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Bij de voorplaat.
Een kamp in Normandië

Van de voorzitter.
Beste mensen.,

Helaas is deze nieuwsbrief wat later uitgekomen dan de bedoeling was, één 
van de redenen is dat ik ziek terug gekomen ben vanuit Normandië en geruime 
tijd ziek thuis heb gezeten. Mede hierdoor kwam het er maar niet van om deze 
nieuwsbrief op te zetten.

Het seizoen is weer in volle gang, een aantal evenementen zijn de agenda al 
gepasseerd en een aantal evenementen moet nog komen. Zo hebben we inmid-
dels een toertocht gehad, een tweetal veteranendagen en zijn er een aantal 
leden van ons naar Normandië geweest, al dan niet in NNLV verband. Ook heeft 
de NNLV op een bescheiden manier zijn 1e lustrum gevierd met een kofferbak 
verkoop en een BBQ. Van al deze evenementen vind u verderop een (foto) 
verslag.

Het valt me op dat er voor de veteranendagen steeds minder belangstelling is 
vanuit de leden om hier aan mee te werken. Ik begrijp dat er voor de leden niet 
altijd evenveel aan is om de hele dag maar wat bij hun voertuigen te hangen. 
Maar het is voor de veteranen toch wel vaak dat de voertuigen weer herinner-
ingen van vroeger naar boven halen. Oud Indiëgangers herinneren zich vooral 
de Willys jeep en de minder oudere veteranen hebben weer meer herinner-
ingen aan de DAF serie. Laten we proberen om deze veteranendagen mede te 
doen laten slagen, door met meerdere voertuigen aanwezig te zijn op zulke 
evenementen.

In september wordt er een bivak georganiseerd door Koos en Gerard, zie 
verderop in deze nieuwsbrief de aankondiging. Het is een bivak op een geheel 
andere plaats en een geheel andere organisatie. En ook totaal andere activitei-
ten, zoals een nachtrit. 

Door Tjeabele Hoekstra

Monument in Ouistreham



Verenigingsnieuws

Whatsapp is een applicatie die je kunt installeren op je smartphone. Je kunt er gratis berichten mee versturen 
naar andere Whatsapp gebruikers. Om deze berichten te ontvangen heeft je ontvanger ook Whatsapp nodig. 
Gelukkig is Whatsapp zo populair dat tegenwoordig bijna iedereen wel Whatsapp geïnstalleerd heeft op zijn of 
haar telefoon. Whatsapp wordt steeds populairder en heeft het ouderwetse sms’en al bijna helemaal vervangen. 

Het grote voordeel van Whatsapp is dat de applicatie gratis is en het verzenden van berichten is ook gratis. 
Whatsapp heeft veel meer voordelen want je kunt gemakkelijk foto’s, video’s en geluidsbestanden verzenden via 
Whatsapp dus je kan overal waar je bent je foto’s en video’s delen.

Wanneer je heel veel vrienden hebt dan kan je ook een speciale groeps-chat aanmaken en al je vrienden 
uitnodigen. Je zit dan met zijn allen in een zogenaamde ‘chat’ en zo kan je met iedereen tegelijk praten. Dat is 
heel handig als je met z’n allen iets af wilt spreken of gewoon ervan houdt om met z’n allen te babbelen.

“Huh? Wat doet een verhaal over Whatsapp in mijn nieuwsbrief?” zul je misschien denken.

Afgelopen week was het mooi weer en na een spontaan telefoontje hebben Menno en ik een prachtig ritje 
met onze nekafjes gereden. En keer op keer valt het me op dat ik dat ik de hobby dan nog veel leuker vind dan 
wanneer ik in mijn uppie de wereld in trek. Tijdens de pauzes even bijkletsen en het gevoel dat je er niet alleen 
voor staat als het materiaal eens de geest zou geven. Ook zijn er een aantal leden die vanwege hun werk nooit op 
zaterdag een aan een rit van de club mee kunnen doen. 

Dat alles (en de geluiden tijdens de laatste ledenvergadering) brachten mij op het idee om een groeps-chat van 
de NNLV op te starten. Als het eens mooi weer is en je hebt een leuk ritje in je hoofd en je hebt zin in gezelschap, 
dan zet je dat in de groeps-chat. Je spreekt ergens af en je kunt zo samen een plezierige middag beleven. Snel en 
met weinig gedoe eromheen (want je hebt natuurlijk geen routebeschrijving op de plank liggen). En wie weet, 
misschien leent de app zich ook prima om bijvoorbeeld heel snel een technische probleempje op te lossen … Ik 
denk dat er legio mogelijkheden voor de NNLV zijn.

