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1 Voorwoord
Wat moet je van het jaar 2021 zeggen? Wij hebben, net als onze collega musea, behoorlijk last gehad
van de pandemie. Het is niet gepast om te klagen, wij zijn er nog steeds en de passie van onze vrijwilligers is zeker niet afgenomen. Het is wel duidelijk geworden dat de impact van de pandemie bijvoorbeeld op het aantal bezoekers dat we nog mochten ontvangen enorm te noemen is. Elders in dit verslag kunt u daarvan de cijfermatige onderbouwing van vinden. Dat betekent dat er een zekere financiële druk is ontstaan die een goede exploitatie van het museum lastig maakt. Niettemin redden we
het. Dat is zeker ook te danken aan goed financieel beheer en de discipline van onze vrijwilligers.
Wanneer wij wel open mochten hebben wij ons volop ingezet. Er zijn talrijke lezingen gegeven en
tentoonstellingen gemaakt, De Contrails, ons tijdschrift, is verschenen en er is nagedacht over een
virtuele omgeving in ons museum, waardoor het mogelijk wordt ook langs de digitale weg naar
CRASH te kijken. Ook de Contrails kent nu een onlineversie. Daar gaan wij zeker mee door. Niet alles
was even fijn. Op uitnodiging van het ministerie van OC&W mochten wij deelnemen aan een field lab
opening. We werkten daar graag aan mee. Dat werd ons door een aantal mensen niet in dank afgenomen. Onze naam werd bezoedeld en wij zijn bedreigd, geen fijne ervaring voor onze vrijwilligers.
Natuurlijk hadden we in 2021 uitgebreid willen stil staan bij het feit dat CRASH 30 jaar bestaat. Met
veel medewerking van gemeente en vrijwilligers konden we op 4 september toch een middag stil
staan bij dat feit. Het was die dag prachtig weer en het beperkt aantal gasten dat we mochten ontvangen vermaakten zich prima. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld een fly by van verschillende historische vliegtuigen. Daarnaast hebben wij ook veel plezier gehad tijdens de open monumentendagen waarbij wij samenwerkten met onze buurman Paul Bos en met de dorpsraad Rijsenhout. De 20e editie van de Red Ball Express hebben wij verplaatst naar 2022.
Intussen hebben wij niet stil gezeten. Naast allerlei activiteiten die u in dit verslag kunt terugvinden
zijn wij een proces gestart om een erkend museum te worden. Dat betekent enorm veel werk om
onze organisatie en de manier waarop we die inhoud geven, te ordenen en te beschrijven. Dat betekent ook dat wij onze vrijwilligers zullen opleiden om de vernieuwde organisatie tot leven te brengen.
We hopen eind 2022 de status van erkend museum te hebben bereikt. Intussen voeren we ook gesprekken met Stadsherstel Amsterdam, de beoogde nieuwe eigenaar van het fort. In 2021 hebben
wij elkaar beter leren kennen en onze belangen kunnen delen. Dit proces om tot een herdefinitie van
ons museum te komen zal zeker tot ver in 2022 doorgaan. Het is al met al een boeiende tijd voor
CRASH en onze vrijwilligers. Samengevat kijken wij dankbaar terug op 2022. Wij hebben nog veel wel
kunnen doen en wij bestaan nog. Dat is alle reden om aan te nemen dat wij een krachtige organisatie
zijn die, met de ervaringen van het jaar 2021 in het geheugen, reden genoeg heeft om positief de
toekomst in te gaan.
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 2021 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 is daarnaast eindverantwoordelijk voor 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 lid van de Red
Ball Express Commissie,

Het bestuur wordt ondersteund door de stafleden. Een aantal vrijwilligers heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een aantal taken. Deze stafleden sturen ieder een team van vrijwilligers
aan. De Staf overlegt regelmatig met het bestuur om de richting die het bestuur geeft uit te voeren.
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2.2

Staf

De staf is ingericht conform het ’buddy’ systeem. Daarmee is iedere taak dubbel belegd.
De taakverdeling einde 2021 was:
Verantwoordelijke
Herman van Golberdinge

Richard Mutsaers
Hans Seitzinger
Rick Franke
Richard Mutsaers
Erno Kiljan
Hans van der Kroon

2.3

Functie/Kerntaak
Museum coördinator
Expositie coördinator vast
Operationele Coördinatie
Expositie coördinator tijdelijke expo
Technisch onderhoud
Operationeel secretaris
Organisatie beheer
Facilitair
Collectiebeheer
Schenkingen en bruikleen
Fondsenwerving en sponsoring

Buddy
Erno Kiljan, Fokko de Haas
Erno Kiljan, Fokko de Haas,
Richard Mutsaers
Hans Seitzinger / Rick Franke
Erno Kiljan, Herman van Golberdinge/
Fokko de Haas
Richard Mutsaers, Gerrit Jongepier
Peter de Raaf
Hans van der Kroon
Chris Polderman
Theo van Heesch
Theo van Heesch
Leslie van der Schaaff

Overige functies

buiten de regie (afstemming) van de operationele Staf is een aantal andere taken toebedeeld aan
vrijwilligers. Ook hier wordt het buddy systeem gevolgd.
Verantwoordelijke
Erno Kiljan
Hans van der Kroon
Herman van Golberdinge

Hans Dijkkamp
Jan Springintveld

Leslie van der Schaaff

Peter de Raaf
Raph de Wolf
Richard Mutsaers

Rick Franke

Functie/Kerntaak
Bibliotheek en archief
Educatie
Groepsbezoeken
Vrijwilligers coördinatie en
vrijwilligers administratie
Juridisch adviseur en contracten
Historisch Onderzoek Team
Vrijwilligerscontactpunt bestuur
Wapenbeheer
Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)
Donateurs administratie
Hoofdredacteur Contrails
Informatisering en automatisering
Radiokamer
Jeep
Evenementen
Promotiestand
Werkgroep RBE
AVG
Beveiliging
Eindredacteur contrails
ICT operationeel
PR en woordvoerder
Productontwikkeling
Sociale media
Webmaster

Buddy
Theo van Heesch
Ruud Fokke, Rick Franke
Rick Franke

Hans van der Kroon
Raph de Wolf
Herman van Golberdinge
Richard Mutsaers
Gijs Dirkzwager
Raph de Wolf
Rick Franke
Rick Franke / Ruud Fokke
Radio team
Richard Mutsaers

Raph de Wolf
Leslie van der Schaaff
René Revers
Raph de Wolf
Gerrit Jongepier
Peter de Raaf
Peter de Raaf
Leslie van der Schaaff
Leslie van der Schaaff
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3 Agenda 2021
3.1

Inleidend

Het jaar 2021 was wederom een vreemd jaar. Wij hadden veel in 2020 uitgestelde plannen willen uitvoeren in 2021, daaronder de herdenking van 80 jaar “Fall Gelb” en de viering van 75 jaar vrijheid
maar daar heeft COVID-19 wederom een stokje voor gestoken.
Het museum is in 2021 gesloten geweest van 1 januari t/m 4 juni. Een uitzondering daarop was het
weekend van 9 t/m 11 april, waarin wij een proefopening hebben gehad in het kader van ’Testen
voor Toegang’.

