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De keukenoplegger
op de kaart gezet1
Historisch onderzoek en
restauratieverslag
199
De commandant van het Nederlandse veldleger
noemde in 1935 de problematiek van de inzetbaarheid
van keukenwagens ‘van de allergrootste beteekenis
voor de paraatheid van het Veldleger.’ In 1911 was
een moeizame zoektocht begonnen naar een
geschikte mobiele keuken. De recent gerestaureerde
keukenoplegger in het Legermuseum, inclusief vergiet,
schuimspaan en hakmes, is het fysieke resultaat van
die zoektocht en dus van de allergrootste betekenis.

Alfred Staarman is conservator voertuigen in het
Legermuseum.
Wim den Dunnen is als registrator-documentalist
militaire voertuigen sinds 2004 verbonden aan het
Legermuseum.

Afb. 1 Ford V8 trekker (inv.nr. 123897) met de keukenoplegger
(inv.nr. 099610) na restauratie, september 2006
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Wenn die Truppe Feldküchen hat, lernt sie das Einzelkochen nicht mehr,
verzuchtte een Duitse generaal nog in 1938.2 Ieder voordeel heeft z’n nadeel,
met militair materieel is het niet anders. In de jaren dertig van de twintigste
eeuw vonden binnen het leger belangrijke nieuwe ontwikkelingen plaats,
waarvan de motorisering er één was. Geleidelijk maakte het paard plaats voor
de verbrandingsmotor, een proces dat overigens al voor de Eerste Wereldoorlog
op zeer kleine schaal was begonnen. De vele nieuwe mogelijkheden die dat
bood moesten worden verkend en aanpassingen doorgevoerd. Het proces van
motorisering vond geleidelijk plaats, zodat er een lange periode een leger met
twee snelheden was; die van het paard en die van de (vracht)auto. Bij aanvang
van de mobilisatie in 1939 werden nog ongeveer evenveel paarden als auto’s
gevorderd. Het was in alle opzichten een overgangsfase waarvan het onderwerp
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van dit artikel, de keukenoplegger, een goed voorbeeld is. Van dit curieuze
militaire voertuig is er voor zover bekend maar één bewaard gebleven, en het
had niet veel gescheeld of ook deze had de ontberingen van het ornamentenbestaan niet overleefd. Sinds enkele jaren staat de mobiele keuken weer in het
museumdepot en in 2006 is hij gerestaureerd. Dat project vormde de aanleiding
voor deze bijdrage, die tweeledig is: behalve een verslag van de restauratie
beoogt dit artikel ook de keukenoplegger in zijn historische context van de
legerverpleging in het interbellum te plaatsen. Maar een oplegger, hoe mooi
gerestaureerd ook, maakt altijd nog maar de helft uit van de oorspronkelijke
combinatie. De andere helft, de illustere Ford V8 trekker, was tot nu toe niet
aanwezig in de museumcollectie. Het museum is er evenwel dit jaar, met hulp
van Ford Nederland, in geslaagd een originele Ford V8 te kunnen verwerven.
Daarmee is een langgekoesterde wens vervuld. De Ford V8 was, samen met z’n
voorganger de Ford AA, van 1930 tot 1940 een zeer bekende verschijning in de
landmacht. Niet alleen als trekker van de keukenoplegger, maar in vele
verschillende gedaanten en uitvoeringen.3 Met de 85 pk V8 motor had de
landmacht de beschikking over tot dan toe ongekende trekkracht. Vele civiele
trekkers van dit type werden in de mobilisatie van 1939 gevorderd.
De keukenwagen als laatste schakel in de legerverpleging
Het principe van de mobiele veldkeuken stamt uit de periode van de
Napoleontische oorlogen, toen door de Pruisen in koperen kookketels op
meegevoerde karren tijdens marsen voedsel werd bereid. De ontwikkelingen in
het begin van de twintigste eeuw werden versneld door de Russen, die tijdens
de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 mobiele veldkeukens gebruikten, een
fenomeen dat de aandacht trok van de aanwezige buitenlandse militaire
waarnemers en daarmee snel bekend werd bij de Europese generale staven. Het
Nederlandse leger zag voor de verpleging van het mobiele veldleger ook een rol
weggelegd voor de keukenwagen en begon te experimenteren met
verschillende typen uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Tijdens de
legermanoeuvres van 1911 deden deze keukenwagens als ‘oefenobject’ hun
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intrede bij de troep. De constructiewerkplaatsen van de Artillerie Inrichtingen te
Delft werden vervolgens belast met het ontwerp van een eigen keukenwagen. In
1913 was het zover: het Nederlandse leger had zijn eigen vastgestelde model
keukenwagen Infanterie (verder aangeduid als keukenwagen), die overigens
grote gelijkenis vertoonde met het toenmalige Zwitserse model. Toen in augustus
1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak waren in het gemobiliseerde Nederlandse
leger net de eerste keukenwagens daadwerkelijk in gebruik. De keukenwagen
was zo de laatste schakel geworden in het systeem van legerverpleging; de kunst
om iedere soldaat te velde systematisch van een dagelijkse maaltijd, koffie,
jenever en liefst niet al te oud brood te voorzien.4 Keukenwagens hebben van
1913 tot 1940 in verschillende gedaanten dienst gedaan in het Nederlandse leger.
Hinken op drie gedachten: paardenwagens, opleggers en vrachtauto’s
Om begripsverwarring te voorkomen volgt hier een kort overzicht van de
verschillende typen keukenwagens zoals die in de besproken periode in gebruik
waren.
1

