hij is eindredacteur van ons clubmagazine
‘Contrails’.
Raph de Wolf is tweede penningmeester en voert ook de controle over het kasbeheer. Hij is daarnaast lid van de Commissie Red Ball Express, van het Historisch Onderzoek Team en redactielid van de
Contrails.
Hans Dijkkamp is algemeen bestuurslid, is ondersteunend museumcoördinator en Commissielid Red
Ball Express,

•
•
•

•

Het bestuur wordt ondersteund door 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

De taakverdeling einde 2020 was:
Naam
Rol(len)
Dick Weber
• Infocenter
• Archivaris en bibliothecaris
Ed Beekman
• Redactielid Contrails
• Expositie beheer
Rick Franke
• Operationele coördinatie
• Webmaster
• Beheer Sociale Media: Facebook, GoogleMaps en Instagram
• ICT en beveiliging
• Evenementencoördinatie
• Hoofdredacteur en samensteller van de Contrails
• Perswoordvoerder
• Productontwikkeling
Rob Hunneman
• Evenementencoördinatie
• Catering en huishoudelijke taken
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Naam
Herman van Golberdinge

Fokko De Haas

2.3

Rol(len)
• Algemene Ondersteuning
• Vrijwilligers coördinatie
• Expositiebeheer
• Speciale projecten
• Redactielid Contrails

Teams

Binnen CRASH zijn de volgende teams actief. Deze teams zijn uitvoerende teams en dragen de operatie
van de Stichting en het museum.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evenementen
Catering
Museum en expositie
Archief en bibliotheek
Pr en media
Kascommissie
CRASH-promotiestand
Commissie ‘Red Ball Express’
Historisch Onderzoek Team
Huisfotograaf
ICT en Webmaster
Beveiliging
Redactie clubmagazine Contrails
Redactie Facebook en andere Sociale media
Tijdelijke exposities
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3

Agenda 2020

3.1

Inleidend

Het jaar 2020 was een vreemd jaar. Wij hadden veel plannen, zoals de herdenking van 80 jaar “Fall Gelb”
en de viering van 75 jaar vrijheid maar daar heeft COVID-19 een stokje voor gestoken. Het museum is gesloten geweest tussen:
•
•
•

dinsdag 17 maart en 5 juni
woensdag 4 november en zaterdag 21 november
maandag 14 december 2020 en 5 maart 2021

3.2

Uitgevoerde activiteiten:

3.2.1 Tijdelijke exposities
•
•
•

Expositie
Expositie
Expositie

“Operatie Market Garden”
“8th Air Force”
“De Vergeten oorlog”

5 oktober 2019 t/m januari 2020
25 januari 2019 t/m maart 2021
15 augustus 2020 t/m juni 2021

3.2.2 Evenementen
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsreceptie CRASH
Opening expositie “8th Air Force”
CRASH Radioweekend
Spitfire weekend met Flight Simulator demo
Opening expositie “De Vergeten Oorlog”
Open monumenten dag “Navigatie Landschap”

18 januari 2020
25 januari
29 februari en 1 maart
7 en 8 maart
15 augustus
12 en 13 september

3.2.3 Virtuele activiteiten
•

Toespraak dodenherdenking

4 mei

3.2.4 Lezingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn Lancaster
De wereld van mijn ouders in Nederlands-Indië
Geschiedenis van de Stormovik
Stelling van Amsterdam
Red Ball Express
Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940
Vliegparken in west Nederland
Haunted Airfields
Auschwitz Birkenau

Jos de Groot
Jan Dörsch
Hildo Schutte
Rick Franke
Rick Franke
Peter de Raaf
Peter de Raaf
Peter de Raaf
Hans Seitzinger

22 februari
28 augustus
5 september
12 en 13 september
19 september
26 september
17 oktober
5 december
12 december

3.2.5 Uitgestelde lezingen
Door de periodes waarin CRASH tijdelijk gesloten is geweest zijn onderstaande lezingen uitgesteld tot er
in 2021 betere tijden aanbreken.
•
•

Doelwit de Fokker fabriek in Amsterdam Noord Peter de Raaf
Battle of Britain Rick Franke
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3.2.6 Vrijwilligersbijeenkomsten
Normaliter worden er regelmatig bijeenkomsten voor onze vrijwilligers gehouden waarbij iedereen wordt
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen en buiten CRASH, het museum en het Fort. Hier wordt 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.
In 2002 hebben de vrijwilligers bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden in verband met het COVID19 besmettingsrisico en het verbod op het samenkomen met een groot aantal mensen

3.3

Groepsbezoeken

Groepsbezoeken zijn in 2020 niet mogelijk geweest, schoolbezoeken beperkt.
Wij bieden scholen en groepen normaliter 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 extra 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.

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: 0.7 definitief
Pagina 9 van 47

Jaarverslag 2020
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren
3.4

Educatie

3.4.1 Erfgoedleerlijn Schoolbezoeken basis onderwijs
Een belangrijk speerpunt van CRASH is educatie. In 2020 heeft een aantal basisscholen in Haarlemmermeer CRASH bezocht. Tijdens de rondgang door het museum moeten de leerlingen vragen beantwoorden
en opdrachten uitvoeren met als doel op een speels manier kun kennis over de Tweede Wereldoorlog te
vergroten.
Scholen die hun eigen programma rond het schoolthema Tweede Wereldoorlog kracht willen bijzetten
staan bij CRASH in direct contact met de historie. De maanden maart, april en mei zijn normaliter de belangrijkste perioden waarin scholen ons museum bezoeken. Ook buiten deze maanden vinden wel school
bezoeken plaats. De vrijwilligers ontvangen de scholen graag en met veel enthousiasme.
Ook voor schoolbezoeken zijn de mogelijkheden beperkt geweest, gelet op de periodieke sluitingen van
het museum in 2020
In onderstaande lijst zijn de schoolbezoeken in 2020 opgenomen.
Datum
maandag 2 maart 2020
dinsdag 3 maart 2020
donderdag 5 maart 2020
dinsdag 10 maart 2020
donderdag 12 maart 2020
dinsdag 6 oktober 2020

School
Tabitha groep 7a
De Octopus groep 7b
Tabitha groep 7b
RKBS Klavertje Vier groep 8C
RKBS Klavertje Vier groep 8D
Immanuel groep 8

3.4.2 Schoolbezoek Kaj Munk College (voortgezet onderwijs)
CRASH heeft in 2020 haar samenwerking met het Kaj Munk college uit Hoofddorp voortgezet. Het
Technasium van die school heeft voor het derde jaar op rij in nauwe samenwerking met CRASH opdrachten geformuleerd met als doel de leerlingen naast de leerdoelen van het Technasium, besef van en begrip
over de Tweede Wereldoorlog bij te brengen.
In onderstaande lijst zijn de Kaj Munk bezoeken in 2020 opgenomen.
Datum
1 december
3 december
7 december
9 december

School
Kaj Munk Technasium
Kaj Munk Technasium
Kaj Munk Technasium
Kaj Munk Technasium

3.4.3 Schoolopdrachten
In 2020 heeft het Kaj Munk College zelf onderstaande opdrachten geformuleerd over het CRASH museum.
Stinkende casus
Het museum moet het nieuwe en het huidige gedeelte aantrekkelijk inrichten maar heeft niet veel middelen. Ook wil het museum aantrekkelijker worden voor de nieuwe generatie! Het museum heeft een verlanglijstje:
1 Verbinding met de hal met de Spitfire
Welk groepje voelt zich uitgedaagd verbinding te leggen tussen het fort en de hal met de Spitfire. De afstand tussen beide is ruim 250 meter. Er loopt een prima pad tussen beide locaties maar onderweg is er
niets te beleven, dat kan anders!
2 Buitenterrein
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Buiten het fort is een flinke ruimte, daar wordt op dit moment niets mee gedaan. Wat zouden jullie voor
de buitenruimte willen bedenken waardoor de aantrekkelijkheid van het museum verder toeneemt?
3 Tijdbalk in de nieuwe ruimtes
Het museum zou in de nieuwe ruimtes graag het verhaal willen “vertellen” op moderne wijze van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1939 tot 1945.
•
•
•
•

De aanloop tot de oorlog, 1939
De meidagen 1940, de strijd in Nederland
De luchtoorlog
Onderduiken en verzet in Nederland

