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1 Voorwoord 
Konden we ons in 2022 verheugen op het opheffen van alle corona maatregelen, werden we vervol-

gens geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in de Oekraine. De wereld om ons heen drukte 

wederom overal haar stempel op. Ook voor CRASH als oorlogs- en verzetsmuseum was het dan ook 

een bijzonder jaar. We zagen dat de betekenis van het stilstaan bij begrippen als ’vrijheid’ en ’veilig-

heid’ een bijzondere lading kreeg. Wij hebben mede daardoor een goed, inspirerend en vooral waar-

devol jaar gehad voor ons en onze omgeving. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze activi-

teiten, de resultaten daarvan en een inzicht in de praktische kant van onze organisaties.  

In onze eigen directe context veranderde er in 2022 ook veel. Zo werd Stadsherstel Amsterdam 

N.V.de nieuwe eigenaar van het fort en is begonnen met de renovatie daarvan. De ambities van 

Stadsherstel om het fort weer glans te geven en die van CRASH om zich verder te ontwikkelen blijken 

in de praktijk prima te combineren. Het proces van restaureren en herinrichten van ons museum zal 

zeker tot in 2024 voortduren. Dan hopen wij ook de formele museumstatus te hebben bereikt. 

Wij hebben in 2022 prachtige dingen kunnen doen om op waardige wijze de mensen te herdenken 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid hebben gestreden, vaak met het hoogste of-

fer. Nog steeds ontvangen wij daarvoor uit allerlei delen van de wereld waardering en steun voor ons 

werk. Ook dat is een grote stimulans voor CRASH om zich verder te ontwikkelen.  

Grote dank is verschuldigd aan al onze vrijwilligers. Zij zijn het die ideeën omzetten in activiteiten, zij 

zijn het die de beeldvorming over CRASH en haar activiteiten inhoud geven. Zij zijn het die in 2022 

CRASH opnieuw positie hebben gegeven in het cultureel landschap van de Haarlemmermeer. We kij-

ken daardoor terug op een succesvol jaar. 

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag en zien u graag terug bij een van onze activiteiten in het 

komende jaar. 

 

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 2022 uit: 

• Peter de Raaf voorzitter  

• Jan Springintveld secretaris 

• Leslie van der Schaaff 1e penningmeester 

• Raph de Wolf 2e penningmeester en curator 

2.1.2 Bestuurstaken 

• Peter de Raaf onderhoudt de contacten met andere musea en met de overheden. Hij is daar-

naast eindverantwoordelijk voor de PR en mediacontacten. Hij vertegenwoordigt het CRASH 

Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 bij 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 tevens hoofdredacteur 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 

mede eindredacteur van de Contrails. 

Het bestuur wordt ondersteund door de stafleden. Een aantal vrijwilligers heeft de verantwoordelijk-

heid 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. 

2.1.3 Nevenfunctie bestuur 

Bestuurslid Nevenfunctie Bezoldigd Termijn 

P.J. de Raaf Register mediator Ja Tot 2025 

 Gast docent VU Nee onbeperkt 

 Eigenaar training bureau ja onbeperkt 

J.A.P.M. Springintveld Administratie handelsonderneming ja onbeperkt 

L. van der Schaaff Hoofd administratie op bouwcombinatie ja onbeperkt 

R.A.P.H. de Wolf Tax Accountant bij multinational ja onbeperkt 

 Penningmeester VVE nee onbeperkt 
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2.2 Staf 

De staf is ingericht conform het ’buddy’ systeem. Daarmee is iedere taak minimaal dubbel belegd. 

De taakverdeling einde 2022 was: 

Verantwoordelijke Functie/Kerntaak Buddy 

Herman van Golberdinge Museum coördinator 
Expositie coördinator vast 
 
Operationele Coördinatie 

Erno Kiljan, Fokko de Haas 
Erno Kiljan, Fokko de Haas,  
Richard Mutsaers 
Rick Franke 

Richard Mutsaers Expositie coördinator tijdelijke exposities Erno Kiljan, Herman van Gol-
berdinge/ Fokko de Haas 

Hans Seitzinger Technisch onderhoud Richard Mutsaers,  
Gerrit Jongepier 

Rick Franke Operationeel secretaris 
Organisatie beheer 

Peter de Raaf 
Hans van der Kroon 

Richard Mutsaers Facilitair en catering Chris Polderman 

Erno Kiljan Collectiebeheer / Conservering / Restaura-
tie / Fotografie 
Schenkingen en bruikleen 

Theo van Heesch 
Theo van Heesch 

Hans van der Kroon Fondsenwerving en sponsoring Leslie van der Schaaff 

2.3 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 Functie/Kerntaak Buddy 

Erno Kiljan Bibliotheek en archief Theo van Heesch 

Hans van der Kroon Educatie Ruud Fokke, Rick Franke 

Herman van Golberdinge Groepsbezoeken  
Vrijwilligerscoördinatie en  
-administratie 

Rick Franke 
 

Vacature Juridisch adviseur en contracten Hans van der Kroon 

Jan Springintveld Historisch Onderzoek Team 
Vrijwilligerscontactpunt bestuur 
Wapenbeheer 

Raph de Wolf 
Herman van Golberdinge 
Richard Mutsaers 

Leslie van der Schaaff Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) 
Donateurs administratie 
Hoofdredacteur Contrails 
Informatisering en automatisering 

Gijs Dirkzwager 
Raph de Wolf 
Rick Franke 
Rick Franke/ Ruud Fokke 

Peter de Raaf Radiokamer Radio team 

Raph de Wolf Jeep Richard Mutsaers 

Richard Mutsaers Evenementen 
Promotiestand 
RBE commissie 

Per keer bepalen 
Erno Kiljan 
Raph de Wolf 

Gijs Dirkzwager Vertrouwenspersoon Niet van Toepassing 

Rick Franke AVG 
Beveiliging 
Eindredacteur Contrails 
ICT operationeel 
PR en woordvoerder 
Productontwikkeling 
Sociale media 
Webmaster 

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 



Jaarverslag 2022 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren 

 
 

Versie d1.0 26 januari 2023 Pagina: 8 van 59 

Museumlocatie: “Fort bij Aalsmeer “- Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug 

 

3 Agenda 2022 

3.1 Inleiding 

Het jaar 2022 was eindelijk een normaal jaar na de beperkingen door COVID-19. Het museum heeft 

de draad van de hoge aantallen activiteiten t/m 2019 weer opgepakt en met succes.  

3.2 Activiteiten 

3.2.1 Tijdelijke exposities 

• Expositie “De Vergeten oorlog” gehele jaar 2022 

• Expositie kinderspeelgoed uit WO2 gehele jaar 2022 

3.2.2 Evenementen en activiteiten in 2022 

• Spitfire weekend 12 en 13 maart 

• Beurs met 2e hands boeken, modellen, militaria objecten en radio’s 9 april 

• Opening van het forten seizoen 16 april 

• Toespraak dodenherdenking 4 mei 

• Bevrijdingsdag 5 mei 

• Radio Velddagen 7 en 6 mei 

• Onthulling gedenkteken Schijnvliegveld Rijsenhout + Fokker D.XXI dag 14 mei 

• Open Hangar Dag Hoogeveen D.XXI met CRASH-kraam 28 mei 

• Presentatie resultaat project oorlogsverhalen 25 augustus 

• IPMS De ’Start’ 28 augustus 

• Fly-in AMN 10 jaar, beurs vliegveld Teuge – met CRASH-kraam 10 september 

• Open monumentendag 10 en 11 september 

• Red Ball Express ”The Twentieth Edition” 24 t/m 26 september 

• Beurs met 2e hands boeken, modellen, militaria objecten en radio’s 22 oktober 

• Beurs met 2e hands boeken, modellen, militaria objecten en radio’s 19 november 

• Voorbezichtiging Verzetsmuseum Amsterdam – met CRASH afvaardiging 30 november 

• Airman Candlelight Memorial 23 december 

3.2.3 Lezingen 

• Liefde in WO2 19 februari 

• Wartime Actionstations: UK Airfields 26 maart  

• Vliegparken in West Nederland 23 april 

• Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940 14 mei 

• Haunted Airfields 11 juni 

• Doelwit de Fokker fabriek A’dam Noord 12 juli 

• Battle of Britain 13 en 14 augustus 

• Rondom de Stelling 10-en 11 september 

• KNVVL ALA SGLO Lezing 22 oktober 

• Het leven van Henriette Pimentel 29 oktober 

• het Lancaster monument in A’dam Noord 5 november 

• Geschiedenis van de onderzeeër 12 november 

• Auschwitz 26 november 

• Ardennenoffensief 17 december 
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3.2.4 Vrijwilligersbijeenkomsten 

• Het afgelopen jaar hebben wij regelmatig bijeenkomsten voor onze vrijwilligers gehouden waar-

bij 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 ope-

ratie op elkaar wordt afgestemd. De vrijwilligers hebben in deze bijeenkomsten een overlegplat-

form om ideeën te opperen en vragen te stellen. 

3.3 Groepsbezoeken 

Groepsbezoeken zijn in 2022 weer mogelijk geweest. Een redelijk aantal groepen heeft daar gebruik 

van gemaakt.  

Wij bieden scholen en groepen de mogelijkheid om buiten onze reguliere openingsdagen het mu-

seum te bezoeken. Dit jaar waren er 9 extra openstellingen, waarvan 7 voor de groepen 7/8 van ba-

sisscholen van gemeente Haarlemmermeer en omstreken. Ook zijn wij voor clubs en verenigingen 

vaak de start van hun aanstaande seizoenactiviteiten of de afsluiting van het clubseizoen. 

Datum Groep 

Zaterdag 2 april  Jaarvergadering KNVVL/ALA 

Woensdag 6 april  Natuurmonumenten  

Donderdag 21 april  Privé groep 

Zondag 1 mei  Kever cabrio club  

Zaterdag 7 mei 2022 Veteranen Aalsmeer 

Zaterdag 21 mei  Privé groep 

Donderdag 4 augustus  Privé groep 

Vrijdag 12 augustus  De bende van Alain 

Zaterdag 3 september  Privé groep 

Zaterdag 24 september Roeivereniging De Boet 

Zaterdag 1 oktober  Privé groep 

Vrijdag 7 oktober  Privé groep 

Zaterdag 15 oktober  Stichting Veteranen Autobus 
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3.4 Educatie 

3.4.1 Schoolbezoeken basis onderwijs 

Een belangrijk speerpunt van CRASH is educatie. In 2022 hebben de basisscholen in Haarlemmer-

meer CRASH weer weten te vinden. Tijdens de rondgang door het museum beantwoorden de leer-

lingen vragen en voeren opdrachten uit 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 bijzet-

ten 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 schoolbezoeken 

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

In onderstaande lijst zijn de schoolbezoeken in 2022 opgenomen. 