Keukenwagen infanterie, paardentractie

2

Keukenauto, een kleine vrachtauto voorzien van keukeninrichting (organiek
zowel als geïmproviseerd)

3

Keukenoplegger, ook keukenaanhangwagen genoemd

4

Keukenwagen M38; zelfde als keukenwagen infanterie maar eind jaren
dertig aangepast voor motortractie (als aanhanger achter een vrachtauto)

5

Gereedschapskeukenwagen voor de artillerie, paardentractie

De onder 1 t/m 4 genoemde voertuigen komen in dit artikel ter sprake, nr. 5, de
gereedschapskeukenwagen blijft hier buiten beschouwing omdat deze
uitsluitend ingedeeld was bij de artillerie en geen van de anderen verving. De
keukenauto en de keukenoplegger stonden in de organisatie het dichtst bij
elkaar. Zij waren in tegenstelling tot de keukenwagen van de infanterie beide
ingedeeld bij mobiele, gemotoriseerde troepen.
Tot de uitrusting van de keukenoplegger behoorden kookgerei als pannen,
messen, grote lepels, roerspanen, schuimspanen, snijplanken, enzovoort. Koffie,
thee, suiker, zout, peper en azijn werd meegevoerd in bussen en flessen. Voor het
dagelijks onderhoud aan de keuken en de wagen waren er zaken aan boord als
handdoeken, schoonmaakmiddelen, lucifers, kaarsen, draadnagels, machineolie,
enzovoort. Voor zover bekend was er geen brandblusser aan boord.
Behalve dat werden voor de directe bereiding bestemde levensmiddelen en
brandstoffen (kolen, hout), noodrantsoenen gehakt, de uitrusting en wapens
(karabijnen) van de vier man bedienend personeel (de kok, twee hulpkoks en de
menagemeester) meegevoerd. De menagemeester had een fiets ter beschikking,
de koks zaten tijdens verplaatsingen in de wagen.
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Het menu bestond hoofdzakelijk uit soep en stamppot van vlees, aardappelen
en groente, één kuch (brood) de man en koffie. De ochtend was bestemd voor
de bereiding van de soep en de koffie, de middag voor de hoofdmaaltijd. Dat
laatste ging als volgt: allereerst werd het vlees gaargekookt in de ketels, daarna
werd het vlees overgeheveld en warm gehouden in de hooikistketels, daarna
was de groente aan de beurt die ook, eenmaal gaar, werd bewaard in de
hooikistketels of de tienmans kookketels. Als laatste werden de aardappelen
gekookt waarna de groente en het vlees weer werden toegevoegd om er
stamppot van te maken. Een variant was gebraden vlees in de ene kookpot
bereid, met de aardappelen en de groente, of ‘hete bliksem’ - gestampte
aardappelen met dito appels - uit de andere kookpot erbij geserveerd. Voor de
bereiding van het eten werd 2,5 à 3,5 uur gerekend, waarbij alleen al 1,5 uur
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werd uitgetrokken om het water aan de kook te brengen. Voor het uitdelen van
een maaltijd aan 100 man, werd 15 minuten gerekend.5 De mannen stelden zich
in een rij op bij de geopende zijramen van de keuken, van waaruit zij door de
hulpkoks bediend werden. De inventaris en het menu zullen voor de
verschillende keukenvoertuigen niet veel verschild hebben. De keukenwagen en
de keukenoplegger hadden ongeveer dezelfde capaciteit.

