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NOG GEEN DONATEUR? 
  

Steun de werkzaamheden van de Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945  
en wordt donateur. 
  
Wat krijgt u hiervoor: Tijdens de openingstijden van het museum gratis toegang met een 
introducé, 4x per jaar dit blad Broken Wings, een uitnodiging voor de donateursavond. 
Met uw donateurskaart heeft u ook gratis toegang tot het museum van Crash 40-45 in 
Aalsmeerbrug. 
  
Minimum donatie € 17,50 per jaar voor donateurs in Nederland. 
Minimum donatie € 25,00 per jaar voor buitenlandse donateurs die de Broken Wings op 
papier ontvangen. 
  
Stuur een briefje met uw adres naar de donateursadministratie van de stichting. 
Zie voor het adres het colofon of vul het donateursaanmeldingsformulier in via onze 
website www.arg1940-1945.nl 
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 STICHTING AIRCRAFT RECOVERYGROUP 1940-1945 
Inschrijving kamer van koophandel Zaandam, d.d. 6 november 1986 onder nummer 41231709 

     Doelstelling van de Stichting A.R.G. 1940-1945: 
Het bevorderen van de nagedachtenis aan en de inzet van het luchtmachtpersoneel in de periode 1940-1945, als 

mede de burgerslachtoffers van deze luchtoorlog 

 

BROKEN WINGS 
35ste jaargang 

No: (131) 

Luchtoorlog museum  
“Fort Veldhuis”, Genieweg 1  
1967 PS Heemskerk 
0251-230670 
Geopend iedere zondag in de 
maanden mei t/m oktober van 
11:00 tot 17:00 uur 

Voorwoord 
Beste donateurs, 
Nog enkele weken te gaan maar dan is het zover. Wij willen samen met 
jullie ons 35 jaar bestaan vieren op zaterdag 6 november. Aanvang 14.00 
uur bij Fort Veldhuis. Al vele jaren ondersteund u onze stichting met uw 
donateurschap en daar willen wij gezamenlijk een gezellige middag van 
maken door ook het glas te heffen. De donateursavond die gepland 
stond op vrijdag 5 november gaat niet door omdat we de volgende dag 
elkaar al zien. Deze Broken Wings is wat dikker dan u gewend bent en 
daarom hebben we besloten dat we de Broken Wings van december 
even over slaan. In deze Broken Wings een terugblik in 35 jaar Stichting 
Aircraft Recovery Group 1940-1945. Vele mensen ondersteunen onze 
doelstelling, niet alleen u maar ook onze medewerkers, sponsoren en 
particulieren en organisaties die ons af en toe financieel ondersteunen. 
Zonder u hadden we het museum niet draaiende kunnen houden en 
onze onderzoeken die nog steeds zeer belangrijk zijn niet kunnen 
uitvoeren. Hoe belangrijk dit is hebben we weer heel kort geleden kunnen 
ervaren toen op woensdag 13 augustus 21 nabestaanden van de  Short 
Stirling BK716 ons museum hebben bezocht en de expositie zelf hebben 
geopend. Een emotioneel moment voor iedereen, zelfs na zoveel jaar na 
de oorlog. In ieder geval gaan we op dezelfde voet verder in de komende 
jaren en hopen weer op uw steun. Hoop u te zien op zaterdag 6 
november. 
 
Groet Johan Graas namens het bestuur.  
 

Colofon 
Voorzitter: 
Johan Graas 
Tel: 06-10778379 
E-Mail: johangraas@hotmail.com 
 
Secretaris 
Hans Eijking 
E-mail: h.eijking@tsn.nl 
 
Penningmeester: 
Sjaak Plukker 
E-mail: jj.plukker@quicknet.nl  
 
 
Correspondentieadres ARG: 
Secretaris ARG 1940-1945 
Beatrixstraat 56 
1483 CE De Rijp 
Tel: 06-20959329 
E-mail: info@arg1940-1945.nl 

Donateurs administratie: 
Harry Doesburg 
Achlumerstraat 34 
8913 GN Leeuwarden 
E-mail: Hdutchspook@live.nl 

Technische zaken: 
Ron van der Aar 
E-Mail: ron.vanderaar@arg1940-
1945.nl 
 
Bankrelatie: 
Rabobank 
NL54RABO0149086725 
T.n.v. Penningmeester Stichting 
ARG 1940-1945 
 
Samenstelling en redactie 
Ron van der Aar 
Bram van Kan 
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Jan Zweeris 
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Modelbouwdag  door Ian en Margriet Pegg  
 
Het is zaterdag 4 september, de voorbereiding voor de beurs is in volle gang, tafels en stoelen worden 
neergezet op de juiste plaatsen. In de Lancasterkamer zal ik proberen wat model straaljagers te 
verkopen. Het team van de kantine zorgt voor de inwendige mens. 
 
Zondag 5 september, vroeg uit de veren en op 
naar het fort.  
Wij zijn er rond tien voor half negen en de 
eerste bouwers staan al voor het hek te 
wachten, “mogge mannen”.  
Dus hek open, deur open en iedereen aan het 
werk. Rond kwart voor negen arriveert de 
eerste handelaar  (“morgen Peter” ), vlak 
daarna arriveert nummer twee.  
Gauw de tafels voor de beurs buiten opstellen 
zodat Janno en Jan ( beetje laat “brug stond 
open” ) hun handel kunnen neerzetten. 
Binnen zijn de bouwers ook druk bezig met 
opzetten, net als Peter Stam (modelbouw 
company te Koedijk).  
Ons kantineteam is ook vroeg aanwezig om 
alles gereed te maken en voor te bereiden 
voor een leuke dag. 
 
Buiten is het weer ons goed gezind, lekker 
zonnetje erbij, heerlijk, eigenlijk goed BBQ 
weer. Binnen is iedereen bezig en met een 
smakelijke koffie erbij gaat alles op rolletjes. 
Even een kort overleg met René Erhart, is 
alles naar wens, René? Ja, alles is prima.  
 
Voor de straaljagers is er weinig 
belangstelling, heel jammer.  In 2022 dus 
anders doen.  
 