Datum School 

Maandag 4 april  Tabitha Groep 7b  

Dinsdag 5 april  De Bosrank Groep 8  

Maandag 11 april  Tabitha Groep 7a 26  

Dinsdag 12 april  Het Mozaïek Groep 7  

Dinsdag 10 mei  Caleidoscoop 7A  

Donderdag 12 mei  Caleidoscoop 7B  

Maandag 16 mei  Twickel 8 

Dinsdag 17 mei  Twickel 8 

Maandag 23 mei  Brandaris 8A  

Maandag 30 mei  Klavertje 4 8A  

Dinsdag 31 mei  Klavertje 4 8B  

Dinsdag 7 juni  Brandaris 8B  

Maandag 13 juni  Klavertje 4 8C  

Maandag 20 juni  Klavertje 4 8D  
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3.4.2 Opdracht voortgezet onderwijs – Kaj Munk College 

Tussen het Kay Munk College en het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 be-
staan goede contacten. De leerlingen uit de 
vierde klas van de middelbare school verricht-
ten een stageopdracht, de zogenoemde mees-
terproef. Het betreft een eindexamen opdracht 
van het vak Technologie en Toepassing. 
De opdracht vanuit CRASH was "simpel”. Maak 
een promotiefilm voor het museum, het histori-
sche fort en de omgeving, voor de doelgroep 
jongvolwassenen, omdat deze groep onderver-
tegenwoordigd is als bezoekerscategorie van 
het museum. Na overleg met de leerlingen is dit 
goed van de grond gekomen, maar er kwam wel 
heel wat bij kijken. 
Allereerst hebben de leerlingen een uitleg en 
meerdere rondleidingen gekregen, waarna zij 
verder vrijgelaten zijn in de keuze van het ma-
ken van de promotiefilm.  
Het uiteindelijke resultaat van één minuut en 
veertig seconden mag er zijn. Goed is te zien 
dat er veel gefilmd is en dat de leerlingen veel 
tijd hebben gestoken in de montage. De film, of 
beter gezegd de trailer, is boeiend, pakkend 
met snelle muziek en beat. De beelden zijn  
snel, afwisselend en uitnodigend. 
Kijk voor de film op YouTube: 
https://youtu.be/1rwKDvdNrg0  
of scan de QR-code 
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4 Bezoekersaantallen 
Wij mochten op 29 januari weer open. Daarom kijken terug op een nagenoeg normaal jaar voor wat 

betreft de museum openstelling. Dat is ook terug te zien in de bezoekersaantallen. Een nadere uit-

werking en analyse van die aantallen is in een van de volgende hoofdstukken opgenomen. 

Het museum bereikte ook in 2022 veel diverse doelgroepen en bezoekers uit alle lagen van onze sa-

menleving. Dit is uit de reacties van de bezoekers op Facebook, in ons gastenboek, op Tripadvisor en 

op GoogleMaps te herleiden (zie hoofdstuk 9). 

CRASH was in 2022 van de 55 zaterdagen 52 keer open. Wij waren op 1 januari, Nieuwjaarsdag en 24 

en 31 december gesloten. Dat is 95 % van de zaterdagen in 2022. Daarnaast waren wij alle twaalf 

tweede zondagen van de maand open en daarnaast 1 extra zondagsopening op vijfentwintig septem-

ber. Dat is 111 % open ten opzichte van de normaal geplande zondagen. 

4.1 Trends 
• In 2022 hebben wij 2.722 bezoekers mogen verwelkomen.  

Dat is een stijging ten opzichte van 2021.  

• In 2021 hebben wij 1.488 bezoekers mogen verwelkomen.  

Dat was een daling ten opzichte van 2020.  

• In 2020 hebben wij 1.701 bezoekers mogen verwelkomen. 

Dat was een sterke daling ten opzichte van 2019. Zoals te begrijpen is, is deze daling veroorzaakt 

door de voortdurende COVID pandemie. 

• In 2019 hebben wij 4.073 bezoekers mogen verwelkomen.  

Dat was een stijging van 1.408 bezoekers ten opzichte van 2018.  

Dat was weer een stijging van 1.408 (53%) in bezoekersaantallen ten opzichte van het jaar 2018. 

Gemiddeld hebben wij een stijging van het aantal bezoekers per dag, van 25,5 in 2019, 24 in 2020, 

30,5 in 2021 naar 32,4 per openingsdag in 2022. Dat is een welkome stijging. Daarmee wordt de stij-

gende trend vanaf 2018 doorgezet. 

Na een aantal jaren met een dalend percentage aan betalende bezoekers is de trend weer stijgend. 

Dat geeft aan dat na de COVID jaren nieuwe bezoekers ons weten te vinden. Wat wel positief is over 

de jaren 2022 en 2021 is dat onze donateurs ons zijn blijven bezoeken. Zij hebben gratis entree. 
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4.2 Aantal openingsdagen met het gemiddeld aantal bezoekers 

Onderstaand het overzicht van het aantal dagen dat wij open zijn geweest met daarbij het gemiddeld 

aantal bezoeker per dag. De stijging ten opzichte van vorig jaar is zeer welkom. 

 

4.3 Bezoekers naar categorie 

Onderstaande tabel toont de verdeling van de bezoekers in 2022 naar categorie. Wat opvalt is dat 

bezoek met een educatieve inslag 18 % van onze bezoekers uitmaakt. Dat is een stijging van 1 % ten 

opzichte van 2021 
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4.4 Bezoekers door de jaren heen 

Zoals in onderstaande tabel te zien is, was er een opgaande lijn ingezet vanaf de dip in 2016 en 2017. 

Helaas is door de pandemie het aantal bezoekers totaal per jaar weer gedaald, maar gemiddeld per 

openingsdag stabiel. Nu 2022 en de pandemie hopelijk voorgoed achter de rug is mocht wij ons ver-

blijden dat het aantal bezoekers per jaar weer een opgaande lijn toont. In Hoofdstuk 4.2 Aantal ope-

ningsdagen met het gemiddeld aantal bezoekers is te zien dat ook die trend positief is omgebogen. 

 

 

4.5 Percentage betalende bezoekers 

Onderstaande tabel toont dat het percentage betalende bezoekers ten opzichte van de bezoekers 

met gratis toegang, zoals donateurs, in 2022 weer is gestegen. 
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5 Pr en Media 

5.1 Aandacht in de media voor CRASH 

In 2022 hebben de media CRASH wederom goed kunnen vinden. Daarnaast heeft CRASH vanuit de 

media veel aandacht gekregen voor de door ons georganiseerde activiteiten. Die activiteiten 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 Instagram en ons GoogleMaps account. Vooral deze 

laatste wordt vaak geraadpleegd. 

5.2 Pers 

De distributielijst van onze persberichten is in 2022 geconsolideerd, maar ze wordt actief up to date 

gehouden. Het resultaat is wederom te zien aan het aantal 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 door de radio en TV en gedrukte pers voor in-

formatie over een aankomend evenement of lezing. De pers is in 2022 niet fysiek in het museum ge-

weest voor een radio of TV reportage over het museum of een evenement.  

Onderstaand vindt u een overzicht van de radio interviews. 

Radio station Aantal interviews 

• NH radio 1 

• Rick FM 18 

• Heemskerk FM 8 

Een aantal van de radiostations die in ons in 2020 en 2021 heeft gebeld voor een interview, hebben 

dat in 2022 niet gedaan.  

5.3 Internationale aandacht vanuit de pers 

CRASH beleefde een primeur op de Engelse Tv-zender ’Air UK TV’ van Channel 4. In mei ontving 

CRASH de tv-documentaire zender ’Air UK TV’ in het museum. Daarbij werd een beroep gedaan op 

het Historisch Onderzoekteam. Zij waren een programma aan het voorbereiden over de Fokker D.XXI 

nr. 229, het wrak van het Nederlandse gevechtsvliegtuig, dat op 11 mei 1940 crashte bij Nieuwkoop 

en in juni 1993 door CRASH is geborgen. Het onderwerp van de documentaire is de herbouw/recon-

structie van een vliegend exemplaar van de Fokker D.XXI. Dat project is 7 jaar geleden gestart door 

de familie Van Egmond ’Vintage Aircraft’ in Hoogeveen. De contacten tussen CRASH en de familie 

Van Egmond dateren al van langer geleden. Het project en de bouw van de D.XXI heeft een uniek 

stuk tastbare Nederlandse vliegtuighistorie mogelijk gemaakt.  

Het wrak van de ‘229’ is door CRASH herbouwd en is een hoogtepunt binnen onze collectie en mu-

seum alsook binnen de Nederlandse Militaire Historie. Van Egmond, die al ver gevorderd was met de 

bouw, bleek informatie over een cruciaal onderdeel te missen. Een technische tekening van de ver-

bindingssteunen van de vleugel met de romp van het vliegtuig was niet meer te vinden.  

CRASH heeft deze vleugelconstructie in 1993 geborgen Daardoor werd het mogelijk dat het project 

van de familie Van Egmond door de ‘oude 229’ volledig kon slagen. Een nieuwe technische tekening 

met de specificatie zoals op de oude ’229’ zijn te zien waren de bron voor de nieuwe ’229’. Als eerbe-

toon aan de vlieger Koos Roos van de Fokker D.XXI is de ’nieuwe’ Fokker D.XXI officieel door Van Eg-

mond ook aangeduid als ‘229’. 
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De documentaire gaat over de bouw, de militaire historie van de Fokker D.XXI, de vondst en geschie-

denis achter ‘onze 229’. Ons Historisch Onderzoek Team beleefde een TV première met deze docu-

mentaire en had, samen met het museum, een waardevol aandeel in het programma. De documen-

taire is op 17 november 2022 voor het eerst op Channel 4 vertoond. 

  



Jaarverslag 2022 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren 

 
 

Versie d1.0 26 januari 2023 Pagina: 17 van 59 

Museumlocatie: “Fort bij Aalsmeer “- Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug 

 

5.4 Contrails 

Ons kwartaaltijdschrift, de Contrails is in 2022 
vier keer verschenen. De Contrails wordt aan 
onze donateurs en een aantal 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 ge-
plaatst. 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 volledig in kleur gedrukt. 
In september heeft de redactie van Contrails 
een enquête aan haar lezers gestuurd met als 
doel inzicht te krijgen in wat de mening van de 
lezers over de Contrails. In onderstaand hoofd-
stuk zijn de resultaten weergegeven 
 

 
Contrails enquête 

De redactie van Contrails vroeg zich begin 2022 af of het magazine aan de verwachtingen van de le-

zers voldoet. Onderstaand zijn de aan de donateurs verstuurde vragen en de resultaten per vraag ge-

toond. 

1. Wat is uw algemene indruk van de Contrails? 
 

Optie Percentage 

Zeer goed 42,90% 

Goed 55,40% 

Neutraal 1,70% 
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2. Hoe uitgebreid leest u de Contrails? 
 