Het museum zou bij deze tentoonstelling graag gebruik willen maken van:
•
•

Interactie en
gamificatie

4 De huidige collectie meer tot een belevenis maken.
Hoe kan de huidige collectie meer tot de verbeelding van de bezoekers gaan spreken en ook jongere generaties meer aanspreken dan nu.
Daarbij denkt het museum aan meer interactie met de bezoekers en ziet zij moderne zaken als gamificatie
als een uitdaging.
5 het museum journaal
Het museum heeft vaak nieuws te melden aan de omgeving en de volgers van het museum. Zij zouden
graag een (bijna) professioneel gemaakt journaal willen zien waarin hun nieuws wereldkundig wordt gemaakt. Dit nieuws wordt aangeleverd door de opdrachtgever.
Het doel
Het doel vanuit CRASH was enerzijds vernemen hoe kinderen in de leeftijd van 13 –14 jaar tegen ons museum 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. Tijdens 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 2021 hebben de scholieren een bezoek
aan het museum gebracht om een indruk te krijgen van wat wij exposeren.
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4

Pr en Media

4.1

Aandacht in de media……voor CRASH

In 2020 hebben de media CRASH goed kunnen vinden ondanks de verschillenden perioden waarin wij gesloten waren. De Media-aandacht vanuit de pers is wederom sterk gegroeid, nu ook door het nieuws dat
wij in het Fort bij Aalsmeer mogen blijven.
Daarnaast heeft CRASH veel aandacht gekregen voor de door ons georganiseerde activiteiten. Deze zijn
heel goed door de pers ontvangen en ook in verschillende typen media gepubliceerd.
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 GoogleMaps account. Vooral deze laatste
wordt vaak geraadpleegd.

4.2

Contrails

De Contrails is in 2020 vijf keer verschenen. We is naast de 4 reguliere Edities een speciale editie verschenen over De oorlog in Nederlands-Indië. Ons tijdschrift wordt aan onze donateurs en een aantal relaties
van CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 verstuurd. Naast interessante artikelen worden ook
aankondigingen van evenementen, lezingen en voorstellingen in en om het museum geplaatst. In Contrails wordt naderhand ook regelmatig verslag gedaan van de activiteiten. Ook wordt de Contrails gebruikt voor het publiceren van de resultaten van ons historisch onderzoek, nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden. De Contrails is een van de visitekaartjes van het museum en wordt tegenwoordig in
kleur gedrukt.

4.3

Pers

De distributie van onze persberichten is in 2021 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 rijden enkele reis met de auto naar het museum.
Regelmatig wordt de CRASH-perswoordvoeder gebeld voor radio/TV en de gedrukte pers voor informatie
over een aankomend evenement. Ook is de pers een aantal keren in het museum geweest voor een radio
of TV reportage over het museum of over een evenement. Onderstaand vindt u het overzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 januari
13 januari
21 januari
23 februari
19 februari
29 februari
31 maart
6 maart
31 maart
20 april
2 augustus
11 augustus
15 augustus
2 september
5 september

telefonisch radio Interview met Radio Heemskerk
interview met InforMeer
telefonisch radio interview met Rick FM
MeerRadio programma Meer in de Middag live bij CRASH
telefonisch radio interview met Zaan radio
telefonisch radio interview met NH Radio
telefonisch radio interview met Rick FM
TV item in Goedemorgen Nederland (eerder opgenomen bij CRASH)
telefonisch radio interview met Rick FM
telefonisch interview Witte Weekblad Nieuw-Vennep voor 75 jaar Bevrijding
radio interview in de MeerRadio studio
interview met Haarlems Dagblad
MeerRadio programma Meer in de Middag live bij CRASH
radio interview met Rick FM
MeerRadio programma Meer in de Middag live bij CRASH
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•
•
•
•
•
•

9 september
16 september
29 oktober
30 oktober
22 november
13 december

4.4

interview bij CRASH met AD Het Groene Hast
radio interview Zaan radio
radio interview Heemskerk FM
radio interview Zaan radio
radio interview NH radio
radio interview MeerRadio

CRASH-nieuwsbrief

Onze vrijwilligers en donateurs ontvangen regelmatig actuele informatie per email en blijven zo op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het museum 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 voldoet in 2020 nog steeds aan onze verwachting. De site
wordt in de toekomst verder ontwikkeld om naast informatie over onze vaste en tijdelijke exposites een
bron van informatie te zijn over onze bergingen en het historisch onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

4.6.1 Bezoekers aantallen
Het aantal van 8.477 unieke bezoekers heeft de site in 2020 bezocht. In 2019 waren er 10.376 unieke bezoekers. Daarvan hebben in 2020 8.347 bezoekers de site voor het eerst bezocht in tegenstelling tot 6.281
bezoekers die de site in 2019 voor het eerst bezochten. Dat is 98% van 2019. Tijdens die bezoeken zijn
29.349 pagina’s bekeken in tegenstelling tot 29.151 pagina’s in 2020.
De gebruikers hebben gemiddeld 1:57 minuten op de site doorgebracht.
Jaar Nieuwe
Gemiddelde.
gebruikers Sessies sessieduur
2019
10.376 10.304 2:18 min: sec
2020
8.477 10.997 1:57 min: sec
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de landen van waaruit de site het meest is bezocht in 2020.

Het aantal Facebook bezoekers is ten opzichte van 2019 gedaald met 2 %.

Land
Nederland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
België
Duitsland
Frankrijk

Bezoekers
2020
Aantal
%
7.102
83,95 %
415
4,91 %
204
2,41 %
109
1,29 %
109
1,29 %
87
1,03 %

Bezoekers
2019
Aantal
%
8.172
78,44 %
1.326
12,73 %
272
2,61 %
81
0,78 %
90
0,86 %
29
0,45 %
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Bezoekers
2018
Aantal
%
4.325
78,49 %
475
8,62 %
100
1,81 %
75
1,36 %
147
2,67 %
25
0,45 %
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Van een deel van de bezoekers (2.342) is de leeftijd bekend. Dit gegeven is strikt anoniem geregistreerd.
Bezoekers
2020
Aantal
% Bezoebezoekers
kers
160
5,83%
408
14,86 %
325
11,84 %
438
15,96 %
609
22,19 %
805
29,33 %

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

Bezoekers
2019
Aantal
% Bezoebezoekers
kers
180
4,6%
495
12,6%
654
16,7%
907
23,1%
857
21,9%
830
21,2%

Bezoekers
2018
Aantal
% Bezoebezoekers
kers
106
4,4%
343
44,3%
393
16,1%
568
23,3%
548
22,5%
480
19,7%

Onderstaande grafiek geeft de trend weer over de verschillende leeftijdsgroepen.

Spreiding naar leeftijd
1000
900
800

aantallen

700
600
500
400
300

200
100
0
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Astitel
2018

2019

2020

Wat opvalt is dat het aantal seniore bezoekers van de site ten opzichte van de voorgaande jaren verhoudingsgewijs is gestegen.
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% Bezoekers 2020
18-24; 6%
65+; 29%

25-34; 15%

35-44; 12%

55-64; 22%
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4.7

Sociale media

Alle hierna genoemde sociale media worden gebruikt om de bij CRASH geplande activiteiten aan te kondigen en daarvan verslag te doen. De sociale media zijn voor CRASH een directe manier van informatie verspreiding, 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 in binnen -en buitenland. Facebook is een belangrijk middel gebleken voor het verspreiden
van informatie maar ook voor contacten en informatie-uitwisseling.
Onze Facebooksite is in 2020 totaal door 22.388 bezocht. In 2019 waren dat 82.562 bezoekers. Dat is een
belangrijk lager aantal dan in 2019.
Op 1 januari 2021 had onze Facebookpagina 1.041 volgers. Op 1 januari 2020 had onze Facebookpagina
851 volgers. Dat is in 2020 met 190 volgers gestegen. Dat betekent een stijging van 22 %. Die stijging is
lager dan de 78% van 2019 ten opzichte van 2018, maar toch een stijging. Wij zijn op de goede weg.
In 2020 zijn 8 evenementen gepost. Daarmee zijn 2.500 mensen bereikt.
Op deze evenementen is 244 keer gereageerd
In 2019 zijn 14 evenementen gepost. Daarmee zij 29.300 mensen bereikt.
Op deze evenementen is 773 keer gereageerd.
Dat is belangrijk minder dan in 2019, maar gelet op het beperkt aantal dagen dat wij in 2020 open zijn geweest is dit toch een goed resultaat. Daarnaast hebben wij besloten om gedurende de COVID-19 dreiging
op woensdagmiddag dicht te blijven.
Wij zijn 16 van de 53 zaterdagen open geweest en 37 zaterdagen gesloten. Dat is 30 % van de zaterdagen
open. Wij zijn daarnaast 9 van de 12 2e zondagen van de maand open geweest en daarbovenop een extra
zondag in februari. Dat komt neer op 75% van de zondagen open.
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Bezoekers verdeeld naar geslacht en leeftijd
2020