3.2

Activiteiten

3.2.1 Tijdelijke exposities
•

Expositie “De Vergeten oorlog”

gehele jaar

3.2.2 Evenementen en activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

Toespraak dodenherdenking
Inleveren spullen uit WO 2 (Speelgoed)
Opening Expositie Speelgoed uit WO2
IPMS De ’Start’
Stichting CRASH 30 jaar
Open monumentendag
Viering 75+1 jaar vrijheid

4 mei
10, 11 en 31 juli, 7 en 8 augustus
14 augustus
28 augustus
4 september
11 en 12 september
24 en 25 september

3.2.3 Lezingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liefde in WO2
Vliegparken in West Nederland
Doelwit de Fokker fabriek A’dam Noord
De Grootste Missie van de 8e Luchtmacht in WO 2
Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940
Battle of Britain
Auschwitz
Geschiedenis van de onderzeeër
Wartime Actionstations: UK Airfields
Ardennenoffensief
Haunted Airfields

9 en 11 april
10 april
12 en 13 juni
19 juni
26 juni
24 juli
21 augustus
16 oktober
23 oktober
13 en 14 november
4 december
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3.2.4 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 bij
Aalsmeer. 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 2021 hebben de vrijwilligers bijeenkomsten in de tweede helft van het jaar doorgang kunnen vinden na het verminderen van de COVID-19 regels.

3.3

Groepsbezoeken

Groepsbezoeken zijn in 2021 sinds juni mogelijk geweest en de schoolbezoeken slechts beperkt.
Wij bieden scholen en groepen normaliter de mogelijkheid om buiten onze reguliere openingsdagen
het museum te bezoeken. Dit jaar waren er 9 extra openstellingen, waarvan 7 voor de groepen 7/8
van basisscholen van gemeente Haarlemmermeer. Ook zijn wij voor clubs en verenigingen vaak de
start van hun aanstaande seizoenactiviteiten of de afsluiting van het clubseizoen.
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3.4

Educatie

3.4.1 Schoolbezoeken basis onderwijs
Een belangrijk speerpunt van CRASH is educatie. In 2021 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 speelse 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 t/m juni zijn normaliter de
maanden waarin scholen ons museum bezoeken. Ook buiten deze maanden vinden 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
2021
In onderstaande lijst zijn de schoolbezoeken in 2021 opgenomen.
Datum
donderdag 24 juni
maandag 28 juni
woensdag 7 juli
dinsdag 26 oktober
dinsdag 2 november
dinsdag 9 november
donderdag 11 november

School
Tabitha 7a
Tabitha 7b
Jong Geleerd 7
Ijwegschool 7/8
Ijwegschool 7/8
De vijfsprong 8b
De vijfsprong 8a

3.4.2 Schoolbezoek Kaj Munk College (voortgezet onderwijs)
CRASH heeft in 2021 de samenwerking met het Kaj Munk College uit Hoofddorp voortgezet. Het
Technasium van die school heeft voor het vierde 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.
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4 Bezoekersaantallen
Wij kijken wederom terug op een vreemd jaar. CRASH had zich het jaar 2021 voorgesteld als een jaar
waarin wij de uitgestelde herdenkingen wél zouden kunnen houden alsook uitbundige vieringen.
Tenslotte was het in 2021 80 jaar geleden dat de Duitsers Nederland binnenvielen onder de titel: ‘Fall
Gelb’. Ook was het dat jaar 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’. Die expositie is nog
steeds te bekijken.
Er is nog altijd een nauwe samenwerking met het Kaj Munk College in Hoofddorp. CRASH was in 2021
wederom 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).
CRASH is in 2021 43 van de 52 zaterdagen geopend geweest en daarmee 9 zaterdagen gesloten. Dat
is 84% van de oorspronkelijk geplande dagen. Daarnaast waren wij 8 2e zondagen van de maand
open en daarnaast 1 extra zondagsopening op vaderdag. Dat is 81% open.
In 2021 hebben wij 1.488 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een daling ten opzichte van 2020.
Gelet op het beperkt aantal dagen dat CRASH open mocht, valt het aantal bezoekers mee. Gemiddeld
hebben wij een stijging van het aantal bezoekers per dag, van 24 in 2020 naar 30 in 2021 per openingsdag.
In 2020 hebben wij 1.701 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een sterke daling ten opzichte van
2019. Zoals te begrijpen is, wordt deze daling veroorzaakt door de voortdurende pandemie.
In 2019 hebben wij 4.073 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een stijging van 1.408 bezoekers ten
opzichte van 2018. Dat was een stijging van 1.408 (53%) in bezoekersaantallen ten opzichte van het
jaar 2018.
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Daarom is interessant te bekijken wat het gemiddeld aantal bezoekers per openingsdag is. Dat overzicht treft u onderstaand aan.

Aantal dagen open met gemiddeld aantal
bezoekers
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Bezoekers naar categorie

Onderstaande tabel toont de verdeling van de bezoekers in 2021 naar categorie. Wat opvalt is dat
bezoek met een educatieve inslag 17% van onze bezoekers uitmaakt.

2021 Verdeling
bezoekers naar categorie
Kind gratis
8%

Volwassenen
17%

Kin korting
16%

Volwassenen
korting
16%

Kind
8%
School project
8%

Volwassende gratis
9%
School
9%

Evenement
9%
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4.2

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 per openingsdag stabiel.

Totaal aantal bezoekers per jaar
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5 Pr en Media
5.1

Aandacht in de media……voor CRASH

In 2021 hebben de media CRASH goed kunnen vinden ondanks dat wij de eerste helft van het jaar
gesloten waren. De aandacht vanuit de pers is wederom groot geweest.
Daarnaast heeft CRASH aandacht gekregen voor de door ons georganiseerde activiteiten. Deze zijn
heel positief ontvangen door de pers 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.