Optie Percentage 

Helemaal 50,00% 

Driekwart 39,30% 

De helft 7,10% 

Een kwart 3,60% 

 
 

3. Wilt u de Contrails in gedrukte vorm blijven ontvangen? 

Optie Percentage 

Ja 85,70% 

Digitaal 14,30% 
 

 
 

4. Wie in uw omgeving leest de Contrails nog meer? 

De Contrails wordt meststal in het eigen gezin of de vrienden- en kennissenkring gelezen naast de 

donateur zelf. In een aantal gevallen komt het, als het magazine wordt doorgegeven, bij instellingen 

terecht. 

5. Bewaart u de Contrails? 

Optie Percentage 

Ja 64,30% 

Ik gooi hem weg 7,10% 

Ik geef hem door 28,60% 
 

 
 

6. Aan wie geeft u de Contrails door? 

Ook in dit gevel gaat de Contrails voornamelijk naar personen in de eigen familiekring en omgeving. 
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7. Wat vindt u van de inhoud van de Contrails? 

Optie Percentage 

Zeer goed 21,40% 

Goed 69,60% 

Neutraal 7,10% 

Slecht 1,90% 
 

 
 

8. Wat vindt u van de verhouding tussen artikelen over CRASH ten opzichte van de artikelen over 
de Tweede Wereldoorlog? 

Optie Percentage 

Meer artikelen over CRASH 10,70% 

De verhouding is goed 85,80% 

Minder artikelen over CRASH 3,50% 
 

 
 

9. Wat vindt u van de vormgeving van de Contrails? 

Optie Percentage 

Zeer goed 32,10% 

Goed 66,10% 

Neutraal 1,80% 
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10. Wat zou u graag anders zien in of aan Contrails? 

Optie Percentage 

Niets 76,80% 

De inhoud 17,90% 

De vormgeving 1,70% 

De inhoud en vormgeving 3,60% 
 

 
11. Verduidelijking van vraag 10 

Het merendeel van de lezers is tevreden over de Contrails. Slechts een klein aantal respondenten wil 

meer over verzet en onderduiken. 

Ook is een aantal complimenten gegeven: 

• Mooi blad en sta telkens versteld van de inhoud, hoe krijg je het voor elkaar om zo mooi blad te 

maken. 

• Gevarieerd waardoor je ook op onbekende interessante onderwerpen stuit. 

• Knappe prestatie voor een kleine organisatie. 

• Meer over het museum en over de mensen die er werken. 

• Het is een uitmuntend uitziend en leesbaar magazine! 

• Contrails is een geweldig magazine waar je trots op moet zijn! 

• Ik vind het een leuk blad, mijn favoriete artikelen zijn het gebruik van de radio in het vliegtuig tij-

dens WW2 en de koude oorlog. 

• Het blad is goed leesbaar, d.w.z. het lettertype leest fijn en de tekstblokken zijn goed verdeeld 

12. Aanbevelingen 

• Niet iedereen kan een lezing bijwonen door ziekte, ouderdom, geen vervoer, noem maar op. Is 

het mogelijk die verhalen in Contrails te plaatsen? 

• We moeten onze focus verleggen naar het interviewen van de laatste mensen die daadwerkelijk 

WO2 hebben meegemaakt om herinneringen uit de eerste hand te bewaren. Ook zou ik willen 

voorstellen om meer lokale rapporten van de Randstad rond Amsterdam op te nemen om onze 

activiteiten duidelijk te onderscheiden van andere tijdschriften.  

• Meer CRASH artikelen van de vrijwilligers 

• Gebruik de spellingcontrole eens 

• Minder artikelen die overgeschreven zijn van het internet 

• Er is geen professionele ploeg schrijvers maar iets meer "eigen" tekst i.p.v. van internet. 

• Meer lokale en regionale geschiedenis, eigen onderzoek 
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5.5 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 vrij-

willigers en donateurs ontvangen ook onze persberichten tegelijk met de verzending naar de pers. 

5.6 CRASH post 

Onze voorzitter, Peter de Raaf publiceert regelmatig een digitaal document met wetenswaardighe-

den over de historische luchtvaart en de Tweede Wereldoorlog. 

5.7 CRASH-activiteiten agenda 

Onze agenda wordt voorafgaand aan het nieuwe jaar gepubliceerd. Die wordt natuurlijk ook op onze 

website gepubliceerd. Gedurende het jaar kunnen zich nieuwe activiteiten aandienen en geplande 

activiteiten afvallen of in datum verplaatsen. 

5.8 CRASH Website 

De website wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd om naast informatie over onze vaste en tijde-

lijke exposites een bron van informatie te zijn over onze bergingen en het historisch onderzoek naar 

de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

5.8.1 Bezoekers aantallen 

In 2022 hebben 6.159 bezoekers de website bezocht. In 2021 hebben 6.466 bezoekers de website 

bezocht. In 2020 waren er 8.477 bezoekers op de site 

Tijdens die bezoeken zijn in 2022 in totaal 41.247 pagina’s bekeken in tegenstelling tot 33.339 pa-

gina’s in 2021 en 29.349 pagina’s in 2020. 

Jaar Bezoekers Sessies Gemiddeld  
bezoek 

Bezochte  
pagina’s 

2022 6.159 8.278 0:26 min: sec 41.247 

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 8.278 1:46 min: sec 41.247 

De gebruikers hebben gemiddeld 0:26 minuten op de site doorgebracht. 

5.8.2 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 %. 

  

 2022 2021 2020 2019 2018 

Land # # % # %  # %  3 %  

Nederland 4.556 4.813 80,0 7.102 84,0 8.172 78,4 4.325 78,5 

Verenigde Staten 572 104 1,7 415 4,9 1.326 12,7 475 8,6 

Verenigd Koninkrijk 447 111 1,8 204 2,4 272 2,6 100 1,8 

Duitsland 94   109 1,3 90 0,9 147 2,7 

Zwitserland 34         

Frankrijk 33 55 0,9 87 1,0 29 0,5 25 0,5 

Canada 32         

Polen 28         
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5.8.3 Bezoekers naar leeftijd 

Van (2.342) bezoekers is de leeftijd bekend. Dit gegeven is strikt anoniem geregistreerd. 

Onderstaande grafiek geeft de leeftijd spreiding van de website bezoekers weer. Van 30% is de leef-

tijdscategorie bekend. Dat is het bereik van onderstaande twee grafieken. 
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Spreiding naar leeftijd

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

 2022 2021 2020 2019 2018 
Leeftijd  # % # % # % # % 

18 – 24 228 6,1 102 5,7 160 5,8% 180 4,6% 106 4,4% 

25 – 34 456 12,3 161 8,9 408 14,9 % 495 12,6% 343 44,3% 

35 – 44 471 12,6 238 13,1 325 11,8 % 654 16,7% 393 16,1% 

45 – 54 630 17,0 289 15,9 438 16,0 % 907 23,1% 568 23,3% 

55 – 64 796 22,0 404 22,2 609 23,29 % 857 21,9% 548 22,5% 

65 + 1108 30,0 626 34,4 805 29,3 % 830 21,2% 480 19,7% 
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Wat opvalt is dat het aantal seniore bezoekers (65+) van de site ten opzichte van 2021 is gestegen en 

bijna verdubbeld. Het is mogelijk dat de COVID pandemie de seniore bezoekers heeft weggehoud. 

Onderstaande grafiek geeft de verhouding tussen de leeftijdscategorieën die in 2022 de website heb-

ben bezocht. 
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5.9 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 infor-

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

aandacht wordt gebracht. 

5.9.1 Facebook 

Alle activiteiten worden naast de website en in persberichten ook op onze Facebookpagina aange-

kondigd. Vanuit die pagina wordt informatie uitgewisseld in binnen- en buitenland. Facebook is een 

belangrijk middel gebleken voor het verspreiden van informatie. Dit medium wordt tevens gebruikt 

voor het leggen en onderhouden van contacten en informatie-uitwisseling. 

Facebook heeft per medio 2021 haar analytics pagina gesloten. Daardoor zijn de verdelingen en aan-

tallen niet meer beschikbaar.  

5.9.2 Instagram 

Op ons Instagram account wordt vooral grafisch gepubliceerd. De foto’s vertellen het verhaal aange-

vuld met een korte tekst. Het aantal volgers groeit gestaag. In 2022 had het CRASH account 125 vol-

gers en zijn op het account 15 berichten gepost. 

5.9.3 GoogleMaps 

GoogleMaps blijkt ook weer in 2022 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 bo-

ven verwachting geweest. Uiteraard is CRASH hiermee zeer content. 

In GoogleMaps zijn in 2022 25 reviews geplaatst tegen 17 reviews in 2021, een stijging van 47 %. 

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. In 2022 is die 4,7 geconsolideerd met in totaal 147 reviews.  

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 mu-

seum?” 

5.9.4 Tripadvisor 

Er is in 2022 evenals in 2021 en 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 mu-

seum.” 
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5.10 YouTube 

Het YouTube kanaal van CRASH bestaat sinds medio 2018. Aanvankelijk stond er weinig content op. 

Die is in de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid. De content bestaat uit eigen producties, aangevuld 

met afspeellijsten waarin filmpjes zijn opgenomen van andere YouTube bronnen. 

In 2022 is voor het eerst enige informatie over het gebruik van ons YouTube kanaal. Er waren in 2022 

in totaal 4.887 weergaven van de films met een kijktijd van 147,8 uur. Ons YouTube kanaal had in 

2022 19 abonnees. 

Jaar Weergaven Kijktijd 

2022 7.754 242,8 

2021 4.887 147,8 

5.10.1 Aantal keren bekeken 

Onderstaande tabel geeft het aantal weergaven per video weer sinds de publicatiedatum. 

Videotitel Publicatie- 
datum 

Aantal 
Weergaven 

Gemiddelde 
weergave-
duur 

% aantal 
keren 
bekeken 

Totaal 
 

12.641 00:01:51 
 

IVA Rolls Royce Merlin Motor 10 jul 2018 10.223 00:01:39 80,9% 

Red Ball Express 2022 in Nieuwkoop 27 sep 2022 484 00:03:09 3,8% 

CRASH museum introductiefilm 2 jun 2018 366 00:01:55 2,9% 

Lezing Fokker D XXI replica Hoogeveen 6 sep 2021 248 00:01:23 2,0% 

CRASH dodenherdenking 4 mei 2021 6 mei 2021 166 00:02:18 1,3% 

FlyPast ter ere van 30 jaar CRASH 9 sep, 2021 158 00:01:38 1,2% 

100 jaar Fokker Vliegt Voorbij 5 aug 2019 138 00:04:07 1,1% 

The Sound of Silence, Interview met Hans Dijk-
kamp en Jan Springintveld 

5 sep 2021 122 00:05:35 1,0% 

Presentatie van het boek: de Meivliegers, Hans 
Vos, op 6 mei 2010 

4 mei 2020 113 00:03:35 0,9% 

Compilatie oorlogsverhalen 31 aug 2022 96 00:03:15 0,8% 

Fly-by Harvard en Fokke Four 5 sep 2021 70 00:00:44 0,6% 

CRASH from the Air 4 mei 2020 61 00:01:34 0,5% 

Introductie van het Boek: Fokkervliegtuigen in 
Nederlandse dienst in de meidagen van 1940 

21 dec 2020 54 00:00:59 0,4% 

Nooit meer 4 jun 2020 37 00:01:19 0,3% 

Art Starratt, verteld door zijn dochters ter ere 
van het 30-jarig bestaan van CRASH 

5 sep 2021 37 00:02:42 0,3% 

Jan Linzel Bij CRASH 4 mei 2020 36 00:04:21 0,3% 

Viering CRASH 30 jaar 5 sep 2021 33 00:03:54 0,3% 

William o' Callaghan schutter 5 sep 2021 30 00:01:55 0,2% 

De Haviland Mosquito 4 mei 2020 30 00:04:41 0,2% 

CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 
Dodenherdenking 2020 

4 mei 2020 22 00:01:10 0,2% 

CRASH eindejaarboodschap 2020 21 dec 2020 22 00:01:54 0,2% 

Opening Market Garden Expositie 15 okt 2019 15 00:01:34 0,1% 

Herdenking CRASH museum 4 mei 2 jun 2018 7 00:01:01 0,1% 
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5.10.2 Landen waar is gekeken 

Online content heeft het voordeel dat die van over de hele wereld kan worden bekeken. In 2022 is 

onderstaande geografische spreiding van de kijkers weergegeven. Opvallend is dat de meeste weer-

gaven in de Verenigde Staten zijn geweest. 