2019

Bovenstaande grafieken tonen dat de spreiding naar leeftijd in 2020 nagenoeg gelijk was aan die in 2019.
De verdeling naar geslacht bleef ook nagenoeg gelijk.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de landen van waaruit de Facebook site in 2020 is bezocht.
Land
Nederland
België
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Australië
Duitsland
Italië
Canada
Polen
Finland
Portugal
Denemarken
Frankrijk
Tsjechische Republiek
Pakistan
Oekraïne
Brazilië
Zweden
Madagaskar
Indonesië

bezoekers
719
72
65
49
14
11
11
10
8
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Land
Israël
Mexico
Argentinië
Noorwegen
Taiwan
Rusland
Nieuw-Zeeland
Slovenië
Republiek Congo
Verenigde Arabische Emiraten
Zwitserland
Irak
Iran
Chili
Spanje
Venezuela
Oostenrijk
Curaçao
Cyprus
Libanon
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2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Land
Filipijnen
Tunesië
Hongarije

bezoekers
1
1
1

Land
Griekenland
Luxemburg

bezoekers
1
1

Onderstaande tabel geeft de plaatsen weer waarvandaan onze Facebook site is bezocht.
Plaats
bezoekers
Plaats
Hoofddorp
51
Uithoorn
Rijsenhout
31
Londen, Verenigd Koninkrijk
Amsterdam
26
Zaandam
Nieuw-Vennep
19
Emmen
Den Haag
17
Antwerpen, België
Utrecht
14
Lincoln, Verenigd Koninkrijk
Haarlem
14
Groningen
Alphen aan den Rijn
13
Enschede
Rotterdam
12
Beverwijk
Amstelveen
12
Apeldoorn
Leiden
11
Roosendaal
Aalsmeer
11
Arnhem
Almere
11
Eindhoven
Kudelstaart
10
Purmerend
Noordwijk
8
IJmuiden
Hilversum
8
Heemstede
Amersfoort
8
Hillegom
Lisse
8
Ter Aar
Nijmegen
7
Brisbane, Queensland, Australië
De Kwakel
7
Lissabon, Portugal
Nieuwkoop
7
Sassenheim
Alkmaar
7
Zoetermeer
Lelystad
6

bezoekers
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3

Wat opvalt is:
1. De meeste Nederlandse bezoekers van de Facebook site bevonden zich tijdens hun bezoek in de Regio
Kennemerland en Amstelland Meerlanden.
2. Er is ook een aantal bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk en Australië geweest.

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. in 2020 had het CRASH account 86 volgers en zijn op
het account 102 berichten gepost.
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4.7.3 GoogleMaps
GoogleMaps blijkt ook weer in 2020 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. Uiteraard is CRASH hiermee zeer content.
In GoogleMaps zijn in 2020 21 reviews geplaatst. De totaal score sinds het aanmaken van dit account is 4,6
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?”

4.7.4 Tripadvisor
Er is in 2020 geen review op Tripadvisor gezet.
De totaalscore is 5.0 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.”
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5

CRASH-projecten

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

5.1

Verhalentafel

Op dinsdag 17 september 2019 begon de nieuwe ronde verhalen aan de Verhalen tafel 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 deelden inwoners van de Haarlemmermeer persoonlijke geschiedenissen van de polder in het Historisch Museum onder
leiding van Sybil van Dam. De onderwerpen waren: De Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Nederlands-Indië en daarna. Deze verhalen zijn in een boekje gebundeld, “Opdat dit nooit meer zal gebeuren”.
Dat boekje is in 2020 verschenen en gepresenteerd tijdens de opening van de expositie: “De Vergeten Oorlog”.

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 “Oorlogsverhalen”. Het project heeft als doel zoveel mogelijk levende herinneringen van overlevenden van de
Tweede Wereldoorlog 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 herinneringen van de nabestaanden. Het CRASH luchtoorlogs- en verzetsmuseum’40-’45
ziet het als haar kerntaak om de herinneringen aan de vreselijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te houden. 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. Dit project zal in 2021 worden afgesloten.
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6

CRASH van maand tot maand

De deuren van het museum waren gedurende het jaar 2020 slechts 16 zaterdagen geopend. In verband
met de COVID-19 dreiging is besloten om op woensdagmiddag dicht te blijven. Daarnaast zijn wij op 9 van
de 12 zondagen van iedere maand open geweest. Het museum was dan open van 11:00 tot 16:00 uur. Het
museum was in 2020 niet open voor groepsbezoeken. De schoolbezoeken zijn beperkt mogelijk geweest.
Het grootste deel van de schoolbezoeken is afgezegd i.v.m. de COVID-19 dreiging.

6.1

Januari

8 januari – CRASH in het Fort bij Aalsmeer
Wij ontvingen positief nieuws van de Gemeente Haarlemmermeer. Het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 kan in het Fort bij Aalsmeer blijven en wordt betrokken bij de herontwikkeling van het fort.
Op uitnodiging van de Gemeente Haarlemmermeer heeft Stadsherstel (een vennootschap met een maatschappelijk doel) een businessplan opgesteld waarin de exploitatiemogelijkheden van het fortgebouw worden aangegeven. Zij hebben ruime, en bewezen ervaring in dit soort projecten.
Stadsherstel heeft samen met CRASH, buurman Paul Bos, de omliggende dorpsraden en andere mogelijke
belanghebbenden verkennende gesprekken gevoerd waarna de plannen definitief worden gemaakt.
Voor CRASH komt hiermee een einde aan 3 jaar onzekerheid en kunnen wij weer bouwen aan de verdere
toekomst. Wij zijn ervan overtuigd, samen met buurman Paul Bos en anderen een significante bijdrage te
kunnen leveren aan de herontwikkeling van het Fort. Hoewel de definitieve plannen zeker consequenties
zullen hebben voor CRASH met betrekking tot de beschikbare ruimten is de opluchting bij onze vrijwilligers
en de mensen die ons hebben geholpen zeer groot. Wij zien het vervolg met vertrouwen tegemoet.
18 januari - Nieuwjaarsreceptie CRASH
De jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie van CRASH is zeer goed bezocht. Deze begon om 15:00 uur
met een welkomstwoord en toespraak door onze voorzitter Peter de Raaf, gevolgd door een presentatie
van en over CRASH. Hierbij werd achtereenvolgens door Rick Franke, Richard Mutsaers en Leslie van de
Schaaff teruggekeken op het oude jaar, maar zeker nog meer vooruitgekeken naar de toekomst van het
museum en haar activiteiten in 2020. Erno Kiljan vertelde over de collectie registratie waarmee hij, samen
met Theo van Heesch, druk bezig is. Op die dag wist nog niemand van het bestaan van het COVID-19 virus.
25 januari – Opening Expositie 8th Air Force (Achtste Luchtmacht)
In een van de hallen in het museum wordt een
overzicht gegeven van de 8th Air Force. Daarbij
worden alle aspecten belicht: o.a. het ontstaan
van deze Luchtmacht, de organisatie ervan, de
missies, het leven op en rond de bases, de fabricage van de bommenwerpers en de vliegtuigen
zelf. Zo staat er centraal een pedestal, een pilotenstoel en een voetenstuur. Ook wordt de krukas van
een van de motoren van een B-17 getoond. Deze
objecten zijn alle afkomstig uit de Boeing B-17G
"Lonesome Polecat" die in het meer van Zug, Zwitserland, een noodlanding heeft gemaakt. Twee motoren
van dit vliegtuig staat bij ons museum in de “Spitfire Hal”. De expositie is op 25 januari om 12:00 uur officieel geopend door Joost de Raaf. Joost heeft een uitgebreide studie gedaan naar de grootste missie van de
8th Air Force.
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6.2