Het installeren van Whatsapp is op veel smartphones gratis. Bij iPhones kost het meen ik € 0,89.

Aanmelden 
• Installeer Whatsapp op je smartphone;
• Stuur een mailtje met het nummer van je smartphone naar secretaris@nnlv.nl en ik zorg ervoor dat je in de 

groep komt.

App YA! Marcel

en de NNLV



Club agenda
Datum
28 maart
19 april
10 mei
31 mei t/m 9 juni
16 juni
27 juni
28 juni
25 juli
29 augustus
26 t/m 28 september
26 september
4 oktober
31 oktober

Andere evenementen

23 februari
23 maart
27 april
16 t/m 20 juli
9 t/m 10 augustus
16 augustus
14 t/m 20 september
20 september
12 oktober

Evenement
Koffie klets
7e Army Toer
Kofferbak verkoop
Normandië
Veteranendag Friesland
Koffieklets
Veteranendag Westerkwartier
Koffie klets
Koffie klets
Bivak
Koffie klets
Najaarsrit
Koffieklets

Ruil beurs
Ruil beurs
Militaria
The war and peace show
Ruil beurs en static show
Oldtimerdag 
Operation Market Garden
Oldtimerdag
Ruil beurs

Locatie
Snakkerbuorren
Schalsum
Snakkerbuorren
Coursuelles-sur-Mer
Leeuwarden
Snakkerbuorren
?
Snakkerbuorren
Snakkerbuorren
Oudleusen (Ommen)
Snakkerbuorren
?
Snakkerbuorren

Best
Breda
Ciney B
Folkstone GB
Ursul B
Ruinerwold
Veghel
Appelscha
Breda

Info
Club bijeenkomst
Toertocht
Club bijeenkomst
70 e Herdenking D-day
Static show
Club bijeenkomst
Static show
Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Club weekend
Club bijeenkomst
Toertocht
Club bijeenkomst

Org. Wheels
Org. KTR
Ciney.expo
Militaria en show
Org. VZW 4Def

www.omg2014.nl
Org. KTR

Evenementen

Moppenhoekje

Houd ook de agenda op de site in de gaten, hier komen regelmatig meer evenementen op te staan.

Een tijd geleden hadden het Nederlandse en het Belgische leger een grensoorlog uit te vechten. De loopgraven 
zijn gegraven, maar de oorlog schiet niet echt op. Dus er moest een andere strategie worden bedacht om deze 
oorlog er gunstiger uit te laten zien voor het Nederlandse leger. Bij een militaire top wordt door de generaals 
bedacht dat de meeste Belgen Sjefke heten en misschien moet dat aan het front maar eens gewoon geroepen 
worden. Zo gezegt zo gedaan, een koerier met een geheim bericht naar het front en de order wordt uitgevoerd. 
Jan Soldaat in de loopgraaf probeert het eens: “Sjefke” en van de overkant klinkt: “Ja Present”, PANG, dood. 
Dit herhaalt zich dagenlang achter elkaar en de Belgen verliezen verschrikkelijk veel soldaten. Er moest iets 
gebeuren, dus op hoog niveau bij de Belgische generale staf wordt bedacht dat de meeste Nederlanders Jan 
heten en waarom zouden zij dus niet hetzelfde proberen. Ook een geheim bericht per koerier naar het front en 
Sjefke Soldaat moest het maar eens proberen. Dus Sjefke roept: “Jan!” Niets “JAN!!!!!!” Weer niets “JAN!!!!!” 
Dan klinkt het van Nederlandse zijde: “Was jij dat Sjefke” “Ja” PANG!!!!!!



Beste Leden van de NNLV. Door Koos en Gerard

Zoals jullie op de site hebben kunnen lezen is er op 26, 27 en 28 september 2014 het Bivak van de NNLV.
John Bergsma heeft mij  gevraagd om dit eens te organiseren in een  andere omgeving. 
Dit leek mij wel een leuke uitdaging. De organisatie doe ik samen met Gerard van Vliet.