Geografie Weergaven Kijktijd 
(uur) 

Gemiddelde  
weergave 

Verenigde Staten 837 28,1 2:00 min 

Nederland 514 25,8 3:00 min 

Verenigd Koninkrijk 99 3,4 2:03 min 

Duitsland 35 0,8 1:18 min 

Australië 32 1,1 2:00 min 

Frankrijk 11 0,4 2:18 min 

5.10.3 Leeftijd van de kijkers 
De kijkers zijn wat ouder dan de bezoekers 

van onze website en sociale media, zoals te 

zien is in nevenstaande tabel. 98 % van de kij-

kers was man. 

Leeftijd % per cohort 

55–64 jaar 11,6 % 

65 jaar en ouder 88,4% 
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6 Historisch Onderzoek Team 

6.1 Algemeen 

De basis van CRASH en een van de grondbeginselen is het onderzoeken van vliegtuigcrashes in de 

Tweede Wereldoorlog. In Nederland en onze kustwateren zijn zo‘n 7.500 crash gevallen bekend, 

waarvan 750 in de Randstad. Vanaf 1987 is menig historisch onderzoek afgerond, zowel theoretisch 

als fysiek door het bergen van wrakresten . Dit betrof soms kleine delen maar vaak ook grotere delen 

van vliegtuigwrakken. In het museum worden de resultaten van de bergingen en het verhaal achter 

ieder wrak getoond en vaak ook het drama dat zich heeft afgespeeld. De kennis die tijdens de onder-

zoeken zijn opgedaan, biedt ons de gelegenheid om de namen en de gezichten bij die namen van de 

mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid, of ternauwernood aan de dood ontsnapten te to-

nen. 

Het H.O. Team probeert bij alle verzoeken en vragen om hulp de door nabestaanden node gemiste 

puzzelstukjes te achterhalen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere, maar steeds weer blijkt dat 

de puzzelstukjes voor het onderzoek en nabestaanden een wereld van verschil of opheldering kan 

betekenen.  

Ook in 2022 hebben wij weer op vele vragen uit binnen -en buitenland een antwoord kunnen geven, 

of hebben met onze bijdrage lopende onderzoeken ondersteund. Wij hebben twee keer een verken-

ning en een veldonderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek team 

In 2022 bestond het team uit Dick Weber, Jan Springintveld, Raph de Wolf. Chris Polderman, Richard 

Mutsaers, Maurice van Grasstek en Peter de Raaf. Deze vrijwilligers zijn al jaren actief binnen CRASH. 

Zij hebben gezamenlijk grote kennis binnen hun specialisme. 

6.2 De onderzoeken 

Vaak wordt beweerd dat onderzoeken naar aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde gebeurtenis-

sen niet meer nodig zijn. Toch hebben wij in 2022 weer een aantal bijzondere verhalen opgetekend 

en evenzo bijzondere onderzoeken kunnen uitvoeren. Hierbij kwam zelfs in een aantal gevallen 

nieuw materiaal  en documenten naar boven van onderzoeken die wij in de vorige eeuw hebben uit-

gevoerd. 

F/O Macmillan 

Het verzoek luidde: ”F/O Macmillan overleed na de oorlog toen zijn kleindochter nog heel jong was  

en zij zou indien mogelijk erg graag wat meer informatie krijgen omtrent haar grootvaders lotgeval-

len tijdens de oorlog.” 

Wij traceerden de volgende details; RAF Fighter Command stuurde op 7 juli 1943 bij zonsopgang 

vanaf RAF basis Bottisham van No. 4 

Squadron RAF 4 Mustangs Mk I op een 

zogeheten ’Rhubarb’ missie voor aanval-

len op doelen in Nederland. Ze werden 

rond Alkmaar aangevallen door 3 Duitse 

FW 190’s. Twee Mustangs keerde niet te-

rug. Piloot Flying Officer Alexander Char-

les  Macmillan vloog met Mustang AG422  

is om 06:16 uur neergeschoten door een 

Duitse FW 190. Hij kon nog een 
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noodlanding maken en werd krijgsgevangen gemaakt. Zijn toestel kwam 200 meter ten zuidoosten 

van Groote Keeten neer, achter de boerderij van Pieter Zwaan bij Abbestede. Die boerderij ligt ca. 10 

km ten zuiden van Den Helder. De andere Mustang van F/Lt Scrivener werd om 06:11 uur bij De Kooy 

neergeschoten en hij kwam om het leven. Hij ligt begraven op de Britse begraafplaats in Bergen op 

Zoom. Met grote dankbaarheid nam de familie kennis van onze onderzoekresultaten waardoor weer 

een aantal nieuwe puzzelstukjes aan het verhaal van piloot Macmillan zijn toegevoegd.  

 

RAF Wellington W5361, no. 12 Squadron, code PH-C 

Begin 2022 werd ons museum een stuk historie geschonken dat rechtstreeks te maken heeft ons eer-

ste onderzoek in 1987. Wij ontvingen een RAF uniformjas van de RAF Chief Mechanic John Bullock. 

Zijn ‘toestel’ was de Wellington PH-C, W5361 die op 31 mei 1942 nabij Badhoevedorp neerkwam.  

Mede door de aanwezige documenten konden we de gehele militaire loopbaan van John Bullock her-

leiden. In de jaren ’90 heeft Bullock onze eerste en voormalig voorzitter Henk Rebel ontmoet. Per-

soonlijke uitrusting bij een display maakt het verhaal tastbaarder. 

 

Onderzoek naar niet ontplofte bommen 

Wij hebben recent ook bijgedragen aan een onderzoek door de overheid naar niet ontplofte bom-

men. In het onderzoek naar ’Conventionele Explosieven’ heeft CRASH een belangrijke rol binnen de 

Haarlemmermeer kunnen spelen. Regelmatig worden wij om informatie gevraagd. Zo ook nu weer 

nabij de afrit A9/oprit Nieuwe Meer. Onze archieven bevatte waardevolle informatie die wij hebben 

aangeleverd. 
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Vliegtuigvondsten 

CRASH krijgt het hele jaar door vanuit de regio, maar ook uit alle delen van het land, verzoeken tot 

identificatie van gevonden vliegtuigwrakdelen. Deze zijn door particulieren gevonden of verkregen 

uit nalatenschap van familieleden of aangespoeld. Men wil dan graag de oorsprong weten en welk 

verhaal er achter schuilt. Soms lukt ons dat maar dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Daar gaat 

soms veel tijd en research in zitten.  

• Zo deed het ’Atlantik Wall’ museum in Hoek van Holland deed een beroep op het H.O. team van 

CRASH. 

• Andere, gelijkgestemde, musea weten ons ook te vinden en vragen ons om hulp en assistentie. 

Zo combineren we elkaars kennis om tot een antwoord te komen. 

• Een vondst die, helaas  geen WO 2 betrof, was een droptank van een Amerikaanse B-52 bom-

menwerper die met name bekend is geworden van de missies boven Vietnam in de jaren ’70. We 

hebben deze naar een ander meer overeenkomstig museum verwezen. 

Vliegende bommen en meer…. 

• In April en Mei kregen we een aantal verzoeken om meer informatie over de Duitse V-1 stellin-

gen in Vogelenzang gemeente Bloemendaal, aangezien we ook specialistisch onderzoek op dit 

aspect van de oorlog hebben gedaan. 

• In deze maand was er ook belangstelling naar de ‘Razzia in Zwanenburg’’ in Februari 1945 die we 

deels konden beantwoorden en hebben doorverwezen naar  een specialist hierover.  

• Interessant materiaal kwam bij ons binnen over de Verkennings- en Luchtafweertorens in de ge-

meente Amstelveen. hierover werd nadere info gevraagd Het H.O. team heeft dit onderzocht. 

• Wij zijn door het Historisch Museum Haarlemmermeer benaderd vanwege het project ’Verhalen 

Palen’. Men zocht informatie over een boot die tijdens of rond de Tweede Wereldoorlog in de 

Ringvaart heeft gelegen waar piloten ’gehuisvest’ (lees verborgen) waren. Deze zoektocht heeft 

nog geen concrete bewijsstukken opgeleverd. 
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Oude en Nieuwe contacten 

Vanuit het historisch onderzoek ontstaan veel warme contacten met nabestaanden die ons zeer 

dankbaar zijn voor de initiatieven die we nemen. Het verhaal van de  vader, opa of oom krijgen een  

bijzondere plaats in ons museum. Voor hen is dit een plaats waar het veelal ultieme offer wordt her-

dacht. Het heeft voor hen een enorme emotionele lading en getuigt van grote waardering en respect 

voor wat CRASH doet en voor hen betekent. 

Ook nieuwe contacten ontstaan en zijn van blijvend karakter om dezelfde redenen. Ons historisch 

onderzoek verbindt hen met de familiegeschiedenis; het noodlot van een zeer gemist familielid. 

6.3 Monumenten en herdenkingsplaquettes 

Monument Hell’s Fury Aalsmeer 

Een ander onderzoek resulteerde in januari 2022 
tot de voorbereiding en fabricage van een nieuw 
en definitief monument in Aalsmeer voor de 
Amerikaanse B-26 bommenwerper, genaamd 
Hell’s Fury, die op 13 december 1943 neerstortte 
aan het Oosteinde in Aalsmeer. CRASH was direct 
betrokken bij het veilig stellen van onderdelen, 
die zich nu in ons museum bevinden. Het tijde-
lijke monument is inmiddels aan ons museum ge-
schonken. 
 