Februari

22 februari – Lezing “Mijn Lancaster”
Jos de Groot is een echte Lancasterliefhebber en
sinds 2002 bezig met de bouw van een replica op
ware grootte van de Front Center Section (de cockpitsectie) van de Avro Lancaster Mk I. Om er zeker
van te zijn dat de cockpitsectie zo origineel mogelijk wordt zijn er ooit meer dan 21.000 tekeningen
van de Lancaster aangeschaft. Deze tekeningen
zijn kopieën van oude microfilm fiches en meestal
van matige kwaliteit. De tekeningen die betrekking
hebben op de bouw van het cockpitgedeelte van
het vliegtuig zijn stuk voor stuk op de computer
eerst in Photoshop gerestaureerd en daarna opnieuw getekend zodat ze weer leesbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor de bouw. De afgelopen jaren is een grote verzameling originele instrumenten
bijeengebracht. In de Lancaster cockpit zaten vijf bemanningsleden: de Pilot, Flight Engineer, Navigator, air
Bomber en Wireless Operator. Alle originele instrumenten van die vier bemanningsleden zijn inmiddels verzameld en al deze apparatuur komt uiteindelijk in de replica te staan. In de presentatie wordt dieper ingegaan hoe de Lancaster gebouwd is en hoe ontbrekende onderdelen naar originele specificaties zijn vervaardigd.
29 februari en 1 maart CRASH Radioweekend
Draadloze communicatie nam in de Tweede Wereldoorlog
letterlijk een grote vlucht. Er werd steeds meer gebruik gemaakt van radiocommunicatie tussen vliegtuigen onderling
en tussen de vliegtuigen en de bases. Ook op de grond
werd tussen legeronderdelen steeds meer gebruik gemaakt van draadloze communicatie via zendontvangers.
Het CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft
een uitgebreide collectie vaak nog werkende radio sets. Bezoekers van het museum kunnen op zaterdag 29 februari
en zondag 1 maart a.s. tijdens het CRASH Winter Radioweekend een aantal van deze sets in werking zien.
Dit jaar is als thema gekozen: “WO2 Leger Wireless Sets”.
Er zijn demonstraties gegeven van verschillende Wireless
Sets, o.a. de: WS17, WS18, WS19, WS22, WS38, WS42,
WS46, WS58, WS62
Tijdens de radiodagen is ook militaire radioapparatuur te
koop aangeboden.
Zendamateurs konden dit weekend verbinding maken met
de radiokamer van het museum op: 3705 kHz AM, 7073
kHz LSB, 50.4, 145.4 en 29.2 MHz FM.
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: 0.7 definitief
Pagina 23 van 47

Jaarverslag 2020
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren
23 februari – Spitfire dag
In 2003 kwam een reconstructie van de Spitfire met code
3W-S naar ons museum en is sindsdien een grote publiekstrekker binnen onze uitgebreide collectie. Bezoekers konden oog in oog staan met deze legende in onze
Spitfire hal. Onderdelen van een gecrashte Spitfire naast
met veel fotomateriaal en documenten zijn in het museum te zien. Bezoekers konden alles te weten komen
van de Australische piloot John Carmichael die uit zijn
Spitfire moest springen, na zijn beschieting van een colonne voertuigen op de A4, waarbij zijn vliegtuig motorschade opliep. Hij kwam veilig aan de grond en met hulp
van het verzet kon hij onderduiken in Leimuiden.
Tijdens dit weekend waren ook een tweetal flight simulator opstellingen in het museum geplaatst waarmee vlieg
demonstraties zijn gegeven van de Spitfire maar ook van
de Fokker D XXI en andere typen waarvan wij resten in
het fort hebben.

17 maart t/m 5 juni – Sluiting CRASH en introductie CRASH Online
Net als vele andere culturele instellingen en bedrijven
zijn wij een periode gesloten in verband met de aangescherpte regels van de overheid. Wij wilden echter wel
met onze bezoekers en geïnteresseerden in verbinding
blijven. Daarom hebben wij “Contrails Online” gelanceerd.
De Contrails online
Zolang de sluiting duurt hebben wij naast de normale
Contrails ook geregeld de Contrails Online uitgebracht,
deze is voor eenieder vrij te downloaden van onze website. In de Contrails Online worden onder meer artikelen
uit de eerdere Contrails gepubliceerd en objecten uit
onze collectie uitgelicht.
Deze en volgende edities zijn te vinden via:
https://www.crash40-45.nl/crash-online/
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6.3

Maart

Het museum is de gehele maand maart gesloten geweest.
Net als vele andere culturele instellingen en bedrijven waren wij gesloten in verband met de aangescherpte
regels van de overheid.

6.4

April

Het museum is de gehele maand april gesloten geweest.
Net als vele andere culturele instellingen en bedrijven zijn wij gesloten in verband met de aangescherpte
regels van de overheid.
9 april introductie crash locaties en CRASH YouTube kanaal
Enige weken geleden is CRASH Online gelanceerd. Dat is het portaal waar o.a. de “Contrails Online” te vinden is. Daarnaast is een landkaart gelanceerd op de site waarop Crashlocaties te zien zijn.
Crashlocaties en de vliegbases van vertrek
Crash heeft een groot aantal vliegtuigwrakken geborgen of hun medewerking en kennis verleend aan een
berging. Van die bergingen staat al een lijst met bergingsrapporten op de site. Nu is er een grafische ingang
tot de crash locaties. Op een landkaart kan iedere crashlocatie bij benadering worden gevonden. Dat doen
wij i.v.m. de privacy van de eigenaar van het perceel. Ook zijn de verschillende bases waarvandaan de gecrashte vliegtuigen zijn vertrokken op die kaart te zien.
De kaart is te vinden op: https://www.crash40-45.nl/kaart-met-crashlocaties-en-de-vliegbases/
CRASH YouTube kanaal
Ook breiden wij de inhoud van ons YouTube Kanaal steeds verder uit. Kijk regelmatig op
https://www.youtube.com/channel/UCsZtNy7k7DVBwws7Spv3Ilw.

6.5

Mei

4 mei - Dodenherdenking en 5 mei - Bevrijdingsdag
Op 10 mei 2020 was het 80 jaar geleden dat de Duitse Wehrmacht ons land
overviel. Het was op 5 mei het 75 jaar geleden dat wij werden bevrijd van die
Duitse overheersing. Er waren helaas geen mogelijkheden om hier gepast bij
stil te staan. We hebben wel een uitzondering gemaakt voor de dodenherdenking op 4 mei.
Omdat de dodenherdenking bij ons ‘Missing Man Salute’ monument in 2020
niet met fysiek publiek kon worden gevierd, hebben wij de toespraak eerder
gefilmd. De toespraak is op 4 mei om 20:00 uur live gegaan op onze website,
onze Facebookpagina en onze YouTube site: https://youtu.be/L2UxU_MLFi4
Op 5 mei hebben er geen activiteiten plaatsgevonden.

6.6

Juni

6 juni – Heropening CRASH
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is op 6 juni D-Day heropend, de datum waarop “Operation Overlord”, 76 jaar geleden alweer bijna, van start ging.
Wij hadden er veel zin in om bezoekers de mogelijkheid te bieden ons interessante museum te bezoeken.
De laatste hand is gelegd aan de routering, de bebording en andere maatregelen om een veilig bezoek mogelijk te maken conform de regelgeving van de regering en het RIVM houden.
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Bezoek
De ingang tot het museum is verplaatst naar een
andere ruimte die de mogelijkheid geeft de route
zodanig te maken dat bezoekers in één richting
door het museum gaan en eenvoudig afstand kunnen houden van anderen. Tot onze spijt konden
wij onze bezoekers niet rondleiden. Daarom de bezoekers bij de receptie het routeboekje “Op Ontdekking door het Museum” uitgereikt gekregen.
Bij de verschillende objecten is het verhaal van dat
object te lezen. Ook is bij verschillende objecten
een kaart geplaatst met een QR-code. Als die QRcode wordt gescand zal een PDF document op de
telefoon worden gedownload met informatie over
het betreffende object. Wel zijn er aan hesjes herkenbare vrijwilligers aanwezig die u meer informatie kunnen geven, uiteraard op 1,5 meter afstand. Omdat het aantal bezoekers dat wij maximaal tegelijkertijd mogen toelaten aan een maximum is gebonden moeten toegangskaartjes vooraf worden besteld
9 juni – Presentatie Boek ‘Nooit Meer’
Sybil van Dam is bekend van haar verhalentafels
en de boeken die zij met die verhalen als inhoud
heeft gepubliceerd. Nu is er een nieuw boek verschenen: “Nooit Meer”. Dit boek is een in samenwerking tussen Sybil van Dam, het Historisch Museum Haarlemmermeer en het CRASH Luchtoorlog- n Verzetsmuseum ’40-’45 verschenen bundeling van verhalen over de Tweede Wereldoorlog
in Nederland en in Nederlands-Indië, opgetekend
tussen september 2019 en maart 2020.
Het boek bevat een verzameling indringende en
persoonlijke verhalen van de deelnemers aan de verhalentafel. Mooi is de vereenzelviging die lezers zullen
hebben met de emoties die de verhalen oproepen. Om een indruk te krijgen van de inhoud is een film op
YouTube gepubliceerd met 2 verhalen die in het boek staan, inclusief een commentaar van Sybil van Dam.
De opname heeft in het Historisch Museum Haarlemmermeer plaatsgevonden.
De foyo dateert van januari 2020, dus is voor Covid-19 genomen.
Kijk voor de film op YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=PZwLpZ6xlWY
Het plan was om dit boek op 5 mei aan het publiek te presenteren en in de verkoop te doen. Helaas gooide
de COVID-19 crisis roet in het eten. Daarom is gekozen voor een uitreiking op 9 juni aan alle deelnemers
van de verhalentafel. Dat heeft op 9 juni plaatsgevonden in het Historisch Museum in Hoofddorp. Het boek
is te koop bij de auteur, Sybil van Dam, het Historisch Museum en het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45. Daarnaast is het te koop bij Boekhandel Stevens in Hoofddorp, Boekhandel Jaspers in Badhoevedorp en Bruna in Nieuw Vennep.
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6.7