We hebben wel voor een iets andere opzet gekozen en hopen er zo voor iedereen met z’n legervoertuig een 
leuk en gezellig weekend van te maken.

Het weekend is op Camping  de Spokke-Riete van Fam. Dijk  Peezeweg 17 te Oudleusen.
Dit is in de omgeving van Ommen.   www.spokke-riete.nl  

De opzet is als volgt:
• Het weekend is voor iedereen geschikt.
• Overnachting  op de Camping is in eigen tent, caravan, camper of auto.
• Het weekend is geheel verzorgd, dus eten en drinken e.d. wordt door de organisatie geregeld.
• Aankomst vrijdag vanaf  ongeveer 14.00 uur.
• Zaterdag vanaf ongeveer 10 uur een Colonnerit in de omgeving  van Ommen met bezoek aan een 

legerdump.
• S’avonds is er een BBQ op de Camping.
• Vanaf ± 21.00 uur nachtrit.
• Daarna gezellig napraten tot…..
• Zondag’s rijden we met  de liefhebbers naar een groot bos.
• De kosten voor het hele weekend zijn ± € 70,= pp Kinderen tot 14 jaar € 35,= pp , de definitieve kosten 

worden later bekent gemaakt.
• Je aanmelden kan vanaf nu tot een week voor aanvang van het Bivak.
• Voor vragen en inlichtingen kun je altijd bellen of mailen naar:
• Koos Vergeer 06-10959542    koos_nekaf@hotmail.com
• Gerard van Vliet 06- 23267507  vliet66@zonnet.nl

Nader bericht volgt.

Met vriendelijke groeten van Gerard en Koos.

Van de FEHAC

De nieuwste nieuwsbrief is weer te vinden op:
http://fehac.nl/wp-content/uploads/PDF/Fehactiviteiten/2014-01%20Fehactiviteiten.pdf



Evenementen verslagen

Army toer ‘rondje voormalige Middelzee’ door Marcel de Boorder

Dinsdag 15 april: 10o C, koude noordenwind, nachtvorst, de fruittelers beregenen hun bomen
Woensdag 16 april: 13o C, bleek zonnetje later regen
Donderdag 17 april :       12o C, the passion in Groningen verloopt kleddernat
Vrijdag 18 april:    9o C, gure noordenwind en een beetje regen, niet fijn om buiten te zijn.

De weersverwachters twijfelden lang over de zaterdag en uiteindelijk werd het een droge zonnige dag volgens 
hun verwachting. Maar ja, hoe goed kun je ze vertrouwen?
 Ik was op het idee gekomen om dit jaar maar eens op de motor mee te doen aan de armytoer en dan is het 
weer niet onbelangrijk. In het weekend vòòr de toer had ik de Triumph aangeschopt voor een proefrit van zo’n 
70 km, een goede gelegenheid om bij Menno op de koffie te gaan en de vorderingen van zijn WOII-Matchless-
restauratie-project te bekijken (gaaf hoor!). Geen problemen gehad tijdens de rit, dus dat zat wel snor (dacht 
ik). 

In de week daarna maar eens wat legerkleren opgescharreld want, hoewel ik veel liever burgerkleren aan heb,  
om nou volledig in het zicht op de motor in een militaire ‘colonne’ met spijkerbroek om de kont te zitten … nee, 
dat moest maar niet. 



Op de zaterdag van de tocht scheen het zonnetje al toen ik uit mijn bed kwam en er was geen wolkje aan de 
lucht. Dus vol goede moed richting Schalsum vertrokken (lang leve de navigatie). Bij Siemon en Metje waren 
al verschillende mensen gearriveerd. Ook Arthur was weer heel vroeg opgestaan en had alweer honderden 
kilometers asfalt verslonden met zijn Nekaf om deel te kunnen nemen aan de rit. Respect!  En zelfs onze nieuwe 
leden waren al present.  Siemon kreeg een telefoontje van Tjeabele: Luitzen en hij zouden niet komen, een 
kilometertje of acht nadat ze van huis gegaan waren spoot de olie uit het blok. Vette pech dus! 
Kopje koffie met koek en dan even bij de voertuigen kijken. Ik blijf dat reuze imposant vinden, al die militaire 
voertuigen. Sibbele had een ‘nieuwe’ bantam-trailer achter de MB hangen. Ik ben vergeten te vragen of het de 
Fransoos is, maar dat komt dan nog wel eens. Verder waren er natuurlijk de voertuigen van onze nieuwe leden: 
Alan had in zijn Willys MB zijn buurman en zijn Labrador Joep meegenomen.  Alan vertelde dat hij altijd al een 
legervoertuig wilde hebben en dat het er recent echt van gekomen was. Alan heeft heel lang met microlight 
vliegtuigen gevlogen en hij heeft zelfs zelf een dubbeldekker gebouwd! Judith en Mark komen uit Ruinen en 
hebben een mooie ambulance-Nekaf. En ook zij hadden de hond mee, een leuke Beagle-dame.
Jaap vertelde over de tocht die hij en Siemon georganiseerd hadden en legde heel mooi de link tussen onze 
legervoertuigen en het gevecht van de Friezen tegen het water van de Middelzee. En toen was het tijd om te 
gaan.