Maar in de binnenkomstkamer en filmzaal is het een drukte van belang. Buiten bij de handelaars en 
binnen bij Peter Stam gaat het ook goed. Zelf heb ik wat mensen gesproken en bekenden weergezien, 
altijd leuk. 
 
Rond drie uur wordt het wat rustiger (hoe zal dat komen?). Wel twee keer een DC 3 zien over vliegen, 
bedankt KLM. Om vier uur loopt het echt ten einde en kunnen de handelaren beginnen met opruimen en 
inpakken.  
De mannen kunnen terug kijken op een geslaagde beurs. We zijn tevreden.  
 
Iedereen  -alle aanwezige medewerkers Fort Veldhuis, handelaren, bouwers en René-  bedankt voor een 
leuke dag.  
In alle opzichten was deze geslaagd.  
 
Voor herhaling vatbaar in 2022. 
 
 
  

 
Bouwploeg                     Foto Ian Pegg 
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De KLU brengt nog wat onderdelen door Johan Graas  
 
Op 2 augustus stond er een grote dieplader voor Fort 
Veldhuis. Hierop een Bristol Hercules motor, een propeller, 
een brandstoftank met een stuk vleugel en het stoeltje van de 
voorkoepelschutter van Short Stirling BK716 die vorig jaar 
augustus is geborgen uit het Markermeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het zware spul van de vrachtwagen te tillen had uw 
voorzitter vanaf zijn vakantieadres in Spanje een shovel 
kunnen regelen bij Wilco Kramer die naast het museum 
Icarus et Mars woont.  

 

De KLU was er al een uur eerder dan afgesproken dus Dijon Boshoven maar even gebeld om de shovel 
met lepels wat eerder bij het fort te laten komen. Al heel snel lagen alle spullen aan de voorkant van het 
fort.  

De zaterdag er op werden de 
spullen eerst met de 
hogedrukspuit gereinigd en zijn de 
motor en propeller daarna door 
Luut en Bram op een verrijdbare 
bok gezet. Ze moeten nog wel 
geconserveerd worden, maar 
kunnen daarna de tentoonstelling 
in. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
           Volle bak     Foto’s  Dion Boshoven 

     
Alle hulp is welkom 

 
De stermotor wordt even flink geschrobt 
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Het wordt een echt vliegtuig door Ron van der Aar en Johan Graas  
 
Nu zijn de meesten van ons modelbouwers en kunnen goed met plastic voorgevormde onderdeeltjes op 
schaal 1:35, kwastjes en tubetjes lijm aan de slag, een lancaster schaal 1:1 is different cook.  

 
Afgelopen winter zijn er 50 m2 triplex, honderden 
meters aluminiumprofiel, 7000 schroefjes, 3 
ijzerzaagbladen en een paar 3 mm boortjes doorheen 
gevlogen maar het resultaat mag er wezen. 
 
Afgelopen Broken Wings hadden we al twee artikelen 
over de voortgang van het spuiten en de software, 
maar nu beginnen de componenten eindelijk samen te 
komen. 

 
Cees en Marcel hebben de schotten in de ruimte 
geplaatst en samen met Jan Blankendaal een 
zwevende houten vloer aangebracht waardoor het 
geluid nog echter gaat klinken. Het hout voor de 
vloer werd gesponsord door de werkgever van Jan 
Blankendaal, Bouwbedrijf Ted Groot uit 
Heerhugowaard. Hiervoor dank. 
 
Als het goed is wordt half oktober de verlichting en de boxen aangesloten en kunnen we “live” testen. 

 
Maar er is meer gebeurd op de zaterdagen. 

Het infobord aan de weg zag er niet uit en moest totaal vervangen worden. Een mooi klusje voor Jan 
Peereboom en uw voorzitter. Eerst de oude borden en het stukgewaaide dakje eraf gehaald waarna een 
nieuw paneel geplaatst kon worden. Hierboven een dakje gemaakt van nepdakpannen maar alles ziet er 
weer perfect uit. Het gebruikte magneetbord is ideaal om de mededelingen snel op het bord te 
bevestigen.  
Aan de andere kant van de ingang van het fort hebben we de banner met de oproep om vrijwilligers 
binnen te halen gezet wat al direct resultaat bleek te hebben met de eerste aanmeldingen. Eerst hadden 
we de banner op het fortterrein gehangen. Nu kunnen de voorbijgangers de hele week lezen dat we nog  
mensen zoeken. Niet voor de technische dienst maar alleen om museumdiensten te draaien . Ook zoeken 

Het dak kan erop        foto Ron van der Aar 

 
Marcel en Jan B bezig Foto Johan Graas 
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we nog iemand die onze website wil beheren en bijhouden, een archiefmedewerker en iemand die de 
schoolbezoeken wil begeleiden. 

Binnenin één van onze kazematten begon het 
te lekken , precies waar we een diorama wilde 
bouwen. De werkzaamheden werden even 
stopgezet. Nu zijn er wel plannen om het Fort 
uitwendig te laten restaureren maar dat kan nog 
wel even duren dus dan maar zelf aan de gang. 
Met vloeibare specie uit een tube konden de 
ergste schuren gedicht worden. Klusje voor 
johan , Ron en Jan Peereboom. 

Tegen de tijd dat u deze Broken Wings bij u in de bus valt 

is onze nieuwe kapel officieel geopend. De 
kapel was vorig jaar al klaar maar de ingang 
moest nog verfraaid worden. Jan Zweeris 
maakte er wat moois van.   

Dijon Boshoven heeft alle giften opnieuw 
geregistreerd, een hele klus . Bovendien is hij 
het magazijn met boeken aan het opschonen. 
We zijn er nog niet want hier en daar liggen nog 
giften in onze expositie die nog niet genummerd 
zijn, dus voorlopig nog werk zat. 

 

 

 
Jan P bezig met het bord Foto’s Johan Graas 

 
Jan Z bezig met de kapel 

 
Ron en Jan P smeren hem (dicht) 
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Mogelijkheden nalaten door  Sjaak Plukker 

Steeds meer mensen besluiten (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. 
Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat 
ze hebben. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan een betere wereld.  