Juli

In juli hebben wij geen bijzondere activiteiten georganiseerd.

6.8

Augustus

Op 15 augustus 2020 was het 75 jaar geleden dat de Japanners hebben gecapituleerd. Daarom stond de
gehele maand augustus in het teken van Nederlands Indië. De oorlog in Zuidoost Azië wordt wel ‘De Vergeten Oorlog’ genoemd. CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 wilde een bijdrage leveren aan het in
stand houden van de herinnering aan wat er in Nederlands Indië is voorgevallen.
8 augustus – Jan Dörsch vertelt op 8 augustus over Nederlands Indië
Jan Dörsch vertelde over zijn herinnering aan Nederlands Indië. Jan is in 1939 geboren in Semarang.
Hij heeft zijn gehele leven informatie verzameld
over het leven in het kamp en daarna en vertelt
daar graag en boeiend over.

15 augustus: Opening expositie: De Vergeten Oorlog over Nederlands-Indië
De tijdelijke expositie ‘De Vergeten Oorlog’ is op 15
augustus om 13:00 uur geopend door de wethouder van de Gemeente Haarlemmermeer Marja
Ruigrok samen met Dieter van der Schilden, voorzitter van een veteranenvereniging in Alphen aan
den Rijn.
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De expositie
U maakt in een diorama kennis met de uniformen
die de KNIL- en andere militairen droegen en hun
uitrusting en wapens. Er is ook een Indische woonkamer ingericht om een indruk te geven van de
leefwijze van de Indische Nederlanders en er is een
maquette te zien van een Indisch woonhuis. De inrichting daarvan is perfect tot in detail. In vitrines
ziet u gebruiksvoorwerpen en artikelen uit Nederlands-Indië.
Aan één zijde van de ruimte hangt informatie over
de Mariniers in Nederlands Indië. Aan de andere
wand wordt een tijdlijn getoond van voor de oorlog, tijdens de oorlog, de Bersiap (vrijheidsstrijd),
de repatriëring en de wederopbouw in Nederlandsch Indië. Als basis daarvoor zijn foto’s uit de archieven van twee families gebruikt. Tegelijk met de opening
is een speciale uitgave van ons kwartaalblad Contrails te koop met als onderwerp Nederlands-Indië.
29 augustus – Open Hangar Day op vliegveld Hoogeveen
Enige tijd geleden kreeg het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ‘40-’45 een uitnodiging voor 4 personen
van de ‘Egmond Vintage Wings Organisation’ voor het bijwonen van de open hangaar dag in Hoogeveen.
Vanwege het Covid-19 virus en de grootst mogelijke veiligheid voor de bezoekers waren in totaal slechts
250 belangstellenden uitgenodigd, alles in de buitenlucht en op gepaste afstand. Toegang tot de hangaars
was strikt gelimiteerd. Ed, Erno, Chris en Hans Dijkkamp zouden Crash vertegenwoordigen als bezoekers en
op de 29e september afreizen naar Hoogeveen. Richard en Valentijn, hebben de Crash-kraam bemand in de
halfronde hangaar waar de D.XXI stond opgesteld. Helaas moest Ed afhaken wegens een ziekenhuisbezoek
en was Gerrit Jongepier bereid zijn plaats in te nemen.

6.9

September

5 september Lezing “Betekenis van de Stormovik”
Tijdens de tweede wereldoorlog wist een langzaam, zwaar bewapend en -gepantserd aanvalsvliegtuig het te brengen tot één van de meest essentiële wapens van het Rode Leger. Hildo Schutte
heeft op zaterdag 5 september om 13:00 uur het
publiek in woord en beeld meeganomen langs de
ontwikkeling, het gebruik en het belang van de
Stormovik. De oorlog is eens van de andere zijde
belicht.
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12 en 13 september ‘NavigatieLandschap’: CRASH Open Monumenten dagen in Fort bij Aalsmeer
CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ‘40-‘45
(CRASH) en MijnFort (werkplaats voor groei &
transformatie), beide intensieve gebruikers van het
Fort bij Aalsmeer, presenteerden op Open Monumenten Dagen 12 en 13 september 2020 het project 'NavigatieLandschap' aan het grote publiek. Dit
thema sloot aan bij het thema van de Open Monumenten Dagen: "LeermoNUmenten', omdat beide
organisaties verbonden zijn door het thema 'leven
lang leren'. Uniek aan het project is de creatieve
werkvorm waarbij kunstenaars een expositie van
binnen- en buitenkunst ontwikkelen waardoor de
bezoeker opnieuw kennismaakt met zijn omgeving.
In het bijzonder is er aandacht voor de situatie van het dorp Rijsenhout, waar de leefbaarheid erg onder
druk staat. Dit is passend bij de Haarlemmermeer, leren van het verleden, stilstaan bij het heden, onderzoekend naar de toekomst. De expositie is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Leefbaarheidsfonds
Rijsenhout en de gemeente Haarlemmermeer.
‘Navigatielandschap’ is een zoektocht naar de verbinding met het landschap om ons heen. Het is een belevenis om de mens in de 21e eeuw de weg te laten vinden in de eigen omgeving en daarmee verbonden te
zijn. Hoe organiseer je dat voor jezelf, hoe haal je dat dichtbij huis? Wij denken dit te bereiken door de bezoeker een verleiding, een inspanning, een verhaal, een ervaring te bieden. Kan het landschap jou helpen
om te navigeren naar de toekomst? Kan het de inwoners van Rijsenhout helpen om hun dorp leefbaarder
te maken? Deze activiteiten passen bij de doelstelling van Open MonumentenDag om ons erfgoed beleefbaar en zichtbaar maken voor een breed publiek.
CRASH en MijnFort op het Fort bij Aalsmeer
Vanuit het thema voor de Monumentendag was extra aandacht op zijn plaats voor de unieke locatie van
het Fort bij Aalsmeer, in de volksmond Fort Rijsenhout, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Zowel
MijnFort en het CRASH museum zijn binnen het thema voorbeeld stellend erfgoed, met een lange staat van
dienst. Beide locaties geven een eigentijdse betekenis aan erfgoed en zijn aantrekkelijk voor educatie, recreatie, toerisme en cultuur.
Activiteiten
•
•
•
•
•

Zaterdag waren er diverse sprekers en een workshop voor kinderen onder leiding van het Podium voor
Architectuur
De expositie van de kunstenaars was op beide dagen te bezoeken met diverse kunstwerken verspreid
over de gehele locatie
De fortruimten die CRASH niet in gebruik heeft zijn veilig toegankelijk gemaakt voor bezoek, zoals de
observatiepost in het voorfort en een van de kazematten.
Er was zowel zaterdag als zondag een presentatie over de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam
en het Fort bij Aalsmeer.
Er is doorlopende een film over de Stelling van Amsterdam en de geschiedenis van Fort bij Aalsmeer
vertoond.
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19 september – RED BALL EXPRESS 2020 geen ‘No Show’ maar ‘Small Show’
Nu er in 2020 geen Red Ball Express is verreden,
wilde CRASH toch aandacht besteden aan deze traditie. Om 11: 00 uur en om 13:00 uur heeft Rick
Franke een lezing over de oorspronkelijke Red Ball
Express in 1944 gegeven. Er was dit jaar geen
rondrit, maar er was een aantal historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog op het fortterrein stilstaand te bekijken. Daarnaast is tussen de
lezingen door, doorlopend een film over de Red
Ball Express vertoond.