5.2

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 of lezing. Ook is de pers een aantal keren in het museum geweest voor een radio of TV reportage over het museum of over een evenement.
NH Radio heeft een podcast reeks gemaakt en uitgezonden ter ere van ons dertig jarig bestaan.
Onderstaand vindt u een overzicht van de interviews:
Radio station
Data
1 april, 5 april, 4 december
• NH radio
2 april
• Zaan radio
6 april; 1, 11, 15, en 29 juni; 21 juli; 3 en 18 augustus; 21 september;
• Rick FM
19 en 23 oktober; 10 november; 1 december
21 juni; 22 juli; 2 augustus; 1 november; 1 december
• Heemskerk FM
• Radio Rijnmond 28 juli
21 oktober
• MeerRadio

5.3

Contrails

Onze kwartaaltijdschrift, de Contrails is in 2021 vijf keer verschenen. Naast de vier reguliere edities is
een speciale editie verschenen over het 30-jarig bestaan van CRASH. Ons tijdschrift wordt aan onze
donateurs en relaties van het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 verstuurd. Naast interessante artikelen worden ook aankondigingen van evenementen, lezingen en voorstellingen in en
om het museum geplaatst. Ook wordt regelmatig verslag gedaan van de afgelopen activiteiten. De
Contrails wordt ook gebruikt voor het publiceren van de resultaten van onze historische onderzoeken, nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden. Het is een van de visitekaartjes van het museum en wordt tegenwoordig volledig in kleur gedrukt.
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5.4

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 vrijwilligers donateurs ontvangen ook onze persberichten als eerste.

5.5

CRASH post

Onze voorzitter, Peter de Raaf publiceert regelmatig een digitaal document met wetenswaardigheden over de historische luchtvaart en de Tweede Wereldoorlog.

5.6

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.

5.7

CRASH Website

De in 2019 gelanceerde website is in 2021 aangepast met het doel de leesbaarheid en vindbaarheid
te verbeteren. De site wordt in de toekomst verder uitgebreid 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.

5.7.1 Bezoekers aantallen
In 2021 hebben 6.466 bezoekers de website bezocht. In 2020 waren er 8,477 bezoekers op de site
Tijdens die bezoeken zijn in 2021 33.339 pagina’s bekeken in tegenstelling tot 29.349 pagina’s in
2020.
Jaar

Bezoekers Sessies Gemiddeld Bezochte
bezoek
pagina’s
2021
6.466 8.141 1:40 min: sec
33.339
2020
8.477 10.997 1:57 min: sec
29.349
2019
10.376 10.304 2:18 min: sec
29.151
2018
6.281
De gebruikers hebben gemiddeld 1:40 minuten op de site doorgebracht.
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5.7.2 Site bezoekers per land
Een overzicht van de landen van waaruit de site het meest is bezocht in 2021
Het aantal bezoekers is in 2021 ten opzichte van 2020 gedaald met 33 %.
Bezoekers
Bezoekers
Bezoekers
2021
2020
2019
Land
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Nederland
4.813
80,02
7.102
83,95
8.172 78,44 %
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
België
Frankrijk
Duitsland

111

1,85

204

2,41

272

2,61 %

104
69
55

1,73
1,15
0,91

415
109
87
109

4,91
1,29
1,03
1,29

1.326
81
29
90

12,73 %
0,78 %
0,45 %
0,86 %

Bezoekers
2018
Aantal
%
4.325
78,49
%
100
1,81 %
475
75
25
147

8,62 %
1,36 %
0,45 %
2,67 %

% Bezoekers uit landen
6%

5%

1%

1%

1%

10%

7%
Nederland

België
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Australië
Duitsland
Italië
Overige

69%
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Van een deel van de bezoekers (2.342) is de leeftijd bekend. Dit gegeven is strikt anoniem geregistreerd.
Leeftijd
18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 +

Bezoekers 2021
Aantal
%
102
5,7
161
8,9
238
13,1
289
15,9
404
22,2
626
34,4

Bezoekers 2020
Aantal
%
160
5,8%
408
14,9 %
325
11,8 %
438
16,0 %
609
23,29 %
805
29,3 %

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

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

Onderstaande grafiek geeft de spreiding weer over de verschillende leeftijdsgroepen.

Spreiding naar leeftijd
140,0%
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
18 – 24

25 – 34

35 – 44
2021

2020

45 – 54
2019

55 – 64

65 +

2018

Wat opvalt is dat het aantal seniore bezoekers (65+) van de site ten opzichte van de voorgaande
twee jaren is gedaald. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het gevolg van de Corona pandemie geweest.
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Onderstaande grafiek geeft de verdeling in leeftijd cohorten weer.

% naar leeftijd 2021
16,3%

63,4%

64,5%

18 – 24
25 – 34
35 – 44

67,6%

45 – 54
55 – 64

71,5%

65 +

82,4%
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5.8

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 snel op de actualiteit kan worden ingespeeld en nieuws snel onder de
aandacht wordt gebracht.

5.8.1 Facebook
Alle activiteiten worden naast op de website en in persberichten ook 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 het leggen en onderhouden van contacten en informatie-uitwisseling.
Facebook heeft per medio 2021 haar analytics pagina gesloten. daardoor zijn de verdelingen en aantallen niet meer beschikbaar.

5.8.2 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 2021 had het CRASH account 125
volgers en zijn op het account 15 berichten gepost.

5.8.3 GoogleMaps
GoogleMaps blijkt ook weer in 2021 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 2021 17 reviews geplaatst. De totaal score sinds het aanmaken van dit account
is gestegen van 4,6 uit 5 in 2020 naar 4,7 uit 5 in 2021. Wij zijn tevreden met deze score maar streven
natuurlijk naar een nog hogere score.

Voor de inhoudelijke reviews verwijzen wij naar:
“Hoofdstuk 9 Wat zeggen bezoekers over het museum?”
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5.8.4 Tripadvisor
Er is in 2021 evenals 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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6 CRASH-projecten
6.1

Videoregistratie Oorlogsverhalen

Nu, ruim 75 jaar na onze bevrijding, wordt de levende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
steeds moeilijker levend te houden. Daarom heeft CRASH in 2018 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 is in 2021 afgesloten.
CRASH gaat in 2022 verder met de tweede fase van dit project. In deze fase registreert een team vrijwilligers de gesprekken zelf en verzorgen de eindmontage.