Ik ben helemaal onbekend in dit gebied en het begon al goed met plaatsnamen als Peins, Slappeterp (ik zou 
zelf bij wassend water liever op Sterketerp gewoond hebben) en Menaam. In Marsum schrok ik bijna van de 
aanwezigheid van een heus kasteel  met daarnaast een prachtig carré hofje. Wat doet dat daar en hoe is dat 
ontstaan? Vragen om later een antwoord op te vinden maar reden genoeg om Marsum later nog eens een 
bezoekje te brengen.

We reden veel over dijkjes en, zo las ik later omdat het slecht lezen en motorrijden tegelijk is, kwelderruggen. 
Sommige waren duidelijk als dijk te herkennen, andere beduidend minder goed. Uiteindelijk kwamen we bij de 
oude zeedijk waar we even pauze hielden. Er werd gezellig gekletst en we waren het allemaal met elkaar eens: 
het was prima te doen met dit prachtige lenteweer!

Even later reden we naar de ‘Oude Bildtdijk’, één van de langste straten van Nederland. En op mij kwam het ook 
wel een beetje alternatief over, leuk om eens bij langs te rijden. Aan de rechterkant het laaggelegen land dat  van 
de Middelzee gepikt was en links achter de huizen kon je  in de verte de Nieuw Bildtdijk zien. Uiteindelijk kwamen 
we bij de huidige dijk van de Waddenzee uit. We gingen lunchen op een historische plek: hier was vroeger de 
haven van de veerboot naar Ameland. En inderdaad, het kostte niet veel moeite om het restaurant in je fantasie 



naar een oude herberg te laten veranderen. Wat zou zich hier wel niet allemaal afgespeeld hebben? Tijdens de 
lunch hoorden we ook dat de problemen van Luitzen en Tjeabele mee leken te vallen, het was ‘slechts’ een lek 
olieslangetje.  Gelukkig niets onoverkomelijks dus …

Ik had na de lunch letterlijk en figuurlijk even een duwtje nodig om weer op gang te komen. Jaap en Wopke 
bedankt! Via de bodem van de Middelzee kwamen we bij de oude oostelijke dijk zo zakten we weer af naar het 
zuiden. We reden door Leeuwarden en ondanks de verkeerslichten bleven we redelijk bij elkaar in de buurt. 
We hoefden dan ook niet lang op elkaar te wachten bij het verzamelpunt na Leeuwarden. We deden nogmaals 
Marsum aan besloten de tocht met een consumptie bij het Weidumer Hout in het midden van de voormalige 
Middelzee aan de Zwette.

Siemon en Jaap: hartelijk bedankt voor deze fijne dag! Jullie hebben mij bewust gemaakt van 
landschapselementen die me anders van zijn lang zal ze leven niet opgevallen zouden zijn. Wat een prima start 
van het groene seizoen! En Mika en Ewa: jullie worden hartelijk bedankt voor de camouflage met  kleefkruid: het 
bleef helemaal tot in Tolbert hangen!