Afb. 2 Lange rij wachtenden voor een keukenoplegger van het 4e Regiment Huzaren in de meidagen 1940
(Foto collectie Museum Nederlandse Cavalerie)
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Het probleem met de bestaande keukenwagen was dat hij de troep vaak niet
kon volgen. Over verharde wegen ging het nog, maar op onverharde wegen
liepen de wagens vast. De wagens lichter maken was geen optie want dat zou,
bij gelijk gebleven behoefte en mee te voeren voorraad, hebben geresulteerd in
meer wagens. De oplossing kon ook gezocht worden in meer trekkracht, vier in
plaats van twee paarden, of in bredere raden met een groter loopvlak, zodat de
bodemdruk verminderd zou worden. Meer paarden en meer wagens kon niet in
een leger dat het eerder met minder dan met meer moest doen. Proeven,
gehouden tussen 1932 en 1935, met verbreedde radbanden leverden ook niet
het gewenste resultaat op. De wagens werden er zwaarder door en de menners
konden de wagens niet meer in de bestaande karrensporen laten lopen
waardoor het mennen van de paarden ondoenlijk werd. Er was uit de bestaande
keukenwagen niet meer te halen dan er in zat. De commandant van het
veldleger, luitenant-generaal W. Röell, noemde in 1935 de problematiek van de
inzetbaarheid van de keukenwagens met paardentractie ‘als eene van de

Afb. 3 De aloude Keukenwagen infanterie met paardentractie
(Foto collectie Legermuseum inv.nr. 00133224)
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Afb. 4 Geïmproviseerde keukenauto op Ford chassis
(Collectie Legermuseum inv.nr. 00242417)