6.2

Erfgoed journaal

In 2021 is een initiatief gestart om periodiek een ’Erfgoed Journaal’ te publiceren. De deelnemers aan
dit journaal zijn de erfgoedinstellingen in de Gemeente Haarlemmermeer. CRASH doet hier graag aan
mee.
De productie is in handen van MeerDoc. MeerDoc is een samenwerking van Moreen Pattiruhu en
Bram van Uchelen. MeerDoc ontwikkelt succesvolle, inspirerende mediaworkshops en voert ze vervolgens aandachtig uit. In opdracht van onder andere officiële mediastations, onderwijsinstellingen
en cultuuraanbieders. Wij hebben de leukste media workshops voor jongeren, voor senioren, voor
bedrijven.
De redactie wordt gevormd door Moreen Pattiruhu en Bram van Uchelen en een aantal vertegenwoordigers vanuit de erfgoedinstellingen.
De eerste uitgave zal begin 2022 worden gepubliceerd.
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7 CRASH van maand tot maand
De deuren van het museum waren in het jaar 2021 30 zaterdagen van de 53 geopend. Daarnaast zijn
wij op 8 van de 12 tweede zondagen van iedere maand open geweest. Aanvullend zijn wij op zondag
20 juni ’Vaderdag’ open geweest.
In verband met de COVID-19 dreiging is besloten om ook in 2022 voorlopig op woensdagmiddag
dicht te blijven. Het museum had van 1 januari t/m 30 september openingstijden van 10:00 tot 16:00
uur. Op 1 oktober zijn de tijden gewijzigd in 10:30 tot 16:30 uur.
Het museum was tot medio 2021 niet open voor groepsbezoeken. De schoolbezoeken zijn ook pas in
de tweede helft van 2021 mogelijk geweest. Het grootste deel van de schoolbezoeken is afgezegd
i.v.m. de COVID-19 dreiging.

7.1

Januari, februari en Maart

Het museum was in deze maanden als gevolg van de Corona regels gesloten.

7.2

April

9, 1 en 11 april proefopening museum met ’Testen voor Toegang
Wij zijn eind maart door de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) benaderd met de
vraag of wij wilden mee doen met een weekend opening waarbij bezoekers toegang kregen op vertoon van een negatief resultaat
van een sneltest, afgenomen door de Testen
voor Toegang organisatie. Dat is een platform
van de Stichting Open Nederland.
Dit weekend is zeer goed bezocht. Wat bleek
is dat er een sterke behoefte bestond om een
locatie buiten de eigen huiselijke omgeving te
bezoeken. De bezoekers van CRASH hadden
er graag een bezoek aan de teststraat voor
over.
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9 en 11 april Lezing: Liefde in WO2
Over de Liefde in de Tweede Wereldoorlog is
heel wat te doen geweest en nog steeds. Tijdens de lezing zijn relaties belicht tussen onderduikers, verzetslieden, Nederlandse vrouwen met Duitse soldaten. Ook is belicht wat er
zich in Nederlands-Indië heeft afgespeeld aan
de hand van het persoonlijke verhaal van een
Japanner en een Belgische. Het is een indringend verhaal over liefde, de risico’s en gevolgen daarvan. Rick Franke heeft deze twee dagen de lezing: ’Liefde in de Tweede Wereldoorlog’ twee keer gehouden, de eerste om 11:00
uur en de tweede om 13:00 uur
10 april 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 houdt de lezing ’Vliegparken in West Nederland’ twee
keer, om 11:00 uur en om 13:00 uur.
Buiten dit weekend was het museum in april als gevolg van de Corona regels gesloten.
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7.3

Mei

4 mei – Dodenherdenking
Op 4 mei heeft CRASH van de Gemeente Haarlemmermeer toestemming gekregen om een
besloten herdenking bij het ’Missing Man Salute’ monument te organiseren. De plechtigheid is op film vastgelegd en op on YouTube kanaal gepubliceerd:

Het museum was in mei als gevolg van de Corona regels gesloten.

7.4

Juni

5 juni – Heropening CRASH
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 is op 5 juni, de dag voor D-Day heropend, de datum waarop ’Operation Overlord’, 77 jaar eerder van start ging.
Wij hadden er veel zin in om bezoekers de
mogelijkheid te bieden ons interessante museum te bezoeken. De in 2020 bepaalde routering, bebording en andere maatregelen om
een veilig bezoek mogelijk te maken conform
de regelgeving van de regering en het RIVM
kon worden hergebruikt.
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12 en 13 juni Lezing: Doelwit de Fokker fabriek A’dam Noord
Na de ’Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam’ in 1919, vestigde Anthony Fokker zich
in de vrijgekomen gebouwen aan de Papaverweg in Amsterdam. Het was het begin van een
lang en roemrijk avontuur. Fokker werd een van
de grootse vliegtuigbouwers ter wereld en deed
baanbrekend werk in de civiele luchtvaart. Hij
overleed in 1939 na een kortstondige ziekte. Direct na de capitulatie in mei 1940 moest de
Fokker fabriek voor de bezetter werken. Gedurende de oorlogsjaren werd er volop geproduceerd. In 1943 besloten de geallieerden de fabriek te bombarderen. Helaas kwamen de meeste bommen terecht op de burgerbevolking in Amsterdam Noord in plaats van op de Fokker fabriek. Veel Amsterdammers lieten daarbij het leven of raakten gewond.
Deze lezing door Peter de Raaf ging over Fokker in de oorlogsjaren. Wat gebeurde er? Hoe zag het
eruit? Wat is er nog van terug te vinden? Peter heeft deze lezing zaterdag en zondag twee keer gehouden, om 10:30 uur en om 12:30 uur.
19 juni Lezing: De Grootste Missie van de 8e Luchtmacht in WO 2
De grootste bombardementsmissie van de
Tweede Wereldoorlog is door meer dan 2.000
bommenwerpers en jagers uitgevoerd op 24
december 1944. Deze missie was een knap
staaltje logistiek, planning en coördinatie, want
de operatie was volledig met de hand berekend
en gepland.
Joost de Raaf heeft deze missie uitgebreid bestudeerd en heeft deze boeiende lezing op zaterdag 19 juni om 10.30 uur en om 12:30 gegeven. Hij vertelde uitgebreid over deze grootste missie
die de Achtste Luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft uitgevoerd. Met o.a. Google Earth
en historische foto’s is een beeld geschetst van de omvang van deze missie.
20 juni Vaderdag actie
Op Vaderdag had het CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 een actie . Vaders en
grootvaders onder begeleiding van hun kinderen en/of kleinkinderen betaalden half geld,
dus geen € 6,00 maar € 3,00. Kinderen van 12
jaar en ouder betalen de normale toegangsprijs. Vaders en grootvaders die niet door hun
kinderen en/of kleinkinderen werden begeleid
betaalden de normale toegangsprijs.
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22 juni CRASH webwinkel geopend
Wij hebben al jaren boeken van onze relaties
en ook in eigen beheer uitgegeven boeken in
het museum in de verkoop. Vaak worden deze
boeken onvoldoende gezien in het museum.
Door ze op de website te presenteren bieden
wij, naast onze museum bezoekers, alle bezoekers van onze site de mogelijkheid de informatie over de door ons verkochte boeken in te
zien. Daarnaast kunnen die worden besteld. Op
de afreken pagina kan gekozen worden voor
opsturen of afhalen in het museum.
In de toekomst hebben wij het plan onze aanbieding via deze portal uit te breiden.
26 juni Lezing: Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940
Op dinsdag 14 mei 1940 om 13.27 uur vielen de
eerste bommen op Rotterdam. Wat ging daaraan vooraf? Hoe komt het dat het Duitse opperbevel op het Noordereiland in Rotterdam zelf
min of meer verrast werd door het bombardement? Wat was de rol van het Nederlandse militaire gezag eigenlijk? Het is een verhaal over
ongeloof, twijfel en moed, maar ook over miscommunicatie en bijzondere feiten. Zo werd
door de Duitsers zelf een groot tweede bombardement op Rotterdam (diezelfde middag)
ternauwernood voorkomen.
De lezing geeft inzicht in de 5 oorlogsdagen in de regio Rotterdam en Den Haag, het bijna onvermijdelijke bombardement op 14 mei en de gevlogen daarvan, en bevat foto- en filmmateriaal waarin de
verschrikkingen zijn vastgelegd. Peter de Raaf heeft deze inktzwarte dagen uit de Nederlandse geschiedenis twee keer gehouden, de eerste om 10:30 uur en de tweede om 12:30 uur.
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7.5