20 september - Lezing Duitse bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940
Het Duitse bombardement op Rotterdam van 14
mei 1940 is een van de meest bekende en tragische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog
in Nederland. Het bombardement en de daaropvolgende brand verwoestten het complete stadscentrum. Daarbij kwamen ruim 850 mensen om
het leven en raakten duizenden gewond en werden 79.600 mensen dakloos. Dit alles gebeurde in
ruim 10 minuten tijd. In deze lezing is ingegaan op
de achtergronden die geleid hebben tot dit bombardement en de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Duitse strijdkrachten. De lezing door Peter de Raaf bevatte uniek foto en filmmateriaal en
geeft een indrukwekkend beeld van wat zich op 14 mei 1940 in Rotterdam heeft afgespeeld. `
Peter de Raaf heef deze lezing twee keer gehouden, de eerste om 11:00 uur en de tweede om 13:00 uur.

6.10

Oktober

17 oktober Lezing: Vliegparken in West Nederland
Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, stonden de 125 operationele vliegtuigen
van de Luchtvaart Afdeling LVA verspreid over acht
vliegparken. Daarnaast beschikte de Marineluchtvaartdienst over eigen steunpunten en was de opleiding op enkele andere vliegparken geconcentreerd. Er waren ook nog enkele hulpvliegparken,
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? Kan je er vandaag de dag nog
wat van terug vinden?
Peter de Raaf heef deze lezing twee keer gehouden, de eerste om 11:00 uur en de tweede om 13:00 uur.
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6.11

November

3 november 2020 heeft de regering besloten de musea met ingang van woensdag 4 november voor de duur
van twee weken te sluiten. Wij hebben het ten zeerste betreurd onze bezoekers tijdelijk niet in ons mooie
museum te mogen ontvangen.
In november hebben wij geen bijzondere activiteiten georganiseerd.
21 november – CRASH mocht weer open
Gelukkig! Het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 opende op 21 november haar deuren
weer voor bezoekers. Het bleef natuurlijk belangrijk om voorzichtig te zijn. Daarom hebben wij in de
afgelopen twee weken aandacht besteed aan onze
ventilatie. Die is verbeterd door de afzuiging in het
plafond te controleren en activeren. Bezoekers
konden ons nog steeds op een veilige manier bezoeken mits zij zich aan de vigerende regels hielden.

6.12

December

5 december om 11:00 en 13.00 uur Lezing over Spookverschijnselen op en rond vliegvelden in het VK
Zowel tijdens als na de Tweede Wereldoorlog deden en doen veel verhalen de ronde over bijzondere en spookachtige verschijningen en gebeurtenissen op en rond oude vliegvelden in Engeland.
Het gaat om geestverschijningen of bijvoorbeeld
geluiden van mensen in een Control Tower terwijl
die helemaal leeg is. Ook hoorde men op gezette
tijden muziek van Glenn Miller uit een oude radio
terwijl die helemaal niet is aangesloten. Het zijn
ongelofelijke, maar waar gebeurde, verhalen gebaseerd op getuigenissen van mensen. Deze lezing
gaf een aantal zeer markante voorbeelden. Bezoeker lieten zich verassen en geloofden misschien een beetje in het ongelofelijke.
De lezing op 5 december is verzorgd door Peter de Raaf en is 2 keer gehouden, om 11 uur en om 13 uur.
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Zaterdag 12 december Lezing: Auschwitz Birkenau
Deze lezing door Hans Seitzinger ging over het
kamp Auschwitz en Birkenau. de aanleiding voor
deze lezing was het bezoek dat Hans met zijn
vriend Nico eerder dit jaar aan het kamp brachten.
Dat bezoek inspireerde Hans om te vertellen wat
de Duitsers daar hebben aangericht.
Auschwitz was een voormalige Poolse kazerne met
spoorlijn, dus bijzonder geschikt om er een vernietigingskamp van te maken, een van de velen. Toen
bleek dat het doodschieten door moordcommando's (Einzatsgruppen), dit waren mensen die achter het leger aankwamen om joden, zigeuners, homo's en andere Untermenschen in zelf gegraven
kuilen en het vermoorden met uitlaatgassen in gesloten vrachtwagens niet genoeg resultaat opleverde en
sommige van die moordcommando's last van hun geweten kregen. werd onder leiding van Reinhard Heydrich, de beul van Praag, de Wansee conferentie gehouden, waarbij het Joden vraagstuk werd besproken.
Hans Seitzinger heeft deze lezing twee keer gegeven. om 11 en om 13 uur.
19 december - CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 moet weer tijdelijk sluiten
Conform de op 13 december 2020 door de regering uitgevaardigde regels sluit het CRASH Luchtoorlog en
Verzetsmuseum ’40-’45 haar deuren tot in het nieuwe jaar
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7

In- en om het museum

7.1

Museum accreditatie

CRASH is voornemens in 2021 de formele Museumstatus te verwerven. Ter voorbereiding daartoe is in
2019 de collectie registratie in een versnelling gebracht en zijn andere activiteiten opgepakt die noodzakelijkerwijs 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 expositie 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 bezoekers 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 begonnen 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/Spitfire.

7.3

Groepsbezoeken

In 2020 hebben wij geen enkele groep ontvangen.

7.4

Lezingen en evenementen

In is een aantal evenementen, openingen, lezingen en voordrachten gegeven. Onderstaand vindt u een
overzicht van deze activiteiten en het aantal bezoekers.
Aantal
Activiteit
bezoekers
Nieuwjaarsbijeenkomst
52
th
Opening tijdelijke expositie 8 Air Force
49
Lezing Mijn Lancaster
38
Radioweekend
107
Spitfire weekend
56
Heropening museum op D-Day
26
Lezing Mijn herinnering aan Nederlands-Indië
45
Opening tijdelijke expositie Nederlands-Indië ‘De Vergeten Oorlog’
82
Lezing Geschiedenis van de Iljoesjin Stormovik
57
Nationale Monumenten Dag: Navigatie landschap
135
Red Bal Express ‘Small show’
58
Lezing bombardement op Rotterdam
48
Lezing Nederlandse vliegvelden in de Meidagen
44
Lezing: Haunted Airfields
23
Lezing Auschwitz
43
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7.5

CRASH Promotie stand

In 2020 hebben geen grote evenementen plaatsgevonden waar wij met onze stand terecht konden.

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. aanwezig 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 dodenherdenking in november. ook dit heeft in 2020 geen doorgang gevonden.
Nieuw in 2019 is de samenwerking met het Historisch Museum Haarlemmermeer. Deze samenwerking zal
in 2020 worden gecontinueerd en verder uitgebouwd.

7.8

Historisch Onderzoek Team

De basis en grondbeginselen van CRASH zijn het onderzoek naar vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog. 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 namen en de gezichten bij de namen te tonen van de mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid, of ternauwernood hieraan ontsnapte.
Ook hebben wij in 2020 weer 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 regelmatig een beroep wordt gedaan op onze kennis en expertise voor diverse onderzoeken die door hen worden verricht in opdracht van diverse instanties.
Het Historisch Onderzoek Team (HOT) is druk bezig met aantal onderzoeken op basis van aan ons gestelde
vragen.

7.9

CRASH kenniscentrum

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 conditioneren zijn. Hierdoor zijn wij, gedwongen, slechts alleen unieke boekwerken toe te voegen. Voor historisch 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.
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De verkoop van tweedehands boeken is een lopende activiteit, waarbij wij tweemaal per jaar speciale verkoopdagen 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 het museum zijn inmiddels geregistreerd. Vijf depots met museummateriaal zijn binnen de museum muren inmiddels gerealiseerd en ingericht. Ook deze items worden geregistreerd in de collectiecatalogus. Deze collectie is overgaan in de speciaal door ons museum opgerichte Stichting Collectiebeheer CRASH.