 
Plaquette Schijnvliegveld SF16 Rijsenhout 

Een ander onderzoek heeft geleid tot een herden-
kingsplaquette in Rijsenhout. De plaquette op 
een sokkel is onthuld ter herinnering aan het 
schijnvliegveld (SF16) dat daar in de oorlogsjaren 
door de Duitsers is aangelegd. Onderzoeken door 
de autoriteiten brachten veel verrassingen. Er 
bleken ook blindgangers te liggen. 
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Monument Portengense brug Short Stirling LS-C, BK 657 

In Portengense Brug werd op 4 mei 2022 een 
monument onthuld voor de RAF bommenwerper 
Short Stirling LS-C, BK 657 die daar op 28 april 
1943 neerkwam. De CRASH onderzoeken in de 
jaren ’80 en ’90 leverde veel  geborgen vliegtuig-
delen op. Ook werd een bemanningslid getra-
ceerd in Nieuw Zeeland, radio-operator Mike 
Mora die een aantal keren naar Nederland is ge-
komen en bij CRASH te gast was. De plaquette op 
het monument vertelt in kort het verhaal van de 
crash en de opzienbarende ontsnapping van die-
zelfde Mike Mora. CRASH heeft bijgedragen aan 
de historische informatie op het monument en 
speelde een rol bij de onthulling. 
  

 

Plaquette Lancaster R5512 Amsterdam Noord 

CRASH ondersteunt ook initiatieven tot het op-
richten van een monument, zo ook in December 
2022 toen op een Metrostation in Amsterdam-
Noord een plaquette werd onthuld. Dit monu-
ment is opgericht ter nagedachtenis aan de En-
gelse Lancaster R5512 bommenwerper die daar 
neerkwam. Daarbij is de gehele bemanning om-
gekomen. Een aantal van hen werd pas in de ja-
ren ’70 geborgen. 
 

 

6.4 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. 

6.5 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 aange-

boden 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 speci-

ale 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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6.6 Archief 

Het documentatie archief (audiovisueel, authentiek en overige) is geheel geregistreerd. Het ruimte-

beslag door niet authentieke documenten met historische informatie is niet verder gegroeid door 

verdere opname in het digitaal archief. 

6.7 Collectie 

Bijna alle collectie objecten in het museum zijn geregistreerd. Vijf depots met museummateriaal zijn 

binnen de muren van het museum inmiddels gerealiseerd en ingericht. Bijna alle voorwerpen in die 

depots zijn geregistreerd in de collectiecatalogus. Deze collectie is ondergebracht in de speciaal door 

ons museum opgerichte Stichting Collectiebeheer CRASH. Waar nodig zijn de objecten behandeld 

voor behoud of tegen verder verval. 

6.8 Schenkingen 

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

maar worden ook, als daar aanleiding voor is, 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 ont-

vangen schenkingen hechten worden sommige aanwinsten in een vitrine bij de ingang getoond. Hier-

mee toont CRASH dat onze rol als beheerder van cultureel historisch erfgoed zeer serieus wordt ge-

nomen.  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 gene-

raties. De collectiebeheerders van het museum oordelen altijd eerst of een nieuw aangeboden 

schenking past bij de doelstelling van het CRASH-museum. 
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7 CRASH-projecten 

7.1 P21-01 Museumstatus 

CRASH heeft in december 2021 de eerste toets voor formele Museumstatus met goed gevolg afge-

sloten. Dat is een eerste toetsing of CRASH voldoet aan de Museumnorm die als onderlegger voor de 

beoordeling dient. Daartoe zijn een kleine vijftig documenten opgesteld en ter beoordeling aangebo-

den. Begin 2023 zal de eindtoets bij het museum register worden aangevraagd. 

7.2 P21-02 Fondsenwerving opzetten (subsidies en sponsoring) 

Het doel van dit project is om fondsenwerving nader uit te werken, centraal te beleggen en te profes-

sionaliseren. In 2021 is een startgemaakt met de opzet en aanpak. 

7.3 P21-04 Renovatie Fort bij Aalsmeer 

In 2002 is het Fort bij Aalsmeer door de gemeente 
Haarlemmermeer aan Stadsherstel Amsterdam 
N.V. verkocht. In november is de renovatie van 
het fort van start gegaan met het leeghalen van 
het door oefeningen van de regionale  brandweer 
beschadigde deel van het fort. De renovatie zal 
naar verwachting zeker het gehele jaar 2023 
voortduren. 

 

7.4 P21-05 Collectie registratie 

Dit is een doorlopend project waarin alle objecten en de inventaris van CRASH wordt geregistreerd, 

gefotografeerd en geconserveerd. Sinds enige jaren is een team bezig om dit te realiseren. In 2022 is 

een groot deel van de objecten en inventaris behandeld. 

7.5 P21-11 Videoregistratie Oorlogsverhalen 

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 had tot doel zoveel mogelijk levende herinneringen van overlevenden 

van de Tweede Wereldoorlog op beeld en geluid te registreren en zo te bewaren voor ons nage-

slacht. Immers bijna 80 jaar nadat de Tweede Wereldoorlog is begonnen lijkt wat er heeft plaatsge-

vonden 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 gebeurte-

nissen 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 er-

van te doordringen dat dit nooit meer mag gebeuren. Dit project is in 2021 afgesloten. 

Door de COVID-19 pandemie en de kwetsbarheid van de deelnemers heeft de presentatie van het 

resultaat aan de deelnemers op 25 augustus 2022 plaatsgevonden. Zie hoofdstuk: 8.8 Augustus 

CRASH is in 2022 verder gegaan met tweede fase van dit project. Zo is de oudste nog levende Fokker 

medewerker geïnterviewd. Hij heeft het bombardement op de Fokkerfabrieken in Amsterdam Noord 

meegemaakt. In deze fase registreert een AV team de gesprekken zelf en verzorgt de eindmontage. 
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7.6 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.  

De productie is in handen van MeerDoc. MeerDoc is een 

samenwerking van Moreen Pattiruhu en Bram van Uche-

len. MeerDoc ontwikkelt succesvolle, inspirerende me-

diaworkshops 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 vertegen-

woordigers vanuit de erfgoedinstellingen. In 2022 zijn 6 Journaals gepubliceerd die zeer goed worden 

ontvangen. In 2023 zal dit worden gecontinueerd. 
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8 CRASH van maand tot maand 

8.1 Januari 

28 januari - CRASH heropent haar deuren 

CRASH heeft op 28 januari haar deuren weer 
voor publiek geopend. 
In 2022 waren wij op zaterdag en de tweede zon-
dag van de maand open van 10:30 tot 16:30 uur. 

 

8.2 Februari 

19 februari - Lezing: ’Liefde in de Tweede Wereldoorlog’ 

Over de Liefde in de Tweede Wereldoorlog is 
heel wat te doen geweest en nog steeds. Tijdens 
de lezing zijn relaties belicht tussen onderdui-
kers, verzetslieden, Nederlandse vrouwen met 
Duitse soldaten. Ook is belicht wat er zich in Ne-
derlands-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 gehou-
den, de eerste om 11:00 uur en de tweede om 
13:00 uur. 
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8.3 Maart 

12 en 13 maart - Spitfire weekend 

Het Spitfire weekend staat zoals ieder jaar ook 
dit jaar op de agenda nu wij weer gewoon open 
mogen. In dit weekend staat de Supermarine 
Spitfire centraal. In diverse zalen speelt dit type 
een belangrijke rol in het verhaal dat wij bij 
CRASH graag aan onze bezoekers vertellen. 
In 2003 hebben wij een reconstructie van de 
Spitfire met code 3W-S in onze collectie opgeno-
men. Dit mooie vliegtuig is een grote publieks-
trekker. Bezoekers staan oog in oog met dit ico-
nisch vliegtuig in de Spitfirehal.  
In de Radiokamer is een zendontvang installatie 
te bewonderen, die o.a. in een Spitfire is ge-
bruikt. 

 
 

12 en 13 maart - Lezing: De Spitfire, het verhaal van een iconisch vliegtuig 

De Spitfire heeft een belangrijke rol gespeeld in 
onder andere de Battle of Britain.  
Rick Franke vertelde over de ontwikkeling, de 
bouw, de bouwers en de belangrijke acties van 
dit mooie vliegtuig tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De verschillende versies van dit vliegtuig 
zij besproken en ook de verschillende motoren 
passeerden de revue. Dat zijn de eveneens iconi-
sche Rolls Royce Merlin en later de Griffon. De 
Spitfire is in veel verschillende uitvoeringen ge-
bouwd. 
De lezing is op zaterdag 12 en zondag 13 maart 
om 11 en om 13 uur gegeven. 
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26 maart - Lezing: De Geallieerde Vliegvelden in Engeland tijdens WO 2 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de ge-
allieerden in Engeland ruim 700 vliegvelden in 
gebruik. Deze vliegvelden waren zo gepositio-
neerd dat ongedacht de aanvliegroute er altijd 
wel één was waarop men landen kon. De vlieg-
velden lagen in een driehoek van ruim 15 km uit 
elkaar en hadden meestal een banenstelsel van 
drie start- of landingsbanen. Tijdens de oorlogs-
jaren bleek al gauw dat er steeds meer vliegvel-
den nodig waren. Dit resulteerde in 1942 tot de 
oplevering van 125 nieuwe vliegvelden. Voor het 
juiste begrip: Er werd iedere drie dagen één 
vliegveld opgeleverd!  
De lezing van Peter de Raaf begon op zaterdag 
om 11:00 uur en om 13:00 uur Het is een fascine-
rend verhaal over vliegvelden, gebouwen en 
mensen. Wat hij ook liet zien is dat wij vandaag 
de dag nog de mogelijkheid hebben om het En-
gelse landschap met andere ogen te bekijken. De 
oude vliegvelden zijn vaak nog herkenbaar. 
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8.4 April 

9 april Beurs: Verkoop van 2e hands boeken, modellen, militaria objecten en militaire radio’s 

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 hield op zaterdag 9 april 2022 een verkoop-
beurs in het museum. 
Te koop waren: vliegtuig- en automodellen uit 
kunststof en metaal; nieuwe en tweedehands 
boeken over de Tweede Wereldoorlog, de lucht-
vaart en de krijgsmacht. Tevens waren romans 
over deze onderwerpen te koop. Daarnaast wer-
den militaria verkocht. Dat zijn voornamelijk arti-
kelen die buiten de collectiedoelen van het mu-
seum vallen, dus niet uit de periode 1940 – 1945. 
Verder waren militaire radio’s te koop. 