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil 
(eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Er bestaan twee manieren om na te laten aan een 
goed doel: 

Het goede doel is erfgenaam 
Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele 
nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de 
nalatenschap.  
De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal 
erfgenamen. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze 
manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden 
van de nalatenschap.  

Het goede doel krijgt een legaat 
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een 
bepaald goed nalaat aan een door jouw gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is niet 
afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. 
 
Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille 
of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament 
worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een 
legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.  

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat? 
Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap dat overblijft voor de erfgenamen, na aftrek van alle kosten 
schulden en legaten. Meestal worden erfstellingen geformuleerd in percentages. Omdat vooraf lastig in te 
schatten is wat de waarde van het vermogen bij overlijden zal zijn, heeft bij veel mensen de erfstelling de 
voorkeur. 
Een legaat is een nalatenschap in de vorm van een bepaald goed (bijvoorbeeld een verzameling of een 
schilderij) of een bepaalde som geld. 

Indien u besluit om een erfstelling of legaat aan de Stichting Aircraft Recovery Group zijn dit onze juiste 
gegevens; 

Stichting Aircraft Recovery Group 1940 -1945       
Genieweg 1                    
1967 PS Heemskerk                   
IBAN NL54 RABO 0149 0867 25               
Kamer van Koophandel nummer 41231709                        ANBI nr. 815270239 
  
Voor meer informatie hoe u dit het beste kunt regelen verwijzen wij u door naar uw eigen notaris.  
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Vervolg onderzoek bij Makkum door Johan Graas  
 
Na een bezoek gebracht te hebben aan verschillende inwoners van Makkum werd het tijd om 
daadwerkelijk onderzoek te doen naar de twee wrakken waarop nog vermisten op geregistreerd staan. 
Dus met onze onderzoeksboot “Liberator” op de trailer richting Makkum gereden.  

Aldaar kregen we van de plaatselijke zeilvereniging 
toestemming om gebruik te maken van hun 
trailerhelling om onze boot te water te laten. Onze 
duikers Ron Mol en Johan Postma waren mee om 
zonodig te water te gaan als we iets op de scan 
zouden zien. We voeren eerst richting de locatie 
waar Manchester L7390 op 25 maart 1942 zou zijn 
neergekomen. De crashplaats lag precies op de 
grens van diep naar ondiep water. Ook was die grens 
aangegeven met gele boeien, geen goed teken. Ons 
bootje liep al snel vast waardoor scannen onmogelijk 
werd.   

Op de vermoedelijke plaats gingen Ron en 
Johan toch maar even te water om te kijken of er 
nog vliegtuigresten te vinden waren. Helaas was 
dit niet het geval en besloten we verderop een 
gebied tussen Kornwerderzand en het eiland bij 
Makkum te scannen op zoek naar Hampden met 
daarin nog enkele vermisten. Deze locatie lag 
onder het zand van een campingstrandje . 
Helaas, ook hier vonden we niets. 
Teruggekomen bij de zeilvereniging om onze 
boot op de trailer te zetten, hebben we nog even 
gepraat met oud Makkumers die ons vertelden 
dat na de oorlog door de jaren heen op 
natuurlijke wijze meters zand boven de wrakken 
waren komen te liggen. De enige mogelijkheid 
om de wrakken op te sporen is om het gebied 
met magnetometers te onderzoeken. Dat wordt 
het volgende project dus. 

 

                
 Ron Mol in actie    Foto’s  Johan Graas 

                

 
 

Johan maakt zich klaar om onder water te gaan     
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Rommelmarkt zondag 26 september door Hans Eijking  

Gelukkig kon door de “Corona-versoepelingen” onze geplande 2de rommelmarkt doorgaan. Mede door 
deze versoepelingen hadden er zich dan ook 2x zoveel deelnemers gemeld dan de vorige keer (25 Juli 
2021). 

Vanaf 9:00 uur druppelden de 
deelnemers/standhouders al 
binnen, alsook een klein buitje. 
De buienradar gaf echter aan 
dat het een stralende dag zou 
worden en dat bleek later ook. 
Omdat de vergunning destijds 
afgegeven was tijdens de toen 
geldende Corona-maatregelen, 
was de opstelling van de 
kraampjes gebaseerd op 1-
richting verkeer. Ook mocht 
alleen op het veld de 
rommelmarkt plaatsvinden, 
beetje ongezellig maar altijd 
beter dan helemaal niet. 
Hopen maar dat volgend jaar 
de bestrating voor het Fort-
gebouw weer gebruikt mag 
worden. 

 

 

Desondanks kwamen er continue bezoekers langs 
de kraampjes waarvan ook weer de meesten het 
museum in het Fort bezochten en een versnapering 
namen op ons terras. Al met al weer een geslaagde 
dag geworden.  

 

 

    

De rommelmarkt op het veld            foto’s Hans Eijking     

Rommel of juweeltjes? 
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Hoe wordt je vrijwilliger bij de ARG? door Bram van Kan 
Beste Allemaal 
 
Johan heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven over hoe ik ertoe gekomen ben om vrijwilliger te 
worden. 
 
Het begon allemaal ongeveer 33 jaar geleden. Ik genoot van een vakantie op Texel, toen mijn neef Bram 
van Dijk met zijn boot de TX52 de haven van Oudeschild binnenvoer en aanmeerde. Op het dek lag een 
stukje van een vliegtuigmotor, een cilinderkop met de uitlaat er nog aan vast. 
Hij vertelde mij dat hij het stukje “vliegteug” (op zijn Texels) had opgevist. 
Meteen was ik er in geïnteresseerd, want dat had ik nog nooit gezien. Een stukje van een vliegtuig uit de 
oorlog nog wel. 
Tot mijn grote vreugde zei hij dat ik het wel mocht hebben. Het stuk mee naar huis genomen. 
 