7.13

Schenkingen

De vele schenkingen vinden deels hun bestemming in onze depots, het archief of de bibliotheek, maar worden ook direct als uitbreiding van de huidige exposities gebruikt en zijn zo direct zichtbaar voor de bezoekers. 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 cultureel 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 veilig te stellen voor toekomstige generaties.
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8

Bezoekersaantallen

Wij kijken terug op een vreemd jaar. Het jaar 2020 had een jaar waarin wij mooie herdenkingen hadden
gepland, alsmede uitbundige vieringen. Tenslotte was het 80 jaar geleden dat de Duitsers Nederland binnen vielen onder de actie: ‘Fall Gelb’. Ook was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daar zou
CRASH uitgebreid aandacht aan hebben besteed met het tweeluik ‘Herdenken en vieren’. Ook 75 jaar geleden is Nederlands-Indië bevrijd van het juk van de Japanse overheersing. Dat hebben wij dan gelukkig nog
wel kunnen vieren met de opening van de tijdelijke expositie ‘De Vergeten Oorlog’.
Van de 52 zaterdagen zijn wij er slechts 36 open geweest en zijn wij 10 zondagen van open geweest. Van de
reguliere 2e zondag van de maand zijn wij 9 dagen open geweest. Veel evenementen, lezingen en school
bezoeken hebben geen doorgang kunnen vinden.
Wel is de samenwerking met het Kaj Munk College in Hoofddorp weer voortgezet. CRASH is opdrachtgever
voor de door de leerlingen uit te voeren projecten.
Het museum bereikt doorgaans veel doelgroepen en bezoekers uit alle lagen van onze samenleving. Dit is
uit de reacties van de bezoekers op Facebook, in ons gastenboek, op Tripadvisor en op GoogleMaps te herleiden. Zie hoofdstuk 9.
Wat wel doorgang heeft kunnen vinden was: de Radiodagen, de opening van de tijdelijke expositie de Vergeten Oorlog en de Open Monumentendag.
In 2019 hebben wij 4.073 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een stijging van 1.408 bezoekers ten opzichte van 2018. Dat is een stijging van 53% in bezoekersaantallen ten opzichte van het jaar 2018.
In 2020 hebben wij 1.701 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een sterke daling ten opzichte van 2020.
Zoals te begrijpen is, wordt deze daling veroorzaakt door de voortdurende pandemie.
Daarom is interessant te bekijken wat het gemiddeld aantal bezoekers per openingsdag is. Dat overzicht
treft u onderstaand aan.

Aantal dagen geopend met gemiddeld aantal
bezoekers
160

77

70
48

2012

90

81
42

2013

78

74

68

62

44
32

2014

2015

32

30

2016

#dagen…

2017

30

2018

25

2019

23

2020

gem.bez.…
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Daarenboven is een interessant gegeven het gemiddeld aantal bezoekers buiten de evenementen. Dat
overzicht treft u hieronder. in onderstaande grafiek zijn evenementen weggelaten, maar lezing er in gelaten. dat geeft het beeld dat CRASH in 2020 51 normale openingen had met 18 bezoekers gemiddeld. Dat is
nagenoeg gelijk aan het aantal bezoekers op normale dagen als in 2019.
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8.1

Bezoekers naar categorie

Onderstaand tabel toont de verdeling van de bezoekers in 2020 naar categorie. Wat opvalt is dat bezoek
met een educatieve inslag 18% van onze bezoekers uitmaakt.

2020 Verdeling bezoekers naar categorie
Kind grat
8%

Volw
17%

Kind Krt
16%

Volw Krt
16%

Kind
8%
Schl Proj
8%

Volw grat
9%
School
9%

Evenement
9%
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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 en 2017. Helaas is
door de pandemie het aantal bezoekers totaal weer gedaald, maar gemiddeld stabiel.

8.3

Percentage betalende bezoekers

Wat opvalt is dat het percentage betalende bezoekers gestegen is

% Betaalde toegang van totaal
% betaald

2 per. Zw. Gem. (% betaald)

83%
75%
60%

63%

63%

68%

67%

63%

47%

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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9

Bezoekers geografisch gezien

Onze bezoekers komen niet alleen uit Haarlemmermeer en omstreken maar uit allerlei landen en windstreken 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 Nederlandse bezoekers

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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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

Wij hebben mede door de aangepaste routering in het museum o.a. ten gevolge van de COVID-19 regels
veel minder bezoekers reacties gekregen bij de uitgang. Onderstaande reacties van bezoekers motiveren de
CRASH-vrijwilligers sterk om op de ingezette weg verder te gaan

10.2

GoogleMaps

Een aantal recensies:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Prachtig museum
Zeer leerzaam
Uniek thema museum in een prachtig geschikte omgeving van een fort uit 1905. Een gecrashte Fokker
D21 uit mei 1940 annex delen van de Fokker T5 van de wanhopig moedige aanval op de Moerdijkbruggen, wordt, net als veel begraven verleden professioneel opgediept en daarmee levend gehouden. Interessante lezing over the Red Ball Express: de vaak vergeten logistieke operatie in de Tweede Wereldoorlog. De jaarlijkse rit kon dit jaar door COVID-19 niet doorgaan. Steun en een bezoek waardig ook
voor meer geïnformeerde bezoekers, maar ook een korter bezoek omtrent het indringende drama van
de oorlog.
Waren er al eerder geweest maar nu gaan kijken voor de ‘De Vergeten Oorlog’ over Nederlands-Indië
tentoonstelling. Veel voorwerpen die ik uit mijn familie ken. De beeldjes, krissen en de ontslagbrief uit
het leger. Van mijn vader ook nog in mijn bezit. Mooi museum, en wat een pluspunt is het hele museum is met een rolstoel te bezoeken. Super attent naar mijn vriendin: als iets niet gaat komen we helpen en proberen we het voor de toekomst aan te passen.
Top museum met uitgebreide collectie. Zeer de moeite waard.
Fraaie collectie. Van alles te zien over WO 2. Heel mooi dat gedeelte over Nederlands-Indië. Wij komen
nog 'n keertje kijken.
Heel charmant museum
Erg informatief en een mooie locatie
Echt interessant museum op een mooie locatie, alle info in het Nederlands en Engels. Levensgrote Spitfire. Veel modellen. Vriendelijk en behulpzaam personeel. Een bezoek waard
Klein maar fijn zullen we zeggen. Zeker een bezoekje waard.
Een belangrijk deel van de vijandelijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 vond plaats in
de lucht. Naarmate de oorlog duurde, begon de geallieerde industrie steeds meer vliegtuigen te produceren. De inwoners van het bezette Nederland waren getuige van de vlucht van enorme luchtvloten op
weg naar Duitsland. Door intensieve luchtbombardementen probeerden de geallieerden de Duitse oorlogsindustrie te verlammen en het moreel van de bevolking te breken. Hevige gevechten met Duitse
jachtploegen waren het resultaat, terwijl de beruchte FLAK (het Duitse luchtafweergeschut) zijn tol
eiste. Nederland, op de hoofd aanpak route voor de geallieerden, kreeg ook een deel van de veldslagen. Duizenden vliegtuigen van vriend en vijand werden boven ons land neergeschoten op de heen- of
terugvlucht, overdag of 's nachts, en verdwenen in de grond of in het IJsselmeer, de Waddenzee of de
Noordzee. Hoewel het gebouw in 1950 werd omgedoopt tot '’t Sunneke, blijft het verbonden met de
heroïsche rol die de familie Bogaard en hun boerderij‘ De Zorg ’tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden. De 75-jarige opa Hannes Bogaard woonde in het kleine huis samen met zijn dochter Aagje, zijn zonen Antheunis (Teun) en Willem en kleindochter Metje (dochter van Hannes jr.). Van 1939 tot 1943
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•

verborgen ze meer dan 150 joodse mensen die daar ondergedoken zaten. Daarnaast fungeerde het als
een soort tussenliggende schuilplaats voor ongeveer 3.000 Joden die de Bogaard op andere plaatsen
hebben ondergedoken. Helaas kon dit niet onopgemerkt blijven. De plaats stond bij de mensen in het
gebied bekend als de "Jodenboerderij" en het werd verschillende keren overvallen. Over het algemeen
werd dit gedaan door voornamelijk Nederlandse politieagenten. Bij een eerste overval werd niemand
gevonden, maar bij een tweede overval op 11 november 1942 die van 13.00 uur tot ver in de avond
duurde, werd een metselwerkkelder ontdekt, en vervolgens 12 volwassenen en een 4-jarig meisje. Tijdens de schermutseling in het huis werd het meisje ‘Leny’ door Metje "weggeest". Dankzij de actie van
Metje heeft Leny de oorlog overleefd. De andere mensen werden gedeporteerd en opa Hannes werd
ingereden. Hij werd na tien weken vrijgelaten. Maar toch vond opa Hannes Bogaard het zijn plicht als
christen om joden te redden. In het najaar van 1943 vond een derde aanval plaats door Nederlandse
WA-leden en een paar SD-mannen. Ondanks bedreigingen om Antheunis neer te schieten en de boerderij in brand te steken en ook dankzij de onverbiddelijke houding van de Bogaards, werden de verborgen mensen opnieuw gered van arrestatie en deportatie door de Duitsers. De dreiging werd ooit zoveel
zwaarder. Helaas zou een volledig onjuist verhaal van iemand die werd aangehouden voor illegaal
slachten met 25 kg vlees in zijn bezit, het einde betekenen van de heroïsche acties van de familie Bogaard. Op 6 oktober 1943 vond de vierde en fatale aanval plaats. Henk Rebel, de oprichter van het
Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-‘45, wijdde zich aan een compleet historisch verslag en formuleerde het als volgt in oktober 1999: 'Toen Cor van Stam, tijdens de oorlogscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten en drie decennia later de burgemeester van Haarlemmermeer, opende onze
eerste tentoonstelling in 1991, hij vertelde ons het verhaal over de 'verzetsboerderij' van de familie Bogaard aan de Sloterweg. Hij wilde een museum van de kleine boerderij maken. De hele gemeente ondersteunde dit plan in 1992. 20 augustus 1995 overleed Cor van Stam en vanaf dat moment stopte de
drive achter dit initiatief. De geschiedenis van de boerderij "De Zorg" en van de familie Bogaard bleef
door mijn hoofd spelen. Ik wilde er alles van weten, verzamelde foto's, rapporten en alle publicaties
over deze dappere familie en hun boerderij die in het verleden het licht zag. Daarnaast heb ik contact
opgenomen met de mensen die destijds 'underground' gingen. Al dit materiaal en de interviews gaven
me zo'n duidelijk beeld van hoe de boerderij er in die jaren uit moet hebben gezien, dat ik in staat was
om een architectonisch model van de boerderij te maken zoals het eruit had moeten zien in 1942. 'Het
model is gebouwd om schaal en wordt tentoongesteld in het museum aangevuld met authentiek fotografisch materiaal.
Zeer veel opgegraven wrakstukken en erg indrukwekkend. Ook de verhalen erachter.

10.3

Tripadvisor
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10.4

Tevredenheidsonderzoek

CRASH heeft in 2020 14 ingevulde tevredenheidsonderzoeken ontvangen, waarvan 13 online. Dat is een
stuk minde dan in 2019. De oorzaak is te vinden in het feit dat wij ook minder vaak open zijn geweest.

10.4.1 Beoordeling
Vriendelijkheid vrijwilligers
Vragen naar tevredenheid beantwoord
Tevredenheid
Aanbevelen?
Opmerkingen

Goed
93 %
Redelijk
7%
Ja
57 %
NVT
43 %
Zeer
86 %
Redelijk 14 %
Ja
100 %
Nee
57 %
Ja
43%

10.4.2 Verdeling naar leeftijd

Leeftijd
-15; 7,1%

16-20; 0,0%
21-40; 14,3%

>65; 50,0%

41-65; 28,6%
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10.4.3 Hoe kent u Crash?

Hoe kent u Crash?
anders; 14%

vrienden/ kennissen; 21%

uitnodiging; 0%

(social) media; 64%

10.4.4 Opmerkingen in de Enquête
•
•

•
•
•
•

Prima verzorgd en interessant
Vandaag de eerste bezoekers na de COVID-19 sluiting. Het museum is prima ingericht met inachtneming van 1,5 meter afstand. Deskundige medewerkers leggen graag meer uit over wat er
te zien is.
Altijd verrassend, mooie collectie en hele vriendelijke mensen
Persoonlijke rond Tour gehad, was heel informatief! Super!
Erg leuk en informatief uiteraard, de enthousiaste vrijwilligers , de verzameling , de locatie ;
kortom echt top en een absolute aanrader !
Top. Zeer zorgvuldig!
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11

Financiën

Net als voorgaande jaren blijft het woord ’onzekerheid’ van toepassing. Het jaar 2020 kenmerkte zich als
een soort tussenjaar. Op alle fronten wordt er door de organisatie van CRASH heel hard gewerkt aan de
continuïteit van de stichting en het museum (de collectie). Anderszins zijn wij afhankelijk van externe factoren die een impact hebben op onze exploitatie.
De belangrijkste factor is de Corona pandemie. Hierdoor hebben wij te maken met sluiting van ons museum, waardoor een grote druk wordt gelegd op onze inkomsten. Wij hebben echter ook diverse initiële
kosten moeten maken om ons museum Corona-proof te maken. Doordat onze vrijwilligers vaak van hogere
leeftijd zijn, hebben wij ook te maken met uitval van onze vrijwilligers. Dit kan door ziekte zijn maar ook
door voorzichtigheid m.b.t. de Corona pandemie.
In de tijden dat ons museum wel beperkt open was hebben wij getracht om activiteiten te organiseren
waarbij wij onze naam gelukkig in de publiciteit hebben gekregen. Daardoor hebben wij weer meer bezoekers het museum bezocht. Echter, wij moesten ons houden aan de Corona maatregelen, waardoor wij bijvoorbeeld een lezing konden organiseren met 15 à 20 mensen, waarbij normaliter 50 mensen aanwezig
zijn.
Een belangrijke activiteit die wij hebben georganiseerd is het “NavigatieLandschap”. Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met onze buurman: Boer Bos. Dit is één van de eerste gezamenlijke activiteiten
en hoogstwaarschijnlijk zullen hier nog velen van volgen, omdat we een samenwerking met elkaar zijn aangegaan om het fortgebied beter te structureren. Dit is één van de gevolgen van de komende verhuizing, c.q.
aanpassingen door de mogelijke overname van het fortgebied door Stadsherstel Amsterdam (waar op het
moment van publiceren nog geen duidelijkheid over is). Het project “NavigatieLandschap” is financieel gezien een positief project geweest, waarbij wij meerdere sponsoren hebben gevonden (o.a. stichting Rijsenhout en de gemeente Haarlemmermeer).
Het jaar kende ook nog langlopende ’projecten’, zoals het project “Oorlogsverhalen”. Hierbij interviewen
wij mensen die oorlogsverhalen hebben met het doel om deze verhalen te vertonen op schermen in het
museum. Door de Corona pandemie heeft dit project lange tijd stilgelegen, omdat de leeftijd van de geïnterviewden dusdanig hoog is, dat een besmetting van de Covid-19 voorkomen moet worden. Dit project zal
voor 30-6-2021 afgehandeld moeten worden.
In 2020 hebben wij als stichting CRASH ook een boek uitgebracht, namelijk “Fokker Vliegtuigen in Nederlandse dienst in de Meidagen van 1940”. Dit boek wordt inmiddels redelijk verkocht, maar de verkoop is
gestagneerd doordat het museum tijdelijk gesloten moest worden. Hierdoor zijn er kosten gemaakt en verantwoord in 2020. Deze kosten kunnen over meerdere jaren worden uitgesmeerd.
Zoals beschreven is een groot aantal van de beoogde activiteiten in 2020 komen te vervallen, of zijn die activiteiten in kleinere omvang georganiseerd. In 2020 is bijvoorbeeld de Red Ball Express niet verreden. Wel
hebben wij diverse voertuigen als static display voor het museum gezet. In combinatie met een lezing over
de Red Ball Express hebben wij er toch voor gezorgd dat de RBE aandacht heeft gekregen.
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De stichting CRASH is voornamelijk afhankelijk van de prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer. Kijkend naar de exploitatierekening, zijn de huisvestingskosten de grootste kostenpost. De huur van
het fort bij Aalsmeer omvat ruim 70% van de exploitatierekening. Het fort wordt gehuurd 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 meerjarenbegroting. Aan de hand van deze meerjarenbegroting
wordt door het bestuur bepaald welke toekomstige uitgaven moeten worden gedaan, of hoeveel inkomsten moeten worden gegenereerd. Ook deze financiële handelingen zijn bedoeld om de continuïteit van
stichting CRASH40-45 te waarborgen.
De vooruitzichten voor 2021 zijn moeilijk in te schatten. Wij hebben in het begin van 2021 te maken met
een sluiting van het museum door Corona pandemie. Daarnaast zijn er nog steeds onzekere factoren met
betrekking tot de huisvesting. Wij zullen dan ook proberen om onze doelen uit 2019 en 2020 te continueren.
Zoals genoemd, het zijn onzekere tijden.
Leslie van der Schaaff, penningmeester
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