Juli

10, 11 en 31 juli Inleveren spullen uit WO 2 (Speelgoed)
Veel mensen hebben thuis nog spullen liggen
uit de Tweede Wereldoorlog. Soms ligt dat te
verstoffen, vergeten op zolder. Soms is het een
waardevolle herinnering aan een van de voorouders.
Dat kan variëren van een insigne of wing tot documenten en foto's, delen van een uniform en
nog veel meer. Op deze zaterdagen en zondagen konden spullen waarvan werd gedacht dat
ze met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, ter beoordeling worden aangeboden. Vrijwilligers stonden klaar om de meegebrachte spullen
op waarde te schatten.
24 juli Lezing: Battle of Britain
De Slag om Engeland was een luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de
Duitse Luftwaffe en de Britse Royal Air Force
(RAF). De luchtoorlog begon op 10 juli 1940 en
verliep in vijf fasen tot hij ten slotte eindigde
op 31 oktober 1940. Deze slag heeft voorkomen dat de Duitse troepen Groot Brittannië
binnenvielen en heeft daarmee het verloop van
de oorlog positief beïnvloed voor de Engelsen.
Rick Franke nam de bezoekers mee door het
verloop van dit gevecht. De lezing is op zaterdag 24 juli twee keer gegeven. de eerste om
10:30 uur, de tweede om 12:30 uur.
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7.6

Augustus

7 en 8 augustus Lezing geschiedenis van de Spitfire
De Spitfire is een iconisch vliegtuig die o.a. een
belangrijke rol heeft gespeeld in de Battle of
Britain. Rick Franke vertelde in zijn lezing over
de ontwikkeling, de bouw en de belangrijke acties van dit mooie vliegtuig tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij behandelde de verschillende
versies van dit vliegtuig en ook over de motor,
de eveneens iconische Rolls Royce Merlin en later de Griffon. De Spitfire is in veel verschillende uitvoeringen gebouwd. Een van die uitvoeringen is gereconstrueerd en staat in de
Spitfire hal van het museum te pronken. De lezing is zaterdag en zondag twee keer worden
gegeven, de eerste om 10:30 uur en de tweede
om 12:30 uur.
7 en 8 augustus Inleveren spullen uit WO 2
Veel mensen hebben thuis nog spullen liggen
uit de Tweede Wereldoorlog. Soms ligt dat te
verstoffen, vergeten op zolder. Soms is het een
waardevolle herinnering aan een van de voorouders.
Dat kan variëren van een insigne of wing tot documenten en foto's, delen van een uniform en
nog veel meer. Op deze zaterdagen en zondagen konden spullen waarvan werd gedacht dat
ze met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, ter beoordeling worden aangeboden. Vrijwilligers stonden klaar om de meegebrachte spullen
op waarde te schatten.
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14 augustus Opening expositie ‘Kinderspeelgoed in de Tweede Wereldoorlog’
De tentoonstelling laat alle facetten zien van
het kinderspeelgoed uit de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk ook poppetjes zoals soldaten,
cowboys en indianen. Die zijn vaak met de hand
gemaakt door hun vader of een oom, maar ook
het speelgoed dat werd geproduceerd en gewilde cadeautjes waren wordt getoond. Dat
gaat van een simpel houten vliegtuigje tot imposante bouwwerken van Meccano of gemaakt
van vliegtuigaluminium dan wel van lood gegoten, of houten speelgoed gemaakt door de Canadese soldaten in Brabant in December 1944.
Dat is als Sinterklaaspresentjes uitgedeeld aan de kinderen.
De samensteller en CRASH vrijwilliger Richard Mutsaers heeft een bijzondere collectie bij elkaar weten te brengen, van een bootje gemaakt van blikken van de voedseldroppings tot een trapkar.
Een groot diorama toont een beeld van een deel van bevrijd Nederland waarbij het landschap deels
is overgenomen door de bevrijdingslegers. Alle objecten zijn kinderspeelgoed.
16 augustus Introductie boek De Mei-Vliegers
CRASH heeft een aantal exemplaren van het in
1995 verschenen boek: ’De Mei-Vliegers’ in bezit gekregen. De auteur ’Peter Gerritse’ is tijdschriftjournalist en heeft diverse boeken op zijn
naam staan.
In dit boek zijn op indringende wijze de persoonlijke geschiedenissen ineengevlochten van
Nederlandse piloten, waaronder Jan Linzel, die
zich in de meidagen van 1940 geplaatst zagen
tegen de overmacht van de Duitse Luftwaffe.