Thuisgekomen gunde ik mijzelf amper tijd om te eten, want ik wilde meteen beginnen om het stuk schoon 
te maken. Ik begon mijzelf af te vragen van welk vliegtuig het stuk afkomstig zou zijn, Engels, Duits of 
Amerikaans? 
Meteen het weekend erna een boek 
gekocht bij de Slegte in Haarlem 
met alle vliegtuigen en hun motoren 
uit de Tweede Wereldoorlog. 
Zo kwam ik erachter dat het brok 
van een B17 Bommenwerper 
(vliegend fort) was geweest. 
Het weekend daarna ging ik weer 
naar Texel om neef Bram te laten 
zien hoe het stuk er nu uitzag, het 
leek bijna nieuw. 
 
Tijdens dit bezoek vertelde Bram 
van Dijk dat er bij ons in de buurt 
een museum was met stukken van 
neergestorte vliegtuigen. Ik wist niet 
van het bestaan van het museum 
af, had er zelfs nog nooit van 
gehoord. 
Na veel zoeken en vragen in de 
polder werd ik naar de kruitkamer, het kleine museum Icarus Et Mars, gestuurd. 
Daar trof ik buiten op de parkeerplaats Johan Graas aan die samen met nog een medewerker (Bart 
Mulder) de parkeerplaats aan het ophogen waren. 
 
Na een praatje met Johan werd ik naar binnen gestuurd. “Ga maar rustig even kijken”. Alles wat ik zag 
sprak mij ontzettend aan, hier lagen nog veel meer vliegtuigonderdelen en motoren. 
Ik ben toen direct donateur geworden. 
Op de vraag van Johan of ik geen medewerker zou willen worden, heb ik een weekje over nagedacht en 
uiteindelijk ook geworden. 
 
In de weken erna werd ik ingewijd in de bezittingen van de stichting ARG 40/45:  
Een opslagruimte (Fort Veldhuis) en een rampzalig slechte aanhanger. 
Johan vroeg mij of ik zin had om met de toenmalige medewerkers het fort te gaan opknappen. 
Dus enthousiast hier aan begonnen. 
Eerst het gebouw wind- en waterdicht gemaakt. Er waren ongeveer 150 raampjes stuk (gelukkig kan ik 
glas snijden). Hierna aan de verlichting van het fort gewerkt. 
 

 
 Bram als jong gediende    Foto ARG 
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Er was van alles niets of weinig. Uiteindelijk met een klein budget van ongeveer 35 gulden alle verlichting 
gerepareerd. 
Stroom hadden we nog niet. Alles werkte op een aggregaat. Dit had één nadeel, als je moest boren moest 
het licht uit anders had de boormachine geen kracht. 
Het fort was toen nog niet open voor publiek. 
 
Toen we een keer wel open gingen voor publiek was dat met een open Monumentendag.  
De belangstelling was zo groot dat 
we de mensen in kleine groepjes 
mee naar binnen namen. 
Toentertijd was alleen de 
kruitkamer (het kleine museum) 
open. Later is dit veranderd, want 
het publiek bleek ook interesse te 
hebben voor het grote fort. 
Dit was een goede zet gebleken. 
Het grote fort begint nu zelfs aan 
de kleine kant te worden. 
 
Maar we gaan ermee door. We 
hebben tot nu toe altijd nog een 
oplossing gevonden om iets 
tentoon te stellen. 
 
Zo ben ik er dus toe gekomen om, 
al weer wat jaren terug, vrijwilliger 
te worden bij Fort Veldhuis. 
Ik hoop jullie een keer op het fort te 
zien. 
 
Groeten van Bram van Kan  (medewerker sinds eind 1988) 
 

 

 

 

  

 
 Ouder en wijzer???     
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35 jaar Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945? door Johan Graas 
 
Een feestje waard, op 6 november 2021 bestaat onze stichting  35 jaar en dat willen we samen met jullie 
allen gaan vieren. Het middag programma vind u in deze Broken Wings. 
 
Natuurlijk geven we u een terugblik in de 35 jaar dat onze stichting bestaat. Hoe begon het eigenlijk ? De 
stichting is welleswaar 35 jaar geleden op 6 november 1986 opgericht maar lang hiervoor had uw 
voorzitter samen met John van der Maas uit Amsterdam al heel wat bergingen achter de rug. Uw 
voorzitter las in de jaren 70 een oproep in de krant (Nu het Noord Hollands dagblad) van lammert Melk 
voor ooggetuigen van vliegtuigcrashes in de Zaanstreek. Ik was toen direct geïnteresseerd en ging bij 
Lammert op bezoek. Hij was ook lid van een landelijke organisatie die onderzoek deed naar alles wat met 
de luchtoorlog te maken had. Hier ontmoete ik John van der Maas die zich  ook  met het onderzoek bezig 
hield. Het idee kwam om niet alleen archieven af te gaan en ooggetuigen te horen maar ook spullen te 
gaan verzamelen. Zo kwamen de eerste spullen van vliegtuigen binnen via een schroothandel in IJmuiden 
waar regelmatig motoren en propellers door vissers heengebracht werden. Voor de schrootprijs werden 
deze door ons opgekocht. 

 
Nu kan je dit wel doen maar dan heb je ook ruimte nodig. De 
zolder van uw voorzitter werd een museum maar zat al snel 
vol. Via Vader de Mie uit Assendelft konden we gebruik 
maken van een kabelhok in de haven van Amsterdam. Hij 
werkte daar voor een houthandel voor zover ik me kan 
herinneren. Het kabel hok werd al snel te klein en zo gingen 
we het pompgemaal van Jack van Ham aan de Nauernasche 
Vaart huren.  
 
In de tussentijd 
werden niet 
alleen spullen 
bij de 
schroothandel 
vandaan 
gehaald maar 
volgde de 
eerste 
bergingen door 
ons zelf  
uitgevoerd , als 
eerste een 
Focke Wulf 190 
in Vreeland in 
1978, Deze 
berging werd 

opgestart nadat Johan van een collega bij Fokker kreeg te 
horen dat tegenover zijn huis een vliegtuig was neergestort. 
Hierna volgde een berging van resten van een B24 liberator 
in Purmerend, resten van een Short Stirling in Aalsmeer, 
Messchersmitt Assendelft enz. enz. enz.  
 