Foto verslag van de op 28 juni gehouden veteranendag te Leek



Foto verslag van het Normandië bezoek





Even een praatje met

DIENSTTIJD LANDMACHT VAN AAD KORENBLIK    1965 – 1971
Ondergetekende, 17 jaar, derde klas MULO, en de moed der wanhoop nabij, want ik zag iedereen naar een 
administratieve functie gaan en dat wilde ik niet. Dus Defensie bracht uitkomst. Onder de wapenrok van de 
koningin ( toen Juliana), opkomstdatum 29 maart 1965 te Ossendrecht bij de Artillerie, dus geen soldaat, maar 
kanonnier. Geweldig dus, maar na de basisopleiding richting Kampen voor een admin opleiding. De wanhoop 
kwam weer boven, maar het is mij gelukt om zeer ongeschikt bevonden te worden. 

Bij de Defensie kon toen alles en Den Haag zei: “hij dwars, wij ook dwars”. Overplaatsing naar Harderwijk, 
Infanterie, maar dat is geen techniek, wat ik wilde. Want na 6 jaar Infanterie kan je alleen hardlopen en ver 
spugen. Dus een request naar Den Haag om in de techniek te komen. Maar om chauffeur zware wiel te worden, 
moest je 19 jaar zijn en ik was net 18, dus te jong. Tussenoplossing: in de garage in Nunspeet bij het 105 
Lichttransportbataljon, bij 107 Lichttranssportcie. Daar, als monteur zonder opleiding, wachten tot ik 19 jaar 
zou zijn. Vond ik best leuk: olie, vet en altijd vieze handen. Ik was dus K.V.V. De dag dat ik 19 werd moest ik een 
ander contract ondertekenen, voor T.S. (Technisch Specialist). Het verschil is dat een K.V.V. op dienstkosten mag 
leren en een T.S. een vakdiploma moest halen. In Nunspeet kon ik mijn 328 rijbewijs halen, zou mij 2 maanden 
schelen in Roermond. Maar….., ik reed wel 50 km. per uur op een grote voorrangsweg in Zwolle en was volgens 
de examinatoren wel geschikt voor, let goed op, straaljagerchauffeur, maar niet voor chauffeur 328. Dus op naar 
Roermond, daar poging nr. 2 voor de 328 en het lukte. Maar hier kreeg ik van de rijinstructeur de opdracht, rustig 
aan, want de examinator is een oude adjudant. Ik rustig aan en wat schertst 
mijn verbazing, de goede man verzocht mij om aan de kant te gaan staan. 
Hij wilde even met mij praten en sprak het volgende: er is op jouw rijden 
niets aan te merken, maar ik krijg het gevoel dat je bang bent. Ik vroeg of 
ik nog even 5 minuten door Roermond mocht rijden, zoals ik dacht dat het 
moest. Kreeg toestemming en reed vervolgens door straatjes naar de grote 
voorrangsweg in Roermond en bereikte daar de snelheid van 50 per uur: 
geslaagd met vlag en wimpel! Als jullie het snappen, snap ik het ook. 

Vervolgens naar de Rij- en Tractie School te Eindhoven, daar op voor 
616 met 8 ton aanhanger. Geen problemen, dus na 4 maanden op naar 
Wezep, 101 Genie Gevechts Groep, 107 Kiepauto Compagnie. Eindelijk 
lekker in mijn vel en het naar mijn zin gehad. Daar moest ik mijn C.C.V. 
diploma halen, wat voor mij niet zo moeilijk was. Daarnaast deed ik ook 
mijn Automonteurdiploma, Aspirant en 1e Monteur. Hiervoor moest ik 
praktijk hebben in een garage om examen te kunnen doen. Dus naar de 
commandant, want ik was chauffeur en geen monteur. Hij naar bureau 
Personeel voor overleg. Oplossing: naar de Bergingscursus in Soesterberg, 



na anderhalve maand terug, vervolgens Takelwagen (Us Mem) overgenomen van een dienstplichtige Fries. Dit was 
geen 616, maar een YB 626. En als er niets te takelen was, moest ik sleutelen, probleem opgelost. En kon zo ook 
die diploma’s halen. Dit tot het einde van mijn T.S. tijd, juli 1971, veel plezier en veel gedaan. Grote oefeningen, 
veel klussen door het land en voor de NAVO. Heel goed werk verricht tijdens 3 maanden Tunesië, destijds de 1e 
Vredesmissie. In die tussentijd van onder de wapenrok van Juliana onder die van Beatrix gekropen. En aan het 
einde van mijn T.S. tijd wilde ik graag  “beroeps” worden. Dat kon, maar dan moest ik rijinstructeur worden. Toen 
der tijd was mijn slogan: er rijd er maar één en dat ben ik! Dan moest ik het maar bij de Luchtmacht proberen. 
Daar hadden ze genoeg chauffeurs, maar ik kon wel Vliegtuigmonteur worden en zo werd het dus in juli 1971 naar 
de LETS in Schaarsbergen.