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
KvK 41225665
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug

Versie: 1.0 definitief
Pagina 29 van 43

Jaarverslag 2021
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren
21 augustus 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.
25 augustus Cursus BHV
Twaalf CRASH vrijwilligers hebben een BHV cursus
gevolgd en met goed gevolg afgesloten, waarmee
er te allen tijde een aantal gecertificeerde Bhv’ers
is het museum aanwezig zijn voor de eerste hulpverlening.
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28 augustus IPMS DE START
IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van Nederland, Regio Noord-Holland hield zaterdag 28
augustus de traditionele zomerbijeenkomst ‘De
Start’ met een kofferbak verkoop van plastic
modelbouwdozen en modellen bij het CRASH
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. Deze
bijeenkomst was uitsluitend voor IPMS leden
toegankelijk op vertoon van een Corona Toegangsbewijs.
Wat was er te doen?
•
•

Kofferbak verkoop met ruil- en hobbyhandel.
Bezichtiging van het CRASH museum
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7.7

September

4 september Stichting CRASH 30 jaar
De viering van het dertig jarig jubileum vond in
besloten kring plaats. CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft haar donateurs en/of
vrijwilligers van harte uitgenodigd om de viering
in de middag van 4 september van 13:00 tot
16:00 uur mee te maken.
Er was onder andere om 14:30 uur een fly-by ter
opluistering van ons jubileum, en een aantal
voordrachten.

11 en 12 september Open monumentendagen
Op 11 en 12 september hebben drie erfgoedinstellingen de handen ineengeslagen om een weekend
lang ambacht, vakmanschap, de Open Monumentendag en de relatie met Rijsenhout te vieren.
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40- ‘45 (CRASH), Fortboerderij/BoerBos en Podium voor Architectuur organiseerden een programma met ‘MonumentMakers’, een ’Makers Beurs’ op het fortterrein en diverse workshops. Alle leeftijden waren beide dagen welkom van 12.00 tot 16.00 uur.
Er zijn een aantal workshops gehouden:
•
•
•

Viltsloffen maken onder leiding van jonge maker Amber
Monumentkaarten maken onder leiding van Anne-Greet
Fotografie Monumenten van Rijsenhout

In een ’Makers Beurs’ hebben, naast de makers die zich presenteerden met speciaal werk gemaakt
op basis van de verhalen van de vrijwilligers, diverse regionale makers zich op zondag 12 september
van gepresenteerd met hun ’craft’ tijdens een MakersBeurs op het fort. Zij demonstreerden hun vakmanschap en lieten zien hoe levend en levendig hun vak is. Focus hierbij lag zowel op de traditionele
oude ambachten als op het vernieuwende ambacht. Het motto was: ’Vooruit naar vroeger!’, waarbij
het verleden een inspiratiebron was zijn voor het heden en de toekomst.
Daarnaast was het museum open.
11 en 12 september Lezing Stelling van Amsterdam
Op zowel zaterdag als zondag is een lezing gegeven over de geschiedenis van de stelling en
het fort. Aansluitend aan de lezingen konden
luisteraars worden rondgeleid over het fortterrein door gidsen die het terrein op hun duimpje
kennen.
De lezing: ’Rondom de Stelling’ is zowel op zaterdag als zondag om 10:30 en 12:30 door Gijs
Dirkzwager gegeven.
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24, 25 en 26 september 2021 vierde Rijsenhout op Burendag samen met
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 75+1 jaar vrijheid
Met een kleine groep en in samenwerking met
het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40‘45, ‘ ’Stichting Zorgzaam Rijsenhout’ en ’Stichting Maatvast Haarlemmermeer’ is met veel enthousiasme gewerkt aan een programma rondom
75+ 1 jaar vrijheid (uitgesteld in 2020 door Corona) en Burendag met als thema “Vrijheid voor
Iedereen”. Het weekend werd geopend door Dhr.
J. nobel, locoburgemeester van de gemeente
Haarlemmermeer.
•

•
•

•

Vrijdagochtend bezochten groepen 7 en 8
van de basisscholen uit Rijsenhout voor een
bezoek aan het museum, een gedichten wedstrijd was uitgeschreven en de kinderen kregen een bevrijdingslunch aangeboden.
Op vrijdagavond was er een filmcafé in Rijsenhout (De Schuilplaats).
Op zaterdagochtend kon worden gewandeld
tussen Rijsenhout en het CRASH museum .
De wandeling startte bij Dorpshuis de Reede.
Onderweg troffen de wandelaars bordjes met
QR codes en vragen die inzicht gaven in belangrijke plaatsen en monumenten met een
relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Zij konden met een oude bus weer terugrijden.
Zondag werd het weekend afgesloten met
een Themadienst in de Ontmoetingskerk in
Rijsenhout.

29 september Lezing: De Grootste Missie van de 8e Luchtmacht in WO 2
Op 29 september is deze lezing nogmaals gehouden op speciaal verzoek van een van onze
donateurs. De grootste bombardementsmissie
van de Tweede Wereldoorlog is door meer dan
2.000 bommenwerpers en jagers uitgevoerd op
24 december 1944. Deze missie was een knap
staaltje logistiek, planning en coördinatie, want
de operatie was volledig met de hand berekend
en gepland. Joost de Raaf heeft deze missie uitgebreid bestudeerd en heeft deze boeiende lezing op zaterdag 19 juni om 10.30 uur en om 12:30 gegeven. Hij vertelde uitgebreid over deze grootste missie van de Achtste Luchtmacht tijdens WO2.
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7.8