allergrootste beteekenis voor de paraatheid van het Veldleger.’6
Tegelijkertijd werden de mogelijkheden die motortractie bood, al benut voor de
oplossing van het keukenvraagstuk. De oudste organieke gemotoriseerde
mobiele veldkeuken, de keukenauto, stamt uit het midden van de jaren twintig.
De kleine vrachtwagens met 1,5 ton laadvermogen waarop twee fornuizen, ook
wel haarden genoemd, waren gemonteerd, leken het logische antwoord op de
vraag naar gemotoriseerde veldkeukens. Maar ze voldeden kennelijk toch niet
zo goed dat ze het zoeken naar andere oplossingen overbodig maakten, want in
1925 deed een nieuw type mobiele keuken zijn intrede: de keukenoplegger. Het
duurde nog wel enkele jaren voordat die van de tekentafels kwam.
Halverwege de jaren dertig waren behalve de oude keukenwagens en
keukenauto’s inmiddels ook een klein aantal keukenopleggers in gebruik. De
Presto keukenauto’s waren toen zo goed als versleten. Bij een oefening van het
veldleger in 1936 haalden van de dertien Presto’s tien het einde van de oefening
niet.7 De opleggers vervingen in deze periode de keukenauto’s. Volgens opgave
van de Etappen en Verkeersdienst uit datzelfde jaar zouden er, als de dan in
aanbouw zijnde 24 stuks waren afgeleverd, in totaal 86 keukenopleggers
aanwezig zijn. Ze waren bestemd voor de Lichte Brigade, de regimenten
motorartillerie, compagnieën aan en afvoertroepen, verbindingsdienstafde-
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lingen en autobataljons. De aflevering werd echter vertraagd door problemen
met een nieuw type kookketel. Deze ketels, van het merk Slavenburg, waren
kwalitatief slecht. Behalve de constructie van de ketels zelf leverde ook de
bevestiging van de ketels in de wagens gevaar op, getuige een beproevingsverslag van de commandant van het Korps Motordienst. Bij een tocht van
Haarlem naar Maastricht waarbij onderweg werd gekookt, was gebleken dat de
asbestplaat onder de kookketels de warmte niet goed tegenhield. Aangekomen
in Maastricht bleek de vloer van de oplegger te smeulen en waren twee langsen dwarsbalken geheel weggebrand.8 Bij de restauratie van de oplegger in de
museumcollectie kwam aan het licht dat de vloer onder de kookketels daar ook
al eens was vervangen. Waarschijnlijk was hier behalve houtrot als gevolg van
vochtinwerking, ook sprake geweest van brandschade.
Voor de jaren na 1937 stonden nog eens 39 nieuwe keukenopleggers gepland,
maar dat aantal stond in 1936 al ter discussie vanwege de hoge kosten van
aanmaak en de problemen met de mobiliteit. Want ook de gemotoriseerde
keukenopleggers konden, net als de keukenwagens met paardentractie, de
troep niet volgen wanneer ze eenmaal van de verharde weg afgingen.9 Een
ander probleem was het tempo waarmee ze bij mobilisatie inzetbaar gemaakt
werden. De opleggers stonden in vredestijd opgeslagen en moesten bij

Afb. 5 Kok van het gemobiliseerde Ie Regiment Huzaren aan het werk, najaar 1939
(Foto collectie Museum Nederlandse Cavalerie)
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mobilisatie binnen 36 uur gereed staan voor gebruik. De organisatorische
bottleneck zat hem in het feit dat de opleggers waren voorzien van een militair
koppelsysteem dat niet paste op burgervoertuigen. De uit de burgermaatschappij gevorderde Fordtrekkers moesten daarom eerst allemaal naar de
werkplaats van het Korps Motordienst in Haarlem gebracht worden om te
worden omgebouwd, waarna ze naar hun mobilisatiebestemming konden
worden gereden.10 De Commandant van het Korps Motordienst was er mede om
deze reden geen voorstander van om nog meer keukenopleggers in gebruik te
nemen. Meer opleggers betekende immers meer trekkers ombouwen. De
pragmatische en kostenbewuste overste voorzag grote vertragingen bij het
ombouwen van trekkers en problemen bij de operationele inzetbaarheid. Hij
bepleitte het improviseren van vrachtauto’s tot keukenauto’s. Dat was
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goedkoper en sneller. Ook luitenant-generaal Röell zag in geïmproviseerde
keukenauto’s meer heil dan in het gebruik van de oplegger. Hij wond er geen
doekjes om: ‘Intusschen acht ik het wel nodig, om eens te bezinnen op de
eischen, die langzamerhand voor keukenvoertuigen zijn gesteld en die steeds
zijn gestegen, getuige de zeer schoone, doch voor veldgebruik bij
terreintroepen wel zeer groote keukenaanhangwagens, die ik gaarne zou
missen, indien iets beters wordt gevonden’[cursivering auteurs].11
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog beschikte het Nederlandse
leger nog altijd over verschillende typen keukenvoertuigen. Behalve de reeds
genoemde drie deed in 1939 de keukenwagen M.38, een voor autotractie
aangepaste keukenwagen Infanterie, zijn intrede. Verder dan het beproevingsstadium lijkt dit voertuig echter niet te zijn gekomen.12 Van alle in gebruik zijnde
typen voldeed de keukenauto nog het beste, en was in ieder geval van de
gemotoriseerde voertuigen het goedkoopst. Dat de paardentractie steeds meer
naar de achtergrond gedrongen werd was wel duidelijk, maar zij was in 1940
nog niet van het toneel verdwenen. Autotractie had de toekomst maar hoe die
toekomst er precies uitzag, was onduidelijk.