 
 
 
 
 

 
 Complete staartkoepel      Foto’s ARG 

 
Eerste berging Vreeland 
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B24 Purmerend 

 
ME 110 Haarlemmemeer 

 
Zwanenwater Callantoog 
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1980 eerste tentoonstelling in Wormerveer 
 

In 1980 richtte John en Ik en enkele 
andere de tentoonstelling in, in Ons 
Huis aan de Zaanweg in 
Wormerveer. Mijn vader had een 
groot bord beschilderd wat aan de 
gevel kwam te hangen. De 
tentoonstelling was een succes en 
smaakte naar meer. Een pijnlijke 
herinnering hield ik er zelf aan over. 
Bij het demonteren en monteren 
van een propeller viel de 
propellordome (zeer zwaar) op mijn 
teen, die brak. Onze opslagruimte in 
het pompgemaal werd verkocht en 
zo kwamen we terecht in een 
bijschuur bij Jack van Ham aan de 
Dorpstraat in Assendelft. Hierna 
verhuisde we naar de voorkant van 
de meubelfabriek van de 
gebroeders Winter aan de 
Dorpstraat. Kan me nog herinneren 

dat ik een straalcabine had gemaakt in de werkplaats van onze medewerker Bram Kemp. Het ding 
gebruikte zoveel lucht dat de machines in de fabriek zelf niet goed meer werkten. Mocht dus alleen in de 
avond het ding gebruiken en zo geschiede het dat ik op een avond het ding aanzette. De luchtcompressor  
werd aangedreven door een zware elektromotor. Ik wist niet dat je deze door moest schakelen van ster 
naar driehoek en zo verbrandde de motor. De gebroeders Winter waren hier natuurlijk niet blij mee omdat 
hierdoor de fabriek stil kwam te liggen. Gelukkig hadden ze een reservemotor liggen en zo werd er tot 
diep in de nacht gesleuteld om alles weer aan de gang te krijgen. De verzekering betaalde gelukkig de 
schade maar er bleven aardig wat zweetdruppeltjes achter tijdens de nachtelijke klus. Foto 16 . 
 
 
1985 Tentoonstelling bij Meubelfabriek Winter 
 
Rond de meidagen in 1985 werd de gehuurde ruimte bij Meubelfabriek Winter geheel omgetoverd tot  een 
tentoonstelling. Wederom een groot succes. In de enkele dagen dat we open waren ontvingen we vele 
bezoekers die zeer positief waren over onze expositie. Op een gegeven moment kwam een dame binnen 
die bij het waterschap (Noord Hollands Noorderkwartier) werkte en zij tegen ons jullie moeten er een 
museum van maken waarop ik antwoorde “Als u voor een gebouw zorgt maken wij er een museum van”. 
Binnen twee weken kregen we bericht dat we gebruik mochten maken van een zwaar verwaarloosd 
gebouw aan de Zeedijk in Assendelft. Het gebouw was een zogenaamde Kruitkamer welke toebehoorde 
aan de Stelling van Amsterdam. De Kruitkamer stond leeg maar daar was ook alles mee gezegd. Geen 
dakbedekking , geen grond op het dak, luikgaten dichtgemetseld en binnen in het gebouw werd een 
vochtgehalte gemeten van 95 %   
 
 
 
 
 
  

 
 Eerste tentoonstelling 
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Restauratie Kruitkamer 
 
We waren erg blij met het gebouw maar 
realiseerden ons ook dat we nog een gigantische 
klus zouden hebben aan de complete restauratie, 
die achteraf 4 jaar zou gaan  duren. Zonder een 
begroting te maken zijn we direct aan de gang 
gegaan. Het Waterschap zorgde voor de dakfolie 
en de grond op het dak en zijkanten.  

De dichtgemetselde gaten voor de luiken werden er 
uitgehakt. Voordat we verder konden gaan moest 
het gebouw zoveel mogelijk vochtvrij gemaakt 

worden. Het twee meter grofkorrelig beton van het 
dak was verzadigd van het water. Omdat er geen 
geld was voor ontvochtigers werden 4 ijskasten 
omgebouwd tot ontvochtiger en zo konden we 
beginnen aan de restauratie. 6 dagen om het 
stalen plafond schoon te stralen.  
Kozijnen werden door mij bij Fokker gemaakt 
evenals alle vitrines die later geplaatst zouden 
worden. Buiten moest het riet met roundup 

behandeld hebben, drainage buizen werden er 
gelegd en broer Theo Graas deed het schilderwerk. 
Om de luiken en de deur te maken werd vader de 
Mie weer gevraagd om hout uit de haven van 

Amsterdam te leveren en dan wel gratis.  
Jan Versluis, John en Ik zijn dagen bezig geweest 
om de deur en luiken te maken waarna deze 
werden voorzien van een stalen plaat die bij de 
Hoogovens vandaan kwam.   

 
Precisiewerk 

 
Werkplaats Firma Boersma 

 
Peunzooi op z’n Zaans 

 
Inpregneren 

 
Kale kamers 
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Oprichting Stichting ARG 1940-1945 
 
Tijdens de restauratie kwam het plan om een stichting op te richten om een grotere kans te maken om 
financiën binnen te halen. Zo werd door John en mij op 6 november 1986 Stichting Aircraft Recovery 
Group 1940-1945 opgericht. De restauratie werd niet alleen in het weekeinde uitgevoerd maar ook 
s’avonds na het werk door de week.  
Na vier jaar restaureren was het dan eindelijk zover. De opening van het museum werd gepland op 28 
april 1989. Er moest ook een donateursblad komen De naam hiervoor de Broken Wings. De redactie 
bestond uit Ger Kuyt en zijn vader Nico Kuyt uit Krommenie. Vele jaren hebben zij dit gedaan. Het aantal 
donateurs groeide en groeide.  Er moesten natuurlijk ook folders komen. Deze werden gemaakt door 
onze donateur en professioneel vormgever Rick Stad. De eerste in zwart wit en later in kleur. Prachtig 
stukje werk. 
 
