Oorlog, vrede en mobiliteit

Het belang van transport en logistiek

Na de invasie werden via de stranden diesellocomotieven van het Engelse ‘War Department’ aan land gebracht
[foto: IWM Londen].

Dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland van de Duitse bezetters werd verlost,
zal niemand zijn ontgaan. Dat transport
en logistiek zowel bij de bezetting als bij de
bevrijding een doorslaggevende rol zal hebben gespeeld, lijkt echter nog onvoldoende
onderkend te worden.

De mobiliteitsrevolutie van de negentiende en
twintigste eeuw bood ongekende mogelijkheden op
het gebied van maatschappelijke vooruitgang. Maar
diezelfde revolutie maakte ook een vernietigende
kracht los. De Blitzkrieg, bombardementen op steden
en hun burgers en vernietigingskampen; ze waren er
zonder modern transport niet geweest.
Hetzelfde geldt voor de bevrijding. De geallieerden
ontwikkelden een enorme overmacht aan mobiliteit,
waartegen de Duitsers uiteindelijk niet opgewassen
waren. Daarnaast heeft veel e oorlogsmaterieel
tijdens de wederopbouw nog belangrijke civiele dien
sten bewezen. Mede daardoor bleef nogal wat mobiel
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erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog behouden. Hier
enkele voorbeelden.
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Een C-47 van de Royal Airforce (RAF) vlak na de oorlog in dienst bij de KLM. Het toestel vliegt nog in camouflagekleuren
[foto: Collectie Coert Munck].
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bleef. Op initiatief van Prins Bernhard werd het toestel

na buitengebruikstelling behouden

later weer vliegvaardig gemaakt. Het is nu in gebruik
De Rijksluchtvaartdienst schafte een C-47 aan voor de ombouw tot
regeringsvliegtuig. Dankzij Aviodome, Dutch Dakota Association en Prins
Bernhard bleef het toestel als vliegend erfgoed behouden [foto: Ben
Ullings - Aviation Photos International].

bij de Dutch Dakota Association DDA . Mede dankzij
steun van het Mondriaan Fonds kunnen met deze
D

straks weer rondvluchten met passagiers worden

georganiseerd.
Diesellocomotief
Na de invasie in Normandi op juni

moesten de

geallieerde troepen logistiek ondersteund worden bij
hun opmars naar Duitsland. Daarvoor was ook spoor
wegmaterieel nodig. Twintig kleinere diesellocomo
tieven van het Engelse Oorlogsdepartement werden
via de invasiestranden aan land gebracht; toen de
havens in geallieerde handen kwamen kon meer en
groter materieel worden overgebracht. Vijf locomotie
ven van deze eerste zending kwamen uiteindelijk in
Nederland terecht. Samen met ander oorlogsmateri
eel zoals weg en railvoertuigen bleven deze locomo
tieven na de bevrijding in Nederland achter.
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Stichting 162 wist een locomotief van het ‘War Department’ te
verwerven. De locomotief werd gerestaureerd en weer rijvaardig
gemaakt [foto: Stichting 162].

Dit materieel zou ook een nuttige rol vervullen tijdens
de wederopbouwperiode. De vijf locomotieven
werden overgenomen door de Nederlandse
Spoorwegen NS , die ze gebruikte tot

. Na

diverse omzwervingen bij industriële bedrijven
kon er één door Stichting

worden verworven,

die de locomotief dienstvaardig restaureerde.
Samen met een aantal gerestaureerde Amerikaanse
goederenwagens uit de oorlog vormt de locomotief
een waardig herdenkingsensemble.
Vrachtwagen
Was de rol van vliegtuigen en railvoertuigen tijdens
bezetting en bevrijding lang niet voor iedereen even
opvallend, anders lag dat bij de wegvoertuigen.
In de loop van

en ‘

had heel Nederland de

gelegenheid gehad om kennis te maken met de

De ‘GMC CCWK’ was tijdens de oorlog de belangrijkste en meest geproduceerde militaire vrachtwagen. Een aantal werd door particulieren weer in
hun originele militaire staat gerestaureerd [foto: Wikimedia Commons,
Rob Mitchell].

gevarieerde en indrukwekkende hoeveelheid militaire
voertuigen, waarmee de oprukkende geallieerde
troepen onder luide toejuichingen stad en land
doortrokken. Vooral deze voertuigen maakten de
overwinning voor het grote publiek zichtbaar. De
‘GMC CCWK’ was de belangrijkste; de General Motors
Company produceerde tijdens de oorlogsjaren ruim
een half miljoen e emplaren.
Aanpassen
Net als het spoorwegmaterieel bleven ook de
militaire wegvoertuigen na de bevrijding achter.
Daaronder waren duizenden van deze GMC’s, die,
behalve bij het Nederlandse leger, werden ingezet
bij transportbedrijven, de bouw en het grondverzet.

8

Duizenden GMC’s bleven na de bevrijding in ons land achter. Ze werden
aangepast voor nieuwe, civiele functies, bijvoorbeeld in het zware zandtransport [foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum, Max Popma].
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Toen de geallieerden de sluizen in het Lippekanaal bombardeerden liep het kanaal leeg en kwam de Terra Nova droog te liggen
[foto: Collectie Jan Lock].

Rechts: In 2004
nam de Landelijke
Vereniging tot
Behoud van
het Historisch
Bedrijfsvaartuig
de Terra Nova
in gebruik als
verenigingsschip
[foto: Jan Lock].

Voor het aanpassen van deze voormalige legertrucks
voor hun nieuwe civiele functies ontstond een aantal
gespecialiseerde kleine bedrijven, die soms onder
eigen naam deze nieuwe producten op de markt
brachten. Een groot aantal GMC’s, zowel militair als
civiel, bleef als mobiel erfgoed behouden, verreweg
de meeste door particulier initiatief.
Motorschip
De binnenvaart speelde bij de geallieerde opmars
een veel minder prominente rol, maar ook dat
verhaal moet verteld worden. De meeste Nederlandse
schepen waren al gevorderd om in Duitse dienst te
gaan varen. o ook de erra Nova, een ‘lu e motor’,
die in

van stapel liep bij scheepswerf Boot in

istorisch Bedrijfsvaartuig VB B . Voorzien van het

Leiden. Toen de geallieerden de natte infrastructuur

predicaat ‘Varend Monument’ is het nu in gebruik als

gingen bombarderen om de Duitse mobiliteit te

verenigingsschip.

hinderen, kwamen ook de sluizen in het Lippekanaal
aan de beurt. Het kanaal liep leeg en de inmiddels

Het verhaal van transport en logistiek in tijden van

geconfis ueerde erra Nova, onderweg met vracht,

oorlog en vrede verdient het om verteld te blijven

kwam droog te liggen.

worden. Laten we daarom zuinig zijn op mobiel
erfgoed en er alles aan doen om het in stand te

Tot zinken gebracht

houden, mét de verhalen die daarbij horen. Met z’n

Behalve de infrastructuur werd alles wat maar vracht

allen: particulier initiatief, musea en overheid.

kon vervoeren beschoten en gebombardeerd. De
Terra Nova kwam er met beperkte schade vanaf,
maar enkele honderden andere binnenvaartschepen
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werden zwaar beschadigd of tot zinken gebracht. Na
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