De keukenoplegger in de collectie van het Legermuseum: herkomst,
beschrijving, gebruik, en restauratie
De keukenoplegger is aan de collectie van het Legermuseum toegevoegd na de
meidagen van 1940 door toedoen van de toenmalige museumdirecteur, M.C. van
Houten. Deze was als officier van de marechaussee belast geweest met de
beveiliging van de voormalige Duitse keizer Wilhelm II, die zijn nadagen in
ballingschap doorbracht in huis Doorn. Van Houten had in die functie veel
contact gehad met Duitse officieren en die contacten wendde hij in 1940 nuttig
aan om een deel van de Duitse krijgsbuit uit de meidagen veilig te stellen voor
de collectie van het museum. Met de capitulatie was immers de gehele
uitrusting van het Nederlandse leger in Duitse handen overgegaan. Voordat
alles wat bruikbaar was naar Duitsland versleept zou worden, kreeg Van Houten
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de
Afb. 6 De keukenoplegger in afwachting van restauratie.
(Foto Legermuseum)

gelegenheid om Nederlands legermaterieel van de ondergang te redden en aan
de collectie van het museum toe te voegen.13
Onder de aanwinsten bevond zich ook de keukenoplegger, waar volgens
overlevering de etensresten uit oorlogsdagen nog in de kookketels zaten. Na de
oorlog heeft de keukenoplegger jarenlang in de basisexpositie van het museum
in Leiden gestaan. Toen de museumzaal waarin hij stond begin jaren ’80 wegens
instortingsgevaar dichtging, werden de hier tentoongestelde voorwerpen in
bruikleen gegeven aan andere collecties, KL-onderdelen of in depot
ondergebracht. De keukenoplegger werd toebedeeld aan de Kokschool,
gevestigd in de Ripperdakazerne in Haarlem. Daar stond het kwetsbare object
dat grotendeels bestaat uit triplex bekleed met 0,5 tot 1 millimeter dun
plaatijzer in weer en wind buiten als ornament. Dat heeft een paar jaar
geduurd. Als de keukenoplegger toen niet binnen was gezet was hij uit eigen
beweging alsnog ingestort. Het dak was inmiddels grotendeels verrot, delen van
de opbouw idem dito en het stalen chassis was geheel verroest. De Kokschool
had getuige het aantal ontbrekende onderdelen een groot aantal souvenirjagers
in haar gelederen. Kentekenplaat, lampjes, interieurdelen, chassisplaatje, het
was er allemaal afgesloopt. Het is een treurige geschiedenis en een school-
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Afb. 7 Detail technische tekening A.I. ‘keukenaanhangwagen M33, oplegger’, 1933
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(Collectie Legermuseum inv.nr. 00133092/0907.01.1)