Zo zie je, die rijinstructeurs in Zwolle (begin verhaal), hadden bijna gelijk; geen straaljagerchauffeur maar monteur. 
Zo heb ik 9 jaar F104 Starfighter gedaan en in 1980 omgeschoold naar F16.  Non-stop gedetacheerd geweest 
bij het 322 squadron op de vliegbasis Leeuwarden, waar ik in 2002 als sergeant der eerste klasse met FLO ben 
gegaan. Maar misschien daar meer over in een volgend clubblad.

Van de redactie
Inleveren copij voor de volgende nieuwsbrief voor 14 november 2014 bij redactie@nnlv.nl



De Willys jeep

De geschiedenis van de Willys MA en MB Jeep. Door Tjeabele Hoekstra.
 
Juni 1940 (in Europa was inmiddels de 2e wereldoorlog al uitgebroken) nodigde de Amerikaanse regering 135 
bedrijven uit voor het ontwerpen van een licht verkennings voertuig. Er waren ,,slechts’’ drie bedrijven die hier op 
tijd op reageerden, namelijk Bantam, Willys en Ford. In minder dan een jaar kregen deze drie bedrijven het ieder 
voor elkaar om tot een ontwerp te komen. Uiteindelijk gaf de Amerikaanse regering de opdracht aan Willys voor 
het maken van de ,,jeeps’’.

1940 Willys ,,Quad’’

In minder dan 75 dagen kwam Willys met hun prototype de ,,Quad’’, hiervan zijn er 2 gebouwd. Deze is 
doorontwikkeld tot de ,,Willys MA’’, de voorloper van de ,,MB’’. Overigens de type aanduiding van de Willys jeep 
,,MA’’ staat voor (M)ilitair type (A). De MA had een versnellingspook aan het stuur, 2 lage instappen, en een 
handrem aan de linkerkant. 
Willys had problemen om onder het door de Amerikaanse regering vastgestelde gewicht van 2160 lbs (+/- 979 
Kg) te blijven. Hierdoor werden er diverse items weggelaten in dit model, echter deze items kwamen in het latere 
model weer terug. Na veel getest te hebben begon Willys met de productie van de MA, in totaal werden er 1553 
stuks geleverd, waarvan 50 stuks met vier wiel besturing. De meeste MA’s werden onder de voorwaarden
van de ,,leen en pachtwet’’ geleverd aan het Britse leger en aan het Rode leger in de Sovjet Unie. Op dit moment 
zijn er nog zo’n 30 stuks, over de gehele wereld verspreid, van dit model bekent.

1941 Willys ,,MA’’



De MA had een 4 cilinder benzine motor met een vermogen van 60 PK. De versnellingsbak had 3 versnellingen 
vooruit en 1 achteruit. De versnellingspook was aan het stuur bevestig. 
Na deze eerste order van 1553 stuks type MA werden de pluspunten van de door Ford en Bantam ontwikkelde 
jeeps toegevoegd aan de Willys. En zo werd het type MB geboren.

1941 – 1945 Willys MB
  
Deze MB had een iets lichtere motor, namelijk 54 PK en er kwam een vloerversnelling in, ook werd het voertuig 
weer iets lichter. Op 23 juli 1941 gaf de Amerikaanse regering opdracht voor de productie van de MB. De 
stuksprijs voor deze MB was $ 738,74. Al gauw bleek dat Willys de productie niet aan kon, Ford bood hierin de 
helpende hand en maakte de MB in licentie onder de naam Ford GPW.  De letters GPW staan voor (G)overment 
(P) voor de 80” wielbasis en de (W) voor Willys licentie. Tijdens de 2e wereldoorlog zijn er +/- 363.000 Willys MB 
en 280.000 Ford GPW geproduceerd.