 
Opening Museum Icarus et Mars  

 
28 april 1989 was het dan eindelijk zover. Na een 
lange voorbereiding werden er 80 geallieerde 
vliegers en bemanningsleden uitgenodigd die een 
connectie hadden met de spullen die in het 
museum stonden. Er werd een flypast 
georganiseerd met 3 vliegtuigen,  

 
De Luchtmachtkapel werd uitgenodigd voor de 
volksliederen te spelen en de schuur van Piet 
Kramer werd omgebouwd tot ontvangstzaal. Het 
was prachtig weer en Piloot Samuel Gundy mocht 
de officiële opening doen door de sleutel om te 
draaien van het museum.  

 

 
Flypast 

 
Luchtmachtkapel 

 
Schuur van de buren als ontvangstruimte 

 
Samuel Gundy 
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Een zeer emotioneel weerzien daarna van de 
bemanningsleden die elkaar sinds de oorlog nooit meer 
gezien hadden.  
 
Om het museum te runnen werden er meer en meer 
vrijwilligers geworven om de tent draaiende te houden. In 
dat zelfde jaar hoorden we dat het landschap Noord Holland 
Fort Veldhuis voor een dag open had gesteld en dat zij een 
huurder zochten voor het gebouw.  
Omdat de Kruitkamer te klein was voor de hele collectie 
geborgen en verkregen spullen gingen we praten en al snel 
kwam het gehele bestuur van Noord Holland s landschap 
kijken bij de Kruitkamer.  
 
Ze waren onder de indruk dat enkele mensen het hele 
gebouw zo hadden gerestaureerd en het huurcontract was 
snel getekend. Betekende wel dat John en ik de eerste jaar 
huur zelf op tafel moesten leggen.  
 
 
 
 
 
 

Fort Veldhuis 
 
In eerste instantie zouden we het Fort gaan 
gebruiken voor opslagruimte, maar toen enkele 
jaren later de provincie aangaf dat zij graag enkele 
Forten van de Stelling van Amsterdam opengesteld 
zagen heeft onze stichting daar op ingespeeld.  

Er moest een hele hoop gebeuren omdat het grootste 
deel van de elektrische bekabeling was verwijderd., er 
moesten toiletten komen en de zekeringkast moest 
vervangen worden. Ook het dak was aan vernieuwing 
toe.   
 
Om aan het werk te kunnen werd de stroom via een 
aggregaat aangeleverd. Diesel er in en bij het starten 
er voor zorgen dat je je pols niet brak. Alleen al het 
aanbrengen van nieuwe bekabeling duurde een jaar. 
Om het geld hiervoor bij elkaar de krijgen werden er al 
direct evenementen enz. georganiseerd.  

 
Jan Versluys, John van der Maas en 

Johan Graas 

 
Chris Mulder 

 
Bram van Kan en Theo Semeyn 
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Langzamerhand veranderde het Fort naar een 
museum. Om het museum op te starten hadden we 
meer en meer vrijwilligers nodig om de tent 
draaiende te houden. toiletten laten bouwen (12.000 
gulden), stoppenkast vervangen (7500 gulden) het is 
een wonder dat we dit allemaal zelf hebben kunnen 
bekostigen.  

 
 
Rond 1993 was het dan eindelijk zover. Het 
museumgebouw was omgetoverd tot museum. Meer 
en meer vrijwilligers werden binnen gehaald. Elke 
zondag vanaf begin mei tot eind september waren we 
open wat later uitgebreid werd met de maand 
oktober.  
 
 
 
 
 
 

 
Al een tijdje geleden 

 
Baldadige jeugd maar bar-gezellig 

 
Altijd een toezichthouder aanwezig  

 
Oprijlaan Fort Veldhuis 1989 

 
Marloes en Frank Graas met het dak bezig  
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Extra wand in de filmzaal  

 
Luut en Bram aan de boot  

 
Graas Junior aan de arbeid  



 
 
 

 
Broken wings No: 131                                  Oktober 2021                                                                      21 
 

Evenementen 
 
Om de vaste lasten van het gebouw op te brengen 
moest er een hoop georganiseerd worden zoals 
evenementen organiseren op het voorterrein, het 
geven van lezingen enz.  

In de begin jaren was het evenement van Keep 
them Rolling altijd een groots gebeuren. 3 
dagen lang stond er een groot WO2 legerkamp 
opgesteld op het voorterrein en werden bezoekers rond gereden in de legervoertuigen. Top weekeinde 
waren 1800 bezoekers.  
Enkele jaren later werd dit over genomen door Hans Ravenswaay met zijn Canadese voertuigen en 

ploeg. Altijd gezellig en dit trok een hoop bezoekers 
naar het Fort. Nog weer later gingen de evenementen 
over naar re-enactment groepen met 
schijngevechten, een waar spektakel wat ook weer 
veel mensen naar het fort toetrokken.  

Daar bleef het niet bij Ook de rommelmarkten 
waren erg gezellig. Carbiet schietwedstrijden.  
Wat u misschien niet weet dat is dat er ook een 
evenement werd georganiseerd om in het 
Guinness World Records Book terecht te 
gekomen werd op het voorterrein rond de 
paasdagen het eieren schilderen georganiseerd. 
Was niet echt lekker weer en het record werd gehaald wat echter later weer teruggedraaid werd om 
onduidelijke redenen.. Denk dat er toen meer dan 800 mensen Paaseieren aan het schilderen waren.  
 
 
 
Natuurlijk ook onze jaarlijkse lezingen, modelbouwbeurs, militariabeurs enz. ontbraken niet. tijdens deze 
evenementen draaide de kantine ook natuurlijk goed.  

 
Re-enactment  

 
Keep them rolling  

 
Re-enactment  

 
Paaseieren schilderen is familie-uitje 
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Andijk 

Omdat onze onderzoeksboot de ARGonaut een zomerstalling moest hebben aan het IJsselmeer werd er 
een jachthaven gezocht aan dat meer. DUUUUR,  dat wil je niet weten. Gelukkig heeft onze voorzitter een 
enorme handelsgeest en konden we een heel seizoen in Andijk liggen als we als tegenprestatie in een 
lege loods een tentoonstelling gingen inrichtten. 

 

 

 
 

 
De poppen aan het dansen  

 
Adverteren doet begeren  
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Onderzoeken 
 
Naast het exploiteren van het museum gingen de onderzoeken naar nog vermiste bemanningsleden ook 
gewoon door. Nog vele bergingen en onderzoeken zouden volgen.  
 