voorbeeld van hoe het niet moet met een museaal bruikleen. De
keukenoplegger verdiende een betere behandeling, want hij mag een wat lomp
en onooglijk geval zijn - de schoonheidsprijs zal hij inderdaad niet winnen - het
is toch uiterst zeldzaam en kwetsbaar mobiel militair erfgoed van eigen bodem,
met bovendien een interessante herkomst en ontstaansgeschiedenis.
De oplegger heeft een totale lengte van 6,3 meter, een breedte van 1,9 meter
en een hoogte van 2,75 meter. Het eigen gewicht is circa 2.750 kg. Beladen,
inclusief 3 man personeel weegt hij circa 3.900 kg. Het onderstel van de
keukenoplegger bestaat uit een stalen chassis met een zwanenhals.14 Dit is een
zogenaamd ‘genormaliseerde A.I. oplegger chassis’. Daarvan bestonden twee
versies, één met 2,5 ton laadvermogen, en één met dubbele banden (‘dubbel
lucht’) die 3,5 ton laadvermogen had.15 Het Legermuseum heeft de 2,5 ton
versie. Het chassis bestaat uit een stalen raamwerk, waarvan de langsbalken zijn
verbonden met zeven geklonken dwarsrichels.
De oplegger werd aan het trekkende voertuig gekoppeld met een koppelpen.
Het stalen raam is met bladveren verbonden aan de as. Aan de uiteinden van de
as zijn naven bevestigd die lopen op rollagers. Aan de naven zijn wielen met
luchtbanden bevestigd. De oplegger is niet beremd hoewel dat volgens het
ontwerp wel het geval zou moeten zijn.16 Kennelijk is hierop bezuinigd, een
vermoeden dat wordt bevestigd door een mededeling van het Ministerie van
Oorlog dat voor het jaar 1937 wederom ‘de beschikbare gelden niet toelaten’ de
keukenopleggers van remmen te voorzien.17 Of het verstandig was een oplegger
met een operationeel gewicht van vier ton onberemd te laten is de vraag.
Het chassis is voorzien van een ingenieus hulpstel dat bestaat uit een naar boven
opdraaibare as, waaraan twee kleine gietijzeren bestuurbare wielen zijn
bevestigd door middel van een koppelstang. Aan die koppelstang is een
stuurstang bevestigd waarmee met de oplegger kan worden gemanoeuvreerd.
Twee remplanken kunnen, wanneer de oplegger op zachte ondergrond staat,
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onder de voorwielen geplaatst worden om wegzakken te voorkomen. De
laadruimte vóór op het onderstel biedt plaats aan het reservewiel en een
kolenkist.
De vloer van de carrosserie rust op de zeven dwarsrichels en bestaat uit houten
delen. Aan de voorzijde waar de kookketels staan is de vloer bekleed met asbest
dat is afgedekt met ijzeren platen. Bij de restauratie werd in het museumexemplaar hier overigens geen asbest aangetroffen.
De linker- en rechterzijwanden zijn aan de voorzijde voorzien van een raam en
een deur die alleen van binnenuit is te openen. De ramen zijn voorzien van
ruiten die naar beneden opengeschoven kunnen worden met behulp van een
zwengel. De achterdeur heeft eveneens een schuifraam en kan bovendien op
slot gedraaid worden en is van buiten te openen.
Het dak is bekleed met zogenaamd plymax, dat is triplexhout afgedekt met 0,5
mm dik plaatijzer dat aan de buitenzijde verzinkt is. Volgens voorschrift zou het
plaatijzer op het triplex gelijmd moeten zijn. Er zijn echter tijdens de restauratie
geen lijmresten aangetroffen, maar wel enkele duizenden spijkergaatjes die
duidelijk maken dat voor een andere bevestigingswijze is gekozen. Het gebruik
van triplex met plaatijzer bij de constructie van militaire voertuigen is
uitzonderlijk. In de civiele carrosseriebouw en ook de vliegtuigbouw in de jaren
dertig kwam het wel veel voor. De carrosserieën zijn door verschillende
particuliere bedrijven gebouwd en bij de Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug
op de onderstellen geplaatst.
Het dak draagt in het midden een verhoging, lantaarnkap of wagondak
geheten. De lantaarnkap heeft ter weerszijden vaste jaloezieën die permanente
ventilatie garanderen. Aan de voorzijde van het dak bevindt zich de schoorsteen
die bestaat uit twee pijpen, afgedekt door een beschermkap die beschadiging
door boomtakken moest voorkomen. De wanden van de oplegger bestaan uit
een iepenhouten frame dat naar boven toe iets naar buiten uitwijkt.
Het frame is bekleed met plymax waarvan het plaatijzer een dikte heeft van
1 mm op de wanden, en 0,5 mm op de deuren.
In de keuken bevindt zich aan de rechterzijde een uitschuifbaar houten
werkblad. Boven en onder het aanrecht zijn drie afsluitbare kasten voor het
opbergen van de keukeninventaris. Vóór de kasten is een kist die tevens dienst
doet als zitbank voor de koks. Aan de linkerzijwand bevinden zich verschillende
afsluitbare kasten en bergruimten, onder meer plaats biedend aan drie
hooikisten waarin van te voren bereid voedsel voor de manschappen kon
worden meegevoerd en warm dan wel koud gehouden. De middelste kast is een
vleeskast, van binnen beslagen met zink en voorzien van een treef om het vlees
op te leggen en een afvoer. Aan de linkerzijde zijn ook de accu en de
schakelkast voor het elektrisch systeem bevestigd, alsmede een kist die als
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Afb. 8 Detail technische tekening A.I. ‘keukenoplegger raamwerk’, 1929. Op de deze tekening van de
keukenoplegger is nog een oud model oplegger te zien, met een afwijkend type zwanenhals.
(Collectie Legermuseum inv.nr. 00133092/0901.01.1)