De Willys jeep in het Nederlandse leger.
In Europa had de Prinses Irene brigade in 1944 de beschikking over zeven stuks kleine jeeps. Aanvankelijk waren 
er in de brigade geheel geen jeeps, maar de stafofficieren van het ministerie van oorlog pleitten vanaf 1943 voor 
het aanschaffen van deze jeeps. Hierbij werd ook al vooruit gedacht aan de wederopbouw van het leger na de 
oorlog. De jeep was namelijk een uitstekend ,,allround’’ inzetbaar voertuig. En het kon gebruikt worden voor 
het vervoer van manschappen, als verkenningsvoertuig, als commandovoertuig, voor vervoer van gewonden en 
andere taken. 
Na de oorlog moest er in korte tijd een volledig vernieuwde krijgsmacht op poten gezet worden.

Prins Bernhard in ,,zijn’’ jeep tijdens een herdenking in Wageningen voor hotel ,,de Wereld’’



En zoals men in ‘’44 al begrepen had waren hier ook jeeps voor nodig. Deze werden tot 1950 door de 
,,Bijzondere aankoop commissie’’ in Londen gekocht bij de Canadese autoriteit van het ,,Canadian Department of 
Reconstruction & Supply’’. Door de met de Canadezen gesloten deal in 1946 werden er ongeveer 1800 ,,rijdbare’’ 
jeeps aangekocht. Om deze jeeps rijdende te kunnen houden werden er op de dump in Deelen een groot aantal 
sloop jeeps gekocht. Hoeveel jeeps er voor 1950 aangekocht zijn is niet te achterhalen.

Een overzicht van de dump in Deelen, hier staan +/- 400 jeeps opgesteld.

Door de ontwikkelingen in Nederlands-Indië werd de opbouw van de Koninklijke Landmacht in Nederland ernstig 
vertraag. Want er waren grote aantallen troepen en materieel nodig voor de Nederlandse inzet in de Oost. Door 
het ministerie van overzeese gebiedsdelen werden er jeeps uit de geallieerde dumps in Frankrijk gekocht. De 
eerste zending die vanuit Le Havre naar Nederlands-Indië werd verzonden bestond uit 2610 jeeps. De volgende 
partij bestond uit 1000 jeeps welke ook vanuit Frankrijk werden verzonden. Behalve deze 3610 jeeps had de KL 
en de KNIL nog de beschikking gehad over de door het Britse bezettingsleger achtergelaten jeeps, en over de 
CJ2A en CJ3A jeeps die direct vanuit Amerika naar Nederlands-Indië  verzonden waren. De directeur van de leger 
materieel dienst (DLMD) meld in 1948 dat er ongeveer 4485 jeeps in de Oost waren.     
Maar hij meld er direct bij dat dit aantal nog steeds niet voldoende was, het tekort bedroeg 1700 stuks. De uit 
Amerika afkomstige jeeps waren nieuw, maar de door de Britten achtergelaten jeeps waren dit niet. En de uit 
Frankrijk afkomstige jeeps hadden al een oorlog mee gemaakt en hadden al die tijd tot 1947 buiten gestaan. Dus 
is het begrijpbaar dat het veel moeite koste om deze jeeps rijdende te houden. De jeeps werden gekocht onder 
de classificatie ,,good’’ - ,,fair’’ en ,,poor’’ jeeps. Uiteraard wilde men het beste voor de Oost, dus werden er 
alleen maar jeeps aangekocht met de classificatie ,,good’’. 
Toen men de partij van 1000 jeeps kocht dacht men dat men alleen maar ,,good’’ jeeps had aangekocht. Maar 
niets bleek minder waar, want bij inspectie door de waarnemend coordinator motortransport bleken er 2 de 
classificatie ,,good’’ te hebben en 998 de classificatie ,,fair’’. De Amerikanen hadden waarschijnlijk een andere 
definitie van wat een goede jeep was.   

 Vliegveld Kalibanteng 1946.



Wel werd er nog opgemerkt dat Nederland geen ,,kat in de zak’’ had gekocht, maar dat het slechts een 
misverstand was. En dat men toch het Amerikaanse classificatie systeem moest blijven handhaven.
Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 keerden de troepen terug naar Nederland, met meestal achterlating van 
het toch al afgeschreven materieel. 

De KL bleef dus een grote behoefte houden aan uitbreiding van de vervoerscapaciteit. In 1950 kwam het Noord-
Amerikaanse militaire hulpprogramma tot stand, het ,,Mutial Defense Assistance Programme’’ (MDAP) en het 
Canadian Mutual Aid (CMA). Deze militaire tegenpool van de Marshallhulp voorzagen de Europese NAVO landen 
van militair materieel. Immers in Noord-Amerika was nog veel materieel wat overgebleven was na de oorlog, en 
wat overtollig was. Uit deze hulp kreeg de KL de beschikking over 3000 jeeps via het MDAP en 900 uit het CMA 
programma. In totaal heeft de KL de beschikking gehad over 5500 tot 6000 oorlog-jeeps, de jeeps in de Oost niet 
mee gerekend.

In 1953 werd er enthousiast bericht over de Canadese schenking van 824 gereviseerde jeeps die buiten het MDAP 
programma vielen. Deze jeeps zouden volgens de deskundigen zo betrouwbaar zijn, dat de bestuurders die deze 
voertuigen kregen een welgemeend dankjewel konden zeggen.
Maar ook hier gold weer dat niet alles is zoals het lijkt, want dit betrof weer verouder materieel. En aan 
onderdelen was soms niet meer te komen, zodat deze tegen woekerprijzen op de dump gekocht moesten worden.
Ondanks dat de jeeps soms in slechte staat waren toen ze in Nederland aankwamen hebben ze toch nog dienst 
gedaan tot 1964.

Volgens de materieellijsten van de Inspectie technische dienst stonden er in 1969 nog 5 ,,oorlogjeeps’’ in de 
,,motteballen’’. 
Toen de jeeps in Nederland aankwamen moesten ze voldoen aan de Nederlandse Wegenverkeerswet. Hiervoor 
moesten ze op een aantal punten gemodificeerd worden, zo moeten er remlichten en richtingaanwijzers 
gemonteerd worden. En na de invoering van de Amerikaanse radio-apparatuur moesten de jeeps omgebouwd 
worden van 6 volt naar 24 volt. Dat dit een grote klus was is begrijpelijk, en de centrale werkplaats had de 
capaciteit niet om dit allemaal op tijd uit te voeren. En na de invoering van de Nekaf in 1955 werd deze ombouw 
minder urgent en is dan ook     
nooit volledig voltooid. Hierdoor kwam het dat er tot in het begin van de jaren ‘’60 vier verschillende uitvoeringen 
waren.
• Jeeps met een 6 volt installatie
• Jeeps met een 12 volts installatie
• Jeeps met 24 volt installatie met 12 volt aftakking (12/24) Mk1 (1e modificatie)
• Jeeps met 12/24 volt installatie MK2 (2e verbeterde modificatie)

De parate legerkorpseenheden kregen de beschikking over de beste voertuigen, dit waren de onder punt 4 
genoemde voertuigen. De rest werd ingedeeld bij de territoriale eenheden of was bestemd voor oorlogsreserve.
Een wel een bijzondere modificatie was het bepantseren van de jeep. De jeep was namelijk voor 
verkenningsdoeleinden zeer geschikt door zijn geringe gewicht en het weinige lawaai wat deze produceerde. 
Maar hij bood weinig veiligheid aan de inzittenden. Het Nederlandse leger beproefde voor het eerst in 1948, naar 
Amerikaans voorbeeld, een bepantserde Willys. Het voorraam werd vervangen door een v-vormige pantserplaat, 
en bij sommige jeeps werden draadsnijders aangebracht. De bepantsering woog +/- 100 kilo, en de bewapening 
bestond uit twee Browning vliegtuigmitrailleurs. De 6 als zodanig aangepaste jeeps die ingedeeld waren bij het 4e 
eskadron pantserwagens, zijn met succes ingezet tijdens de politionele actie in Nederlands-Indië.
In 1954 is er in Nederland nog een poging gedaan om als zodanig gemodificeerde jeeps in te zetten bij de 
verkenningseenheden bij de cavalerie. Maar dit was niet een succes.     
 



Radio jeep op vliegveld in Engeland, met op de achtergrond een C47 Skytrain en een CG4 Waco zwever.

Bronnen:
,,De jeep in de Koninklijke landmacht’’ door F.Staarman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willys_MB
http://en.wikipedia.org/wiki/Willys_MB
Bron foto dump Deelen https://wo2.sharepoint.com
Bron foto Kalibabteng: www.sepatoeroesak.nl
Bron foto prins Bernhard: http://www.anp-archief.nl
Bron foto vliegveld Engeland: www.ewillys.com