 
 

 
 

16 april - Opening fortenseizoen 2022 Proef de fortengeschiedenis bij CRASH 

Op 16 april vierden we de start 
van het fortenseizoen in de Stel-
ling van Amsterdam.  
CRASH deed dat met een rond-
leiding door het fortgebouw en 
over het terrein van het Fort bij Aalsmeer. De 
rondleiding is voorafgegaan door een korte intro-
ductie over het Fort bij Aalsmeer en de Geniedijk. 
Men kwam in delen van het fort die normaal niet 
toegankelijk zijn voor de bezoekers van het mu-
seum. Ook kwam het fort terrein uitgebreid aan 
bod tijdens deze rondleiding. 
De rondleidingen werden gegeven door: Adri Ter-
voort en Gijs Dirkzwager van de stichting Militair 
Erfgoed Groot Amsterdam. 
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23 april - Lezing: Vliegparken in West Nederland 

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnen-
vielen, stonden de 125 operationele vliegtuigen 
van de Luchtvaart Afdeling (LVA) verspreid over 
acht vliegparken. Daarnaast beschikte de Marine-
luchtvaartdienst over eigen steunpunten en was 
de opleiding op enkele andere vliegparken gecon-
centreerd. Er waren ook nog enkele hulpvliegpar-
ken, die in de vijf oorlogsdagen soms nog een rol 
hebben gespeeld. Waar waren al deze vliegpar-
ken? 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 hield de 
lezing ’Vliegparken in West Nederland’ om 11:00 
uur en om 13:00 uur. 

 

 

28 april - Opening expositie ‘Meidagen 1940 – De strijd in de lucht’ 

Het Nederlands Transport Museum (NTM), het 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 
(CRASH) en de Stichting Fokker G-1 hebben een 
gezamenlijke tentoonstelling over de luchtstrijd 
tijdens de meidagen van 1940 georganiseerd. Ne-
derland werd overvallen door een Duitse over-
macht en na een korte maar hevige strijd moest 
Nederland zich na vijf dagen gewonnen geven. 
Hoewel die strijd 82 jaar geleden plaatsvond blijft 
het belangrijk om deze te herdenken. Vrede en 
vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. 
In het NTM verhalen we over de luchtoorlog in de 
meidagen van 1940. Welke vliegtuigen namen 
deel aan de strijd en hoe verliep deze? Wat was 
de rol van de legendarische Fokker G-1 jachtkrui-
ser en wat waren de verliezen aan Nederlandse en 
Duitse kant? In de documentaire 'De Meivliegers' 
vertellen de vliegers van toen over de ongelijke 
strijd die zij streden, een boeiende inkijk in hoe zij 
het beleefd hebben.  
Bij CRASH komen de verhalen tot leven door de 
geborgen onderdelen van vrijwel alle vliegtuigen 
die bij de mei oorlog betrokken zijn geweest. 
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8.5 Mei 

1 mei – Bezoek Volkswagen Cabriolet Club Nederland 

Op zondag 1 mei 2022 heeft een grote groep en-
thousiaste bezitters van een echte Volkswagen Ke-
ver Cabriolet het CRASH museum bezocht. De le-
den van de Volkswagen Cabriolet Club Nederland, 
hadden een mooie dag gepland voor een rit door 
de in volle bloei staande bollenvelden rondom 
Lisse.  

 
 

4 mei – Dodenherdenking 

Op 4 mei heeft CRASH de Dodenherdenking her-
denking bij het ’Missing Man Salute’ monument 
georganiseerd.  
Er was een delegatie van het Nederlands 
Transport Museum (NTM) uit Nieuw-Vennep met 
6 militaire voertuigen en een klassieke autobus. 
David Atkins van de RAFA was eveneens aanwezig. 
Verder waren diverse vrijwilligers van ons mu-
seum, alsmede enkele belangstellenden aanwezig. 
In totaal mochten wij 42 bezoekers tijdens de her-
denking verwelkomen. 
Bij het monument en de Nederlandse driekleur 
halfstok hield onze voorzitter Peter de Raaf een 
korte introductie. Vervolgens nam onze 2e pen-
ningmeester Raph de Wolf het woord.  
 

5 mei – Bevrijdingsdag 

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, vertelde Sergeant-ma-
joor Joost van de Koninklijke Luchtmacht over zijn 
ervaringen tijdens een missie in Afghanistan in 
2013. Dit gebeurde op uitnodiging van de stichting 
“Zorgzaam Rijsenhout”, ”Stichting Maatvast”, de 
gezamenlijke kerken Rijsenhout en de Dorpsraad 
Rijsenhout met als initiator Arie Wies. Joost nam 
ons mee in de markante momenten en ervaringen 
gedurende zijn 4,5 maand durende misse. In zijn 
rol als onderhoudstechnicus tekende hij voor de 
luchtwaardigheid van F-16 jachtvliegtuigen die 
daar waren gestationeerd. 
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Na zijn verhaal en enige vragen ging het gezel-
schap naar buiten om, samen met de burgemees-
ter van de Haarlemmermeer, Mw. M. Schuur-
mans, de lopers van het vredesvuur te ontvangen. 
Dat waren de mensen die in een estafetteloop 
vanuit Wageningen naar de Haarlemmermeer wa-
ren gelopen. Diep respect daarvoor. De burge-
meester ontstak toen samen met de kinderburge-
meester het vredesvuur en memoreerde dat stil-
staan en koesteren van de vrijheid een groot goed 
is, want inderdaad, de strijd om de vrijheid begint 
elke dag opnieuw. 

 

 

7 en 8 - mei De CRASH/SRS Radio Velddagen 

Op zaterdag 7 en zondag 8 mei zijn de CRASH/SRS 
Radio Velddagen gehouden. Tijdens dit weekend 
is geprobeerd om met militaire apparatuur uit de 
Tweede Wereldoorlog radioverbindingen te leg-
gen met radioamateurs in Nederland en de rest 
van de wereld. 
Deze verbindingen zijn gelegd, zowel vanaf de par-
keerplaats voor het museum als ook in de speciale 
radiokamer van het museum. Op de parkeerplaats 
hebben radioamateurs in hun tenten of mobiele 
units met radio’s uit zowel de Tweede Wereldoor-
log als de periode erna gewerkt. In de radiokamer 
was de museumcollectie van zowel radio’s uit ge-
crashte vliegtuigen als ook nog intacte en wer-
kende radio’s uit de Tweede Wereldoorlog te be-
wonderen. Vanuit de radiokamer in het museum 
is gewerkt met de eigen call-sign PI4C. 
Het was een interessant weekend voor jong en 
oud, voor wie alles over de radiotechniek uit de 
Tweede Wereldoorlog, en ook uit de periode 
daarna wilde weten en getuige wilde zijn van live 
actie. 

 
 

 

14 mei - 2022 De Meivliegers in de meidagen van 1940 

”Allemaal wilden ze boven alles vliegen, De Mei-
vliegers in de meidagen van 1940.” 
Met deze woorden opende de locoburgemeester 
van de Haarlemmermeer, Mw. Marjolein Steffens-
van de Water, op 14 mei de speciale herdenkings-
dag voor de Meivliegers. Het is een logisch vervolg 
op de op 13 mei geopende tentoonstelling in het 
Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep 
over de meidagen van 1940. CRASH en het Neder-
lands Transport Museum werken hierin nauw sa-
men. 
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De dag begon echter met een ander memorabel 
feit. In de loop van de ochtend onthulde de burge-
meester van de Haarlemmermeer, Mw. Marianne 
Schuurmans de gedenkplaat voor het schijnvlieg-
veld SF16 (Schein Flughafen) gelegen op de krui-
sing van de Bennebroekerweg en de Aalsmeerder-
weg. 

 
 

Na de opening van de Meivliegers dag door de lo-
coburgemeester op het Fortterrein hielden wij 
met zijn allen onze adem in. Tegen 12:45 uur werd 
in het noorden langzaam maar zeker het motorge-
luid hoorbaar van de vier Fokker S-11 vliegtuigen 
van de Stichting Fokker Four. Terwijl het geluid 
aanzwelt en er op gegeven moment niets anders 
meer te horen valt dan het prachtige geluid van 
vier klassieke vliegtuigmotoren, verschijnen de 
vier vliegtuigen in een strakke formatie boven ons 
fort. Tot 4 maal toe draaiden ze 360 graden rond 
ons museum als ode aan de Meivliegers.  

 
 

Na de Fly By nam Hans Vos, de maker van de tv-
productie; ’de Meivliegers’ het woord om ons te 
vertellen hoe zijn TV documentaire over de Mei-
vliegers tot stand was gekomen en hoe hij geïnspi-
reerde raakte door hun verhalen, een boeiend re-
laas dat ontstond uit een impulsieve vraag die 
Hans Vos had over wie dat eigenlijk waren, die 
Meivliegers. De documentairefilm ’Onze Vliegers’ 
draait in ons museum. 

 
 

Vervolgens nam Marc Smeulers het woord. Marc 
is de kleinzoon van Toos Fokker, de zus van An-
thony Fokker. Marc gaf ons inzicht in het leven 
van Anthony Fokker dat begon op 6 april 1890 op 
een koffieplantage van zijn vader in Indonesië. 
Ook dit verhaal maakte grote indruk. Niet in de 
laatste plaats omdat Marc een aantal unieke za-
ken uit het privéleven van Anthony Fokker en het 
gezin waaruit hij kwam had meegenomen. 
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Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag, met prachtig weer, heel veel bezoekers, een uitste-kende 

sfeer en bovenal: goed georganiseerd. Daarvoor is wederom weer dank verschuldigd aan al onze vrij-

willigers. 

 

14 mei - Lezing Bombardement op Rotterdam 

Als laatste onderdeel van de dag hield Peter de 
Raaf een lezing over het bombardement op Rot-
terdam op die dag, de 14e mei, exact 82 jaar gele-
den. De zaal was stampvol met gasten die geboeid 
naar het verhaal luisterden en vragen stelden. On-
der hen een tweetal dames van meer dan 90 jaar 
oud die binnen kwamen en zeiden: ”Vertel het 
maar, wij waren erbij!”, een prachtige verrijking 
van de presentatie. 

 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag, met prachtig weer, heel veel bezoekers, een uitstekende 

sfeer en bovenal: goed georganiseerd. Daarvoor is wederom weer dank verschuldigd aan al onze vrij-

willigers. 
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8.6 Juni 

11 juni - Lezing over Spookverschijnselen op en rond vliegvelden in het VK 

Zowel tijdens als na de Tweede Wereldoorlog de-
den en doen veel verhalen de ronde over bijzon-
dere en spookachtige verschijningen en gebeurte-
nissen 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 ge-
baseerd op getuigenissen van mensen. Peter geeft 
in deze lezing een aantal zeer markante voorbeel-
den. Laat u verassen en geloof een beetje in het 
ongelofelijke. De lezing is om 13:00 uur verzorgd 
door Peter de Raaf. 
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8.7 Juli 

2 juli - Lezing: Doelwit de Fokker fabriek A’dam Noord 

Na de “Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Am-
sterdam” 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 ci-
viele luchtvaart. Anthony Fokker overleed in 1939 
na een kortstondige ziekte. 
Direct na de capitulatie in mei 1940 moest de Fok-
ker fabriek voor de bezetter werken. Gedurende 
de oorlogsjaren werd er volop geproduceerd. In 
1943 besloten de geallieerden de fabriek te bom-
barderen. Helaas kwamen de meeste bommen te-
recht op de burgerbevolking in plaats van op de 
Fokker fabriek. Veel Amsterdammers lieten daar-
bij het leven of raakten gewond.  
Deze lezing door Peter de Raaf over Fokker in de 
oorlogsjaren is op 2 juli om 13:00 uur verzorgd 
door Peter de Raaf. 
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8.8 Augustus 

13 en 14 augustus - Lezing: Battle of Britain 

 

25 augustus presentatie project ’Oorlogsverhalen’ 

  

De Slag om Engeland was een luchtoorlog tijdens 
de Tweede Wereldoorlog tussen de Duitse Luft-
waffe en de Britse Royal Air Force (RAF). De lucht-
oorlog begon op 10 juli 1940 en verliep in vijf fa-
sen 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 ver-
loop van dit gevecht.  Rick Franke nam de luis-
teraars mee door het verloop van dit gevecht. 
De lezing is op zaterdag 13 en 14 augustus gege-
ven, beide dagen om 13:00 uur 

 

Op 25 augustus was het zover, de presentatie van 
de videoregistraties van de deelnemers van het 
project ’Oorlogsverhalen’. Dat project is in 2019 
van start gegaan met het vinden van deelnemers 
met onderstaande oproep: 
”Nu, bijna 75 jaar na onze bevrijding wordt de le-
vende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 
steeds moeilijker levend te houden. Dat is reden 
genoeg voor het CRASH Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 om het initiatief te nemen voor 
het project ’Oorlogsverhalen’.” 
Het project heeft veel tijd gekost, onder andere 
door de Corona pandemie. In die periode heeft 
het project nagenoeg stilgelegen. De deelnemers 
waren bijna allemaal aanwezig. Sommigen hadden 
ook gasten meegenomen. 
Die middag heeft Peter de Raaf, voorzitter, samen 
met Fokko de Haas en Rick Franke de deelnemers 
ontvangen in de CRASH ’Mess’ met een kopje kof-
fie en een petit-four. In de filmzaal werd een com-
pilatie van alle films vertoond. Er hing enige ge-
zonde spanning in de zaal. Wat zal er komen? Al 
gauw gingen de harten open. Men omarmde de 
verhalen als ware het hun eigen verhalen. De ver-
halen waren zeer divers 

 
 

 
Na afloop was het even stil. De emoties en indruk-
ken moesten een plek krijgen, maar spoedig kwa-
men de vragen en de verhalen los. De Mess werd 
weer in bezit genomen. De deelnemers gingen bij 
elkaar aan één tafel zitten. Het was goed! 
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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 modelbouwdo-
zen en modellen bij het CRASH Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45.  
Wat was er te doen? Een kofferbak verkoop met 
ruil- en hobbyhandel en bezichtiging van het 
CRASH-museum 
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8.9 September 

10 en 11 september - Open monumentendagen 

Zaterdag 10 en zondag 11 september stond in het 
teken van de landelijke ’Open Monumenten Da-
gen’. 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, 
gevestigd op het fortterrein van het Fort bij Aals-
meer, was het gehele weekend geopend. Het Fort 
bij Aalsmeer maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. 

 
 

10 en 11 september - Lezing Stelling van Amsterdam  

Op zowel zaterdag als zondag is een lezing gege-
ven over de geschiedenis van de stelling en het 
fort. Aansluitend aan de lezingen konden luis-
teraars worden rondgeleid over het fortterrein 
door gidsen die het terrein op hun duimpje ken-
nen. 
De lezing: ’Rondom de Stelling’ is zowel op zater-
dag als zondag om 10:30 en 12:30 door Gijs Dirk-
zwager gegeven. 

 
 

24 t/m 26 september - RED BALL EXPRESS 2022 ‘The 20th Edition’ 

Op zaterdag 24 september is de 20e editie van de 
Red Ball Express verreden, een jubileum rit. Dit 
jaar kon er na twee jaar toch weer een Red Ball 
Express worden gereden. Omdat het de 20ste ver-
sie was, was er naast de rit op zaterdag ook voor 
het eerst , van vrijdagmiddag t/m zondag een mili-
tair kamp rond het Fort bij Aalsmeer, met op za-
terdagavond een feestavond met als afsluiting een 
demonstratie van een origineel zoeklicht uit de 
Tweede Wereldoorlog.  
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24 september – De Red Ball Express 1944 en de geschiedenis bij CRASH 

Om 13:00 uur heeft Rick Franke een lezing gege-
ven over de originele Red Ball Express operatie in 
1944. De 82 dagen durende operatie was een 
mega operatie een diende tot voorbeeld voor de 
hedendaagse logistieke processen.  
Aansluitend is een impressie getoond van de RBE 
geschiedenis bij CRASH. 
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8.10 Oktober 

22 oktober - Beurs: Verkoop van 2e hands boeken, modellen, militaria objecten en radio’s 

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 hield op zaterdag 22 oktober 2022 een ver-
koopbeurs in het museum. 
Te koop waren: vliegtuig- en automodellen uit 
kunststof en metaal; nieuwe en tweedehands 
boeken over de Tweede Wereldoorlog, de lucht-
vaart en de krijgsmacht. Tevens waren romans 
over deze onderwerpen te koop. Daarnaast wer-
den militaria verkocht. Dat zijn voornamelijk arti-
kelen die buiten de collectiedoelen van het mu-
seum vallen, dus niet uit de periode 1940 – 1945. 
Verder waren militaire radio’s te koop. 

 
 

 
 

22 oktober – Lezing georganiseerd door KNVVL ALA over het werk van SGLO 

Op 22 oktober is een lezing gegeven, georgani-
seerd door KNVVL ALA en verzorgd door de SGLO 
(Studiegroep Luchtoorlog). 
Het onderwerp was het werk van de SGLO. 
De SGLO stelt zich ten doel de luchtoorlog boven 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog te be-
studeren en de resultaten daarvan vast te leggen. 
De SGLO tracht dat doel te bereiken door het leg-
gen en onderhouden van contacten met haar le-
den, gelijkgerichte organisaties en deskundigen in 
binnen- en buitenland.  
29 oktober - Lezing Het Leven van Henriëtte Pimentel 
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Na een onrustige periode met verschillende ba-
nen in het kinderwerk, werd Henriëtte Pimentel in 
1926 directrice van de Vereeniging Zuigelingen-In-
richting en Kinderhuis in de Plantage Middenlaan 
te Amsterdam, in de volksmond ook wel ‘de crè-
che’ genoemd. Ze initieerde nog datzelfde jaar 
een interne opleiding voor kinderverzorgsters die 
internationale faam zou verwerven. Toen ze de 
pensioengerechtigde leeftijd bijna had bereikt, 
brak de Tweede Wereldoorlog uit. Met dezelfde 
overgave waarmee ze haar hele leven al voor kin-
deren had gezorgd, werd ze een van de sleutelfi-
guren in het heldhaftige plan waarmee zo’n zes-
honderd joodse kinderen uit de crèche gered kon-
den worden. Zichzelf bracht ze daarbij niet in vei-
ligheid. Op basis van intensief onderzoek en vele 
interviews hebben de auteurs de heldhaftige, ge-
dreven en vooruitstrevende Henriëtte Pimentel zo 
compleet mogelijk in beeld willen brengen, met 
aandacht voor de tijdgeest en de geschiedenis van 
de crèche.  

 
 
Esther Shaya, de coauteur, vertelde op 29 10 over 
het boeiende leven van Henriëtte Pimentel. Er zijn 
twee lezingen gehouden de eerste om 11:00 uur 
en de tweede om 13:00 uur. 
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8.11 November 

5 november - Lezing: Stichting Lancaster R5512 

Op 20 december 1942 stegen 232 bommenwer-
pers op van vliegvelden verspreid over Oost-Enge-
land. Eén van die neergeschoten vliegtuigen was 
een Lancaster van 97 Squadron van de Royal Air 
Force. Het was drie uur eerder in Engeland opge-
stegen voor een missie op Duisburg en kwam die 
avond om elf minuten over negen brandend neer 
in Amsterdam Noord. Het was geraakt door het 
Duitse afweergeschut. Er waren geen overleven-
den. 
Op 20 december van dit jaar was het exact 80 jaar 
geleden dat de bemanning van Lancaster R5512 
het ultieme offer bracht. Stichting Lancaster 
R5512 is opgericht met als doel een gedenkteken 
op de crashsite te plaatsen ter nagedachtenis aan 
de omgekomen bemanning van Lancaster R5512. 
De gedenkplaat is op 20 december onthuld in te-
genwoordigheid van nabestaanden. 
Jos de Groot, voorzitter van Stichting Lancaster 
R5512 vertelde op zaterdag 5 november om 13:00 
uur over deze bijzondere gebeurtenis en de zoek-
tocht naar de details van de crash. 

 
 

 
 

12 november - Lezing: Geschiedenis van de onderzeeboot 

De eerste Duitse U-boot in de Tweede Wereld-
oorlog  is in Nederland ontworpen en ge-
bouwd, waarna het als bouwpakket naar Duits-
land is 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 ook ontsnappingen uit gezonken onderzee-
boten Natuurlijk mag de atoomonderzeeboot 
niet ontbreken. Hij heeft de eerste lezing om 
11:00 uur en de tweede om 13:00 uur gegeven. 

 

16 november - Herhalingscursus BHV 
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De CRASH vrijwilligers hebben een BHV opfriscur-
sus gevolgd en met goed gevolg afgesloten, waar-
mee er te allen tijde een aantal gecertificeerde 
Bhv’ers in het museum aanwezig zijn voor de eer-
ste hulpverlening. 

 
 

19 november - Beurs: Verkoop van 2e hands boeken, modellen, militaria objecten en radio’s 

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 hield op zaterdag 19 november 2022 een ver-
koopbeurs in het museum. 
Te koop waren: vliegtuig- en automodellen uit 
kunststof en metaal; nieuwe en tweedehands 
boeken over de Tweede Wereldoorlog, de lucht-
vaart en de krijgsmacht. Tevens waren romans 
over deze onderwerpen te koop. Daarnaast wer-
den militaria verkocht. Dat zijn voornamelijk arti-
kelen die buiten de collectiedoelen van het mu-
seum vallen, dus niet uit de periode 1940 – 1945. 
Verder waren militaire radio’s te koop. 
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26 november - Lezing: Auschwitz Birkenau 

  

Deze lezing door ging over het kamp Auschwitz en 
Birkenau. De aanleiding was het bezoek dat Hans 
met zijn vriend Nico eerder dit jaar aan het kamp 
brachten. Dat bezoek inspireerde Hans om te ver-
tellen 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 ve-
len.  
Hans Seitzinger heeft deze lezing twee keer gege-
ven: om 11 uur en om 13 uur. 
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8.12 December 

13 en 14 december Lezing: Ardennenoffensief 

Dit offensief heeft een maand geduurd, van 16 de-
cember 1944 tot 16 januari 1945. De omstandig-
heden waren erbarmelijk. De wegen waren slecht 
en nagenoeg onbegaanbaar. Het was koud winter 
weer met veel sneeuw en slecht zicht. De Ameri-
kaanse troepen waren niet direct voorbereid op 
het Duitse offensief. Zij waren vanaf de stranden 
van Normandië tot dicht bij de Ardennen gevor-
derd. De mislukking van operatie Market Garden 
gaf de Duitsers tijd om een nieuw front te vormen. 
Een groot aantal eenheden van zowel geallieerde 
als Duitse troepen speelde een rol in deze tactisch 
complexe slag. Het verloop was grillig met als be-
langrijk 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 
en zondag 14 december twee keer gegeven, om 
11:00 uur en om 13:00 uur. 

 

 

23 december Herdenking Airman Candlelight Memorial 

Op vrijdagavond 23 december heeft CRASH de Air-
man Candlelight Memorial ge houden. Het was 
een ceremonieel eerbetoon aan alle omgekomen 
geallieerde vliegtuigbemanningen. 
Wij hebben langs de toegangsweg naar het Fort 
en museum vlaggetjes van de landen van de geal-
lieerde bondgenoten geplaatst samen met foto’s 
van bemanningsleden waar CRASH een band mee 
heeft. Rond 19.30 uur zijn de bezoekers uitgeno-
digd om een brandend kaarsje bij deze vlaggetjes 
te plaatsen. Zo maken wij een symbolische lan-
dingsbaan. Rond 20.00 uur heeft onze voorzitter 
een Memorial speech gehouden. 
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9 In- en om het museum 

9.1 Inrichting 

De museum inrichting en expositie indeling is in 2022 niet aangepast. Er wordt wel aan nagedacht 

over hoe de expositie er uit moet zien na gereedkomen van de renovatie van het fort gebouw.  

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 geëxpo-

seerde items de bezoekers de gelegenheid zelf op ontdekking door ons oorlogsverleden te gaan.  

9.2 CRASH Promotie stand 

28 mei 

Het CRASH-museum kreeg een uitnodiging voor de 4e Open Hangar dag op 28 mei in Hoogeveen van 

Jack van Egmond en zijn team. Na twee jaar Corona konden zij zich deze dag eindelijk weer volop 

presenteren en meldde CRASH zich met een informatiestand in de hangar van ‘Egmond Vintage 

Wings’. De D.XXI in aanbouw, waar het CRASH-museum nauw mee verbonden is, taxiede een aantal 

malen over het vliegveld. De stand van CRASH werd druk bezocht. 

10 september 

In 2022 is CRASH op vliegveld Teuge aanwezig geweest tijdens de Fly-in op Vliegveld Teuge 

Op 10 september 2022 vierde het Vliegtuig on-
derhoudsbedrijf Aircraft Maintenance Nether-
lands (AMN) hun 10-jarig bestaan met een Fly-
in, tezamen met de Teuge Air Fair. Die dag wa-
ren wij uitgenodigd naar vliegveld Teuge te ko-
men, voor het promoten van het CRASH-mu-
seum en om deel te nemen aan de feestelijkhe-
den. Ook werd voor de deelnemers aan de in-
wendige mens gedacht met hapjes en drankjes 
in de grote hal. 

 

9.3 Museumplatform 

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

door vertegenwoordigers van CRASH. 

9.4 Samenwerking 

De Stichting CRASH werkt samen met de Stichting Aircraft Recovery Group die in het Fort 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 gesprek-

ken 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. 
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10 Wat zeggen bezoekers over het museum en de vrijwilligers? 

10.1 Reactie van bezoekers 

CRASH heeft op basis van 147 reviews een 4,7 van 5,0 gekregen. Dat en onderstaande reacties van 

bezoekers motiveren de CRASH-vrijwilligers sterk om op de ingezette weg verder te gaan 

10.2 GoogleMaps 

Bezoekers hebben op Google Maps een aantal recensies achtergelaten: 

• Zeer interessante locatie voor geïnteresseerden in de luchtoorlog boven Nederland gedurende 

de Tweede Wereldoorlog. 

• Goedenavond.  Dank u wel dat u openstond om geschiedenis te delen met mij. Ik kon vrij mijn 

kennis met jullie delen en jullie stonden daarvoor open. Mooi Fort en een mooie collectie. Zeker 

de moeite waard. Ik hou er vele mooie herinneringen aan over. Groetjes. 

• Super verzameling en overzicht van voornamelijk de lucht oorlog tussen 40-45 in de Haarlem-

mermeer en (gedeelte van) Zuid-Hollands en Utrecht. 

• Een " verborgen" museum. Indrukwekkend wat er in de oorlog is gebeurd. Laat je informeren 

• Mooi kleinschalig museum bestaande uit neergestorte vliegtuigen rondom Schiphol. Daarnaast 

uitgebreide collectie (werkende) radio’s uit die tijd. Aanrader om lokale WO II geschiedenis te 

ontdekken. 

• Vrijwilligers die veel bezoekers verdienen 

• Mooi fort met prachtige expositie en af en toe een evenement bij of in het fort 

• Geweldig klein museum. Ruime parkeerplaatsen beschikbaar. Zeer vriendelijk en behulpzaam 

personeel. Leuke sfeer, het museum bevindt zich in een fort. 

• Een fantastische tentoonstelling van onderdelen die zijn hersteld van gecrashte vliegtuigen uit de 

Tweede Wereldoorlog en tentoonstellingen met betrekking tot de verzetsbeweging. Een nieuwe 

tentoonstelling gaat over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het museum is gevestigd in 

een oud fort van voor de Eerste Wereldoorlog en wordt gerund door vrijwilligers. 

• Fantastische plek als je van WO II-luchtvaart houdt en naar herstelde onderdelen van gecrashte 

oorlogsvliegtuigen kijkt. Ook een mooie tentoonstelling over de Nederlandse verzetsspionnen & 

strijders, met name Jos Gemmeke. 

• Moeite beslist waard 

• Erg leuk en interessant. Goed opgezet 👍 

• Interessant 

• Niet al te groot maar enorm interessant. Het is een museum met focus op de luchtoorlog. Vele 

interessante, en unieke, stukken. Een goede uitleg bij de vele objecten waarvan vele uit privé col-

lecties. Het parkeren is gratis en het museum zelf is gevestigd in een oud fort wat voor een speci-

ale atmosfeer zorgt. Je proeft het 'fort leven', het klinische van vele musea ontbreekt, wat de be-

leving versterkt. Een minder bekend museum maar daarom zeker niet minder waard. Zeker een 

middagje waard. 

• Interessante expositie. Vriendelijk personeel. Ik raad iedereen aan om te bezoeken. 

• Leuk voor kinderen  met vrijwilligers als gids met mooie verhalen. Aanrader 

• Heel mooi museum met veel informatie en items. Aardig personeel. Duidelijke uitleg 
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10.3 Tripadvisor 

 

10.4 Tevredenheidsonderzoek 

CRASH heeft in 2022 geen online tevredenheidsonderzoeken ontvangen. Dat is spijtig. De oorzaak is 

onduidelijk. 
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11 Financiën 
Onzekerheid was het woord dat wij noemden in de voorgaande jaarverslagen. Dit is zeker nog van 

toepassing, maar er komt ook een zekerheid bij. In 2022 is het Fort bij Aalsmeer overgenomen door 

Stadsherstel N.V. Dit betekent dat CRASH een verhuurder erbij heeft gekregen. Bij de overname van 

het fortterrein door Stadsherstel is besloten dat er ook een grootscheepse renovatie gaat plaatsvin-

den van het fortgebouw. Dit heeft zeker consequenties voor de inkomsten van CRASH. Doordat wij 

zeer goed communiceren met Stadsherstel proberen wij het omzetverlies tot een minimum te beper-

ken.  

In 2023 moet CRASH ook aangeven hoeveel vierkante meters CRASH museum wil gaan huren. Om dit 

goed te bepalen hebben wij in klein comité een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te kijken of wij 

meerdere vierkante meters expositieruimtes kunnen gaan huren. Dit heeft een behoorlijke impact 

voor de exploitatierekening van CRASH. Daarbij zijn heel veel factoren belangrijk, bijvoorbeeld het 

halen van de museumstatus (dit is van belang voor sponsering etc.), het aantal openingsdagen (hier-

voor zijn meer vrijwilligers nodig, vandaar dat er een campagne is gestart voor werving van vrijwil-

ligers), etc. 

De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is het feit dat CRASH naar verwachting eind 2023/begin 

2024 meer expositieruimte gaat huren dan het huidige aantal. Doordat de financiële afwikkeling (met 

Stadsherstel) van deze uitbreiding en de daarbij behorende financiële consequenties ten tijde van de 

publicatie van dit jaarrapport niet bekend zijn, kunnen wij hier nog geen melding van maken. 

In 2022 heeft CRASH meer inkomsten gegenereerd dan 2021 (en voorgaande jaren) dit heeft natuur-

lijk grotendeels te maken met de opheffing van de coronamaatregelen. Ook heeft CRASH in 2022 

meer activiteiten en lezingen georganiseerd. Ook zijn de bezoekersaantallen gestegen en is het aan-

tal schoolbezoeken verhoogd.  

In 2022 hebben wij ook de langverwachte presentatie van ons project “Oorlogsverhalen” kunnen ver-

wezenlijken. Dit project heeft voornamelijk in 2021 en eerder financiële consequenties gehad, maar 

was in 2021 nog niet “officieel” opgeleverd. In 2022 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd met 

alle deelnemers van de gesprekken van “Oorlogsverhalen”. Dit was een mooie afsluiting van het pro-

ject. De resultaten hiervan zullen doorlopend in ons museum worden getoond. 

In 2022 en voor de komende jaren zullen de huurkosten een substantieel onderdeel zijn van de ex-

ploitatierekening. Om dit bedrag te compenseren ontvangt CRASH ieder jaar een prestatiesubsidie 

van de gemeente Haarlemmermeer. CRASH is zeer afhankelijk van de hoogte van deze subsidie en zal 

ook trachten om de komende jaren deze subsidie aangepast te krijgen naar de hoogte van de exploi-

tatie van CRASH. Om deze afhankelijkheid kleiner te maken zal CRASH de komende jaren proberen 

om meer inkomsten te genereren. CRASH is bezig met een apart sponsorplan, welke bedoeld is voor 

het aantrekken van nieuwe sponsoren en nieuwe fondsenwervingen.   

Jaarlijks maakt het bestuur een begroting waarin op detailniveau kosten benoemd staan. Door zich 

strikt te houden aan deze begroting zal de continuïteit van de stichting gewaarborgd worden. Naast 

deze jaarlijkse begroting maakt de stichting ook een meerjarenbegroting. Aan de hand van deze 

meerjarenbegroting wordt door het bestuur bekeken welke toekomstige uitgaven (of inkomsten) in 

de toekomst gerealiseerd (moeten) worden.  Ook deze financiële handelingen zijn bedoeld om de 

continuïteit veilig te stellen voor de toekomst. Want dat is het voornaamste doel van ons financieel 

beleid.  

Leslie van der Schaaff en Raph de Wolf (penningmeesters stichting CRASH). 