zitbank kan dienen met een klaptafel.
Aan de voorkant van de wagen bevinden zich twee fornuizen met elk een
inhoud van circa 130 liter van het merk Senking, en een kolenbak. De fornuizen
zijn geplaatst in een stalen raam.
De voorwand van de wagen wordt door een plaat eterniet (asbestcement)
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beschermd tegen de vrijkomende hitte van de ketels. De elektrische installatie
bestaat uit twee plafondlichten, een looplamp boven de fornuizen, een
achterlicht, een waterdicht stopcontact voor de verbinding met de trekker, en
een dubbelpolige omschakelaar om om te schakelen naar de accu wanneer de
trekker er niet was voor de stroomvoorziening.
Het bouwjaar van de keukenoplegger is niet bekend. Ergens tussen 1929 en
1939 moet bij de Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug de keuken op het
onderstel zijn gezet maar helaas geeft het object zelf zijn leeftijd niet prijs. Zoals
bleek, werden de opleggers in verschillende series gebouwd. Het is aannemelijk
dat het museumexemplaar voor 1938 gebouwd is gezien de afwijkingen. Hij
wijkt in een aantal opzichten af van de keukenoplegger zoals die in het
voorschrift uit 1939 beschreven staat, maar het meest in het oog springende
verschil is wel de constructie van het dak. Het museumexemplaar heeft een dak
met een verhoogd middendeel, een zogenaamd lantaarndak. Dit type dak komt
voor op de oudste constructietekeningen, gedateerd 1929, die zich in het
tekeningenarchief van de Artillerie Inrichtingen bevinden.
De laatst gedateerde tekening waarop de keukenoplegger met lantaarndak

Afb. 9 Detail technische tekening A.I. ‘keukenoplegger zijstuk van de lichtkap’, 1929
(Collectie Legermuseum inv.nr. 00133092/0901.01.7)
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voorkomt, is uit 1938. Uit dat jaar stammen echter ook al tekeningen van de
oplegger met het dak dat in de handleiding uit 1939 beschreven staat als
bestaande uit ‘aaneensluitende houten schrooten, bedekt met groengeverfd
waterdichtdoek’. Klaarblijkelijk is er omstreeks 1938 een wijziging aangebracht
in de dakconstructie. Over het hoe of waarom is in de archieven echter niets
terug te vinden. Duidelijk is dat de constructie van het oude model dak, met de
14 ventilatieroosters, gecompliceerder was om te maken dan het nieuwe model.
Helaas geven de archieven niet prijs of het een aanpassing betreft van het
bestaande model, of dat de keukenopleggers nieuw zo gebouwd werden. Op
slechts een enkele foto van keukenopleggers uit de mobilisatie is nog een
lantaarndak te zien. Meest waarschijnlijk zijn de keukenopleggers dus rond 1938
gemodificeerd maar is het museumexemplaar samen met enkele anderen die
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dans ontsprongen, zodat het karakteristieke dak gespaard bleef. Het zou
kunnen zijn dat het museumexemplaar een oudere, afgeschreven
keukenoplegger was die tijdens de mobilisatie weer uit de mottenballen is
gehaald om dienst te doen, maar dat is hypothetisch. Het feit blijft dat hij