Oktober

16 oktober Lezing: Geschiedenis van de onderzeeër
De eerste Duitse U boot in de Tweede Wereldoorlog is in Nederland ontworpen en gebouwd
en als bouwpakket naar Duitsland gebracht. In
WO2 ging de ontwikkeling snel, zoals de ontwikkeling van torpedo’s. Hans Seitzinger behandelde ook de ontwikkeling van de onderzeeboten van de Nederlandse Marine en ontsnappingen uit gezonken onderzeeboten en natuurlijk mag de atoom onderzeeboot niet ontbreken. Hij heeft deze lezing twee keer gehouden, de eerste om 11:00 uur en de tweede om
13:00 uur.
Zaterdag 23 oktober Lezing: Vliegvelden van de Geallieerden in Engeland tijdens WO 2
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de geallieerden in Engeland ruim 700 vliegvelden in
gebruik. Deze vliegvelden waren zo gepositioneerd dat ongedacht de aanvliegroute er altijd
wel een was waarop men landen kon. De vliegvelden lagen in een driehoek van ruim 15 Km
uit elkaar en hadden meestal een banenstelsel
van drie start- of landingsbanen. Tijdens de oorlogsjaren bleek al gauw dat er steeds meer
vliegvelden nodig waren. Dit resulteerde in
1942 tot de oplevering van 125 nieuwe vliegvelden. Voor het juiste begrip: Er werd er een iedere drie dagen een vliegveld opgeleverd! Vandaag de
dag is er nog veel te zien van die vliegvelden. De lezing van Peter de Raaf begon op zaterdag 23 oktober om 11:00 uur en om 13:00 uur en ging over “toen en nu” met door Peter zelfgemaakte beelden.
Het was een fascinerend verhaal over vliegvelden, gebouwen en mensen. Wat Peter ook liet zien is
dat wij vandaag de dag nog de mogelijkheid hebben om het Engelse landschap met andere ogen te
bekijken. De oude vliegvelden zijn vaak nog herkenbaar.
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7.9

November

13 en 14 november Lezing: Ardennenoffensief
Dit offensief heeft een maand geduurd, van 16
december 1944 tot 16 januari 1945. De omstandigheden waren erbarmelijk. De wegen waren
slecht en nagenoeg onbegaanbaar. Het was
koud winter weer met veel sneeuw en slecht
zicht. De Amerikaanse troepen waren niet direct voorbereid op het Duitse offensief. Zij waren vanaf de stranden van Normandië tot dicht
bij de Ardennen gevorderd. De mislukking van
operatie Market Garden gaf de Duitsers tijd om
een nieuw front te vormen. Een groot aantal
een heden van zowel geallieerd als Duitse troepen speelde een rol in deze tactisch complexe
slag. Het verloop was grillig met als belangrijk punt het beleg van Bastogne. Rick Franke nam de luisteraars van dag tot dag mee door deze boeiende slag waarbij landkaarten en foto’s het verhaal ondersteunen. De lezing is op zaterdag 13 november en zondag 14 november twee keer gegeven, om
11:00 uur en om 13:00 uur.

7.10

December

4 december 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.
Bezoekers lieten zich verassen en geloofden misschien een beetje in het ongelofelijke.
De lezing op 4 december is verzorgd door Peter de Raaf en is 2 keer gehouden, om 11 uur en om 13
uur.
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8 In- en om het museum
8.1

Museum accreditatie

CRASH was voornemens in 2021 de formele Museumstatus te verwerven. Dat is niet gehaald. Wel is
eind 2021 de pre-toets aangevraagd. Dat is een eerste toetsing of CRASH voldoet aan de Museumnorm die als onderlegger voor de beoordeling dient.
Ter voorbereiding daartoe is al in 2019 de collectie registratie in een versnelling gebracht en zijn andere activiteiten opgepakt die noodzakelijkerwijs moeten worden, uitgevoerd en gerealiseerd.

8.2

Inrichting

De museum inrichting en expositie indeling is 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 bezig 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.

8.3

Groepsbezoeken

In 2021 hebben wij een aantal groepen ontvangen.
Aantal
Activiteit
bezoekers
Stichting Honswijk Everdingen
25
Vereniging Onze Luchtmacht
40
Dhr Honcoop
20
De Meerstede
9
Deze groepen waren enthousiast over het museum en de wijze waarop en het enthousiasme waarmee werd rondgeleid. Ook onze collectie oogstte veel bewondering.
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8.4

Lezingen en evenementen

In is een aantal evenementen, openingen en lezingen georganiseerd in de perioden dat wij open
mochten zijn.
Activiteit
Onderwerp
Lezing
Liefde in WO2
Lezing
Vliegparken in West Nederland
Lezing
Liefde in WO2
Evenement
Dodenherdenking besloten
Lezing
Doelwit de Fokker fabriek A’dam Noord
Lezing
De Grootste Missie van de 8e Luchtmacht in WO 2
Lezing
Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940
Activiteit
Inleveren spullen uit WO 2 (Speelgoed)
Lezing
Battle of Britain
Activiteit
Lezing geschiedenis van de Spitfire + Inleveren spullen uit WO 2
Activiteit
Opening Expositie Speelgoed uit WO2
Lezing
Auschwitz
Activiteit
IPMS DE START
Activiteit
Stichting CRASH 30 jaar
Activiteit
Open monumentendagen
Activiteit
Lezing Stelling van Amsterdam
Activiteit
Vrijheidslunch - expositie kinderen -toespraak
Activiteit
Wandeling Rijsenhout CRASH v.v.
Lezing
Geschiedenis van de onderzeeër
Lezing
Wartime Actionstations: UK Airfields:
Lezing
Ardennenoffensief
Lezing
Haunted Airfields

8.5

CRASH Promotie stand

In 2021 hebben geen grote evenementen plaatsgevonden waar wij met onze stand terecht konden.
Wel waren wij aanwezig in Hoogeveen, bij het bedrijf dat de replica van de Fokker D.XXI aan het bouwen is.

8.6

Museumplatform

De vergaderingen van het Museumplatform in de Haarlemmermeer werden ook dit jaar bijgewoond
door vertegenwoordigers van CRASH.
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8.7

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. jaarlijks aanwezig bij de, door CRASH georganiseerde, Dodenherdenking op 4 mei bij het Missing
Man Salute Monument op ons museumterrein CRASH is zo jaarlijks aanwezig op de, door de RAFA
georganiseerde, jaarlijkse dodenherdenking in november.

8.8

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 2021 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 het uitvoeren van onderzoeken op basis van
aan ons gestelde vragen.

8.9

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.

8.10

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.
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
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8.11

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.

8.12

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 zijn geregistreerd
in de collectiecatalogus. Deze collectie is ondergebracht in de speciaal door ons museum opgerichte
Stichting Collectiebeheer CRASH.

8.13

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

9.1

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

9.2

GoogleMaps

Bezoekers hebben op Google Maps een aantal recensies achtergelaten:
•
•
•
•

Verwonder je over deze periode
Een leuk museum
Heel mooi Museum Mooie verzameling vliegtuigonderdelen Super vriendelijke mensen
Mooi museum, vrijwilligers vertellen verhalen erbij met zeer veel toegevoegde waarde. Levenloze voorwerpen krijgen daardoor veel meerwaarde.
Interessant/leerzaam vriendelijke mensen, met interessante verhalen.
Mooie plek voor dit museum. Mensen die er zijn weten erg veel van de museum stukken en de
verhalen er achter. Ga er zeker nog een keer heen.
Mooi museum en veel om te zien. Ook de locatie van het museum, een prachtige bunker, past er
helemaal bij. Vriendelijke vrijwilligers die vol passie vertellen over alles wat er te zien is. Wij kregen een rondleiding van Ed. Ontzettend lieve man die met heel veel passie ons voorzien heeft
van alle info en verhalen behorende bij de verschillende museumstukken/onderdelen! Bedankt
hiervoor Ed!
Mooi museum met enthousiaste vrijwilligers die de verhalen kunnen vertellen van de diverse
WW-2 vliegtuig onderdelen die in Aalsmeer gevonden zijn (en meer). Wij hadden geluk dat er
ook nog een lezing was over de 'Battle of Britain'.
Indrukwekkende collectie met veel persoonlijke verhalen. Aardige rondleiders.

•
•
•

•

•

9.3

Tripadvisor
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9.4

Tevredenheidsonderzoek

CRASH heeft in 2021 slechts 3 ingevulde online tevredenheidsonderzoeken ontvangen. Dat is wederom een stuk minder dan in het voorgaande jaar. De oorzaak is mede te vinden in het feit dat wij
minder vaak open zijn geweest dan in 2019.

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

Goed
Redelijk
Ja
N.v.t.
Zeer
Ja
Nee
Ja

33 %
67 %
67 %
33 %
100 %
100 %
67 %
33 %

9.4.2 Opmerkingen in de Enquête
•

Ik heb Henk Rebel heel goed gekend en ik ben een van de mensen met wie Henk de PH-C Wellington in Badhoevedorp uit de grond gehaald hebben. Ik ben ook een van de oprichters van
CRASH. Helaas deed het feit zich voor dat door toedoen van derde, onze wegen moesten scheiden maar ik ben altijd zeer geïnteresseerd gebleven in het museum.
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10 Financiën
Evenals voorgaande jaren blijft het woord ’onzekerheid’ van toepassing, alleen kunnen wij met de
kennis van nu ook denken aan de woorden ’onzekerheid met toekomst’. Het jaar 2021 kenmerkt zich
wederom als een soort van tussenjaar. Op alle fronten is er door de organisatie van CRASH heel hard
gewerkt aan de continuïteit van de stichting en het museum (collectie). Aan de andere kant zijn wij
afhankelijk van externe factoren die een impact hebben op onze exploitatie.
Net als voorgaande jaren hebben wij in 2021 veel te maken gehad met de gevolgen van de Coronapandemie. Hierdoor hebben wij te maken met sluiting van ons museum, waardoor een grote druk
wordt gelegd op onze inkomsten. 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 Coronapandemie.
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, waardoor wij weer meer bezoekersreserveringen hebben gekregen. 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. Dit werd zeker gekenmerkt met de viering van ons 30-jarig bestaan. Helaas konden wij dit evenement niet vieren zoals CRASH het graag gevierd zou hebben. Enerzijds door
de beperking in regels i.v.m. Coronapandemie, anderzijds door het niet verkrijgen van vergunningen
voor het grotere feest van ons jubileum.
CRASH heeft in 2021 toch een aantal activiteiten kunnen organiseren. Net als in 2020 heeft CRASH
weer een activiteit rondom de Open Monumenten Dagen in samenwerking met BoerBos georganiseerd. Voor een volledig overzicht van onze verrichte activiteiten verwijzen wij naar het hoofdstuk
eerder in dit jaarverslag.
Het jaar kende ook nog langlopende ’projecten’, zoals het project “Oorlogsverhalen”. Hierbij interviewen wij mensen die oorlogsverhalen hebben, met het oog om deze verhalen te vertonen op schermen in het museum. Door de Coronapandemie heeft dit project lange tijd stilgelegen, omdat de leeftijd van de geïnterviewde dusdanig hoog is, dat een besmetting met het Covid-19 virus voorkomen
moest worden. Dit project is eindelijk in 2021 afgerond. Helaas hebben wij de presentatie hiervan
moeten uitstellen naar 2022.
In 2020 hebben wij als stichting CRASH een nieuw boek: ’Fokker Vliegtuigen in Nederlandse dienst in
de Meidagen van 1940’ uitgebracht. De kosten van dit boek zijn verantwoord in het financiële jaar
2020. In 2021 hebben wij een behoorlijk aantal exemplaren kunnen verkopen. Naar verwachting zal
er in 2022 ook een behoorlijke verkoop worden gerealiseerd. Tevens bestaan er plannen voor het uitbrengen van meer boeken.
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De stichting CRASH is voornamelijk afhankelijk van de prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer. Wanneer er gekeken wordt 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. In de huisvestingssituatie komt verandering, die is geïnitieerd door de geplande verkoop van het Fort bij Aalsmeer aan Stadsherstel Amsterdam NV. In 2021 heeft CRASH een aantal gesprekken met Stadsherstel Amsterdam NV gevoerd over de huur van een deel van het fort. In 2022
wordt een haalbaarheidsstudie opgeleverd om te bepalen hoeveel m2 CRASH gaat huren. Op een later tijdstip zal hierover meer duidelijkheid worden gegeven.
Jaarlijks stelt het bestuur een begroting op, 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 stelt de stichting ook een meerjarenbegroting op. Aan de hand van deze
meerjarenbegroting wordt door het bestuur bekeken welke uitgaven (of inkomsten) in de toekomst
gerealiseerd (moeten) worden. deze financiële handelingen zijn ook bedoeld om de continuïteit van
stichting CRASH40-45 te waarborgen.
De vooruitzichten voor 2022 zijn moeilijk in te schatten. Wij hebben in het begin van 2022 te maken
met een sluiting van het museum door Coronapandemie. Ook zal het jaar 2022 gekenmerkt worden
door de huisvesting. Op basis van de te huren vierkante meters zullen onze exploitatierekening en
begroting opgesteld worden. Afhankelijk hiervan, zal CRASH ook bepalen wat voor aanvullende inkomsten kunnen worden gegenereerd om de begroting sluitend te maken. Daarbij kan gedacht worden aan aanvullende subsidies en fondsenwervingen.
Evenals de voorgaande jaren zal CRASH alles in het werk stellen om de continuïteit veilig te stellen
voor de toekomst.
Leslie van der Schaaff, penningmeester
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