Op het land waren we een beetje uitgekeken.  
99.9 % is wel bekend om welke vliegtuigen het 
gaat en waar liggen. We concentreerden ons op 
het IJsselmeer en Markermeer.  

 
 
 

In 2008 werd een kleine aluminium boot 
aangeschaft waarmee we zowel het IJsselmeer als 
Markermeer mee overstaken met duikers en al. 
Hierna volgde een ander vissersbootje genaamd de 
Vera Lynn.  

 
Het koste een jaar om het bootje op te knappen. 
De ARG kleuren Knal geel en Knal Groen werden 
niet door iedereen op de scheepswerf mooi 
gevonden maar opvallen deed zij.   

 
De vaste duikers Ron, Ron en Han 

  

 
Onderdeel BK716 

  

 
Firma Leemans aan het werk 

  

 
Wat tebbie nah dan??? 
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Door regelmatig pech en het noodgedwongen inschakelen van de KNRM werd besloten om een andere 
boot aan te schaffen.  

Zo werd de ARGonaut aangeschaft welke we aan konden 
schaffen van het geld van een erfenis. De boot ,een 
Oostduitse politie patrouilleboot die altijd in Berlijn had 
gevaren werd helemaal opgeknapt en voorzien van 
zoekapparatuur, lieren enz. Met dit vaartuig werden 
meerdere wrakken gevonden met vermisten.  
 
Helaas 
bracht een 
technisch 
mankement 
en het 
corona virus 
hier een eind 
aan. De boot 
werd te duur 
en moest 
weg. Dat 
betekende 
niet dat het 
onderzoek 
stil kwam te 
staan.  

Uw voorzitter kocht zelf een zeewaardige visboot waar we 
hopelijk weer nieuwe wrakken mee kunnen vinden en de 
mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid 
een graf kunnen geven. Onze vaste Duikers, Ron en Han 
Mol, Ron Leguijt, Johan Postma en Hans Schuurman  zijn 
we zeer dankbaar voor hun inzet in al die jaren.  

 
Sponsoren. 
 
Ja zonder onze sponsoren hadden we het ook niet gered.  
 
Firma R. Breure uit Zwanenburg sponseerde ons 
regelmatig met zwaar materieel in de vorm van 
vrachtwagens en kraantjes. zowel bij een berging van 
droppingscontainers in Spanbroek maar ook voor het 
verplaatsen van de zware stukken in de middengang en 
verplaatsen van het vliegtuigje wat aan de 
communicatieweg staat als blikvanger.  
 
Frank Graas was dan de vaste machinist.. 
 
Firma Hiltex schonk ons spontaan 5000 euro 

 
ARGonaut 

  

 
Onderdelen Liberator B24   

 
Propellor BK716 geborgen met een 

gesponsorde boot 
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Zo kwam stichting TriArcus uit Heemskerk langs 
om te vragen of onze stichting nog bepaalde 
verlangens had. Stichting TriArcus heeft als 
doelstelling “Het bevorderen en in standhouden 
van het cultuur erfgoed”. Binnen ons bestuur werd 
besloten om ons museum wat meer interactief te 
maken voor de toekomst. Deze stap was al in vele 
andere musea gedaan maar onze stichting had 
nooit de financiën ervoor gehad, Er werd een 
bidboek gemaakt , nu had ik zelf nog nooit van een 
bidboek gehoord, maar hierin worden de 
toekomstige plannen in vastgelegd met het 
financieel plaatje er bij. Stichting TriArcus 
sponseerde niet allen het bidbook maar ook de 
verbouwing van de middengang en de 
presentatiezaal. Er werd ook een promotiefilm 
gemaakt die nog steeds veel indruk maakt op onze 
bezoekers. 
Buiten deze sponsoren zijn er ook nog een aantal 
kleinere sponsoren die geen geld schenken maar 
wel attributen of werkzaamheden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beschermer van cultureel erfgoed 

 

 
Opening nieuwe middengang door TriArcus 



 
 
 

 
Broken wings No: 131                                  Oktober 2021                                                                      27 
 

Monumenten 

 
Door de jaren heen zijn er door onze stichting ook 7 
monumenten opgericht.  
 

 
 
 
 
Bram Kemp heeft prachtige monumenten 
gemaakt met een hoop symboliek er in verwerkt.  
Zo verschenen er monumenten. in Opmeer, 
Kolhorn, Uitgeest, Marken, .Monnickendam, 
enz.  
 
 
Bram heeft ook vele motoren die in het museum 
staan op een bok gezet. Wat hij zag maakte zijn 
handen. Helaas is Bram al een tijd geleden 
overleden maar zijn monumenten staan er nog 
steeds en zo denken we nog wel eens aan hem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Herdenking Communicatieweg 

Uitgeest   

 
Bram Kemp   

 
Landsmeer   
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Hoogtepunten  
 
Ja er zijn vele hoogte punten geweest in 35 jaar ARG.  Het is dan ook moeilijk om aan te geven welke 
deze waren. Onder andere de begrafenissen van gevonden vliegers met hun nabestaanden er bij. Bezoek 
aan Engeland 100 jaar 
bestaan van het 99 
squadron waar uw 
voorzitter en de stichting 
werd geëerd voor zijn 
werk en het gesprek 
met prinses Anne.  
 
 
 
 
 
De Koninklijke 
onderscheiding die ik 
kreeg toen ik 48 jaar 
was.   
 
De vele bergingen en 
onderzoeken en de 
contacten met 
overlevenden en 
nabestaanden.  

 
Door ons werk hebben vele vliegers een officieel 
graf gekregen waar ik zeer trots op ben. 
 
 
 
 
 
 
Bedankt  
 
Bij deze wil ik dan als laatste  al onze vrijwilligers 
en sponsoren  bedanken die door al die jaren heen  
het museum draaiende hebben gehouden en mee 
gewerkt hebben om onze doelstelling uit te dragen. 
 
 
---------------------- 
 
  

 
Johan en Ank in gesprek met Princess Anne 

 
Johan wordt geëerd door het 99 Squadron   
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Iets met postzegels? door Ron van der Aar 
 

Sinds 2009 ben ik een tijdlang technisch coördinator van de zaterdagploeg geweest. Daar schijn je voor 
gevraagd te moeten worden en dan ook nog ja zeggen. 
 
In die tijd hebben we een berg werk verzet. BK710/716 kamer ingericht, de Kempkamers en de 
wapenkamer gerenoveerd en heringericht. Middengang 2 keer verbouwd, en steeds maar weer 
schipperen met ruimte en verplaatsen van vliegtuigonderdelen. Nu is het verplaatsen van kleine 
onderdelen in een vitrine niet echt een zweetopwekkende bezigheid, maar de stichting heeft in de loop 
der tijd ook een bonte verzameling motoren opgegraven en die staan nog wel eens in de weg. Gelukkig 
hebben de meeste motoren een mooi onderstel gekregen van Bram Kemp en staan ze stevig op de 
pootjes, maar het verplaatsen van de motoren is een ander verhaal.  
Zo hadden een paar medewerkers het wilde plan geopperd om de twee stermotoren van de Heinkel in de 
middengang te plaatsen in een diorama in kamer 11. Nu zijn stermotoren net te groot om via de gang te 
verplaatsen, dus moest eerst de nisvitrine en de stalen plaat voor de buitendeur van kamer 11 eruit. 
Omdat we het fort inbraakproof hebben gemaakt is deze plaat 3 mm dik en 2,5 meter hoog dus praten we 
over een gewicht van zeker 100 kg. Maar met een steekwagen en ellenbogensteun van 3 medewerkers 
was dit nog wel te doen. 
Een heel ander verhaal was het naar binnenbrengen van de stermotoren. Die wegen ca 1000 kg per stuk. 
Dus een pompwagen eronder en deze buitenom, van de middengang naar kamer 11. Twee man links, 

twee rechts, 1 man duwen en 1 man 
trekken over de klinkers buitenom, ging 
voorspoedig. Echter was de drempel een 
horde te veel. 2 man trekken en 2 man 
duwen en de motor was binnen. Alleen 
was de motor nu niet meer zijdelings 
ondersteund en nam de wet van de 
zwaartekracht het over. De complete 
motor viel om. Gelukkig stond iedereen op 
afstand mee te gluren. 
Resultaat? Een enorme deuk in de vloer 
en een nog grotere deuk in mijn ego. Met 
een dommekracht ( wel erg toepasselijk) 
de motor weer op zijn pootjes gezet en in 
het diorama geplaatst. 
Misschien had ik beter naar mijn vader 
moeten luisteren en net als hij, postzegels 
gaan verzamelen. 
Op dit moment zijn we druk bezig met de 
laatste loodjes van het Lancasterdiorama. 
Dus ik verveel me nog steeds niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Heinkeldiorama         foto Ron van der Aar   
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Bezoek ook eens de musea van onze zusterstichtingen 

 

CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-‘45 
Fort bij Aalsmeer 

Aalsmeerderdijk 460 
1436 BM Aalsmeer 
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Giften 
 

Hr van der Hoorn Assendelft typemachine merk Groma 

Hr Boshoven Heemskerk Passepartout+ 6 mokken en Decoupeerzaag 

Hr van der Aar Heemskerk Versterker en Bose boxen, 5.1 surround boxen 

Mevr Kraaijeveld Heerhugowaard Partij piketpaaltjes 

Mevr van de Schraaf-Prijs Midden-Beemster 5 Granaathulzen+ NL Sjerp 

Hr Lodders Zwanenburg 38 boeken o.a. potionele acties , Orginele aankondiging uit 1943 
inleveren radio's, Britse helm uit 1940 

Hr Lodders Zwanenburg Boeken over WOII toe en nu 

Hr Ponder Velsen Noord Telefoon in de vorm van een vliegtuig (Mustang) 

Mevr Montemann Zaandam 24 DVD's WOII, 3 kogelhulzen, 5 CD's WOII, 1 videoband Beeld van 
Nederland 5 jaren 

Hr Verkooijen Heemskerk Radio/DVD speler merk nikkei 

Hr Fysiotherapeutisch 
Instituut Alkmaar 

Alkmaar Printer merk Kyocera met diverse toners, 7 computermuizen 

Hr Verkooijen Heemskerk 2 metalen plaquettes met afbeeldingen van Spitfire en Focke Wulf 
vliegtuigen 

Hr van der Aar Heemskerk Computer Packard Bell 

Mevr Boshoven Heemskerk Waterkoker 

Hr Boshoven Heemskerk 2 paar werkschoenen, router Sitecom, 16 poorts router sitecom, 
memoblok 

Hr Hogtingius Alkmaar Schilderij voedseldropping, poster in lijst Bergen NH, 
modelvliegtuigjes, modelbouwpaketten 

Hr Pegg   TV met ingebouwde DVD speler 

Hr Oom Heemskerk Duitse tijdschriften "Die Woche" 

Hr Pegg Heerhugowaard Black en Decker workmate 

Hr Hofman Zaandam 8 gebouwde modellen en 1 modelbouwvitrine 

Hr van Vuuren Graft Lekturama vliegtuigboekenserie 

Hr Boshoven Heemskerk Doos met M6 boutjes 

Hr Pegg Heerhugowaard AEG Boormachine 

  Anoniem   Munitie onderdelen en een oude meelmolen 

  Konijn   Gift van 100 euro 

Hr Verkooijen Heemskerk 20mm Hispanohuls 

Hr Bruijn Heemskerk Boek met de blik naar het oosten, Boek 25 jaar Hoysinghausen, 
Boek Walcheren bevrijd, Boek de duitse strijdkrachten in ww2 

Hr Klaver Spanbroek Diverse legerkleding Luchtmacht en noodkooktoestel 
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1940-1945 

 
 
 

Graag nodigen wij  u uit om samen het glas te heffen 
 

Op 6 november 2021 
 

Van 14:00 uur tot 17:00 uur 
 
 
 

Locatie: 
Fort Veldhuis 
Genieweg 1 
Heemskerk 

 
 

      
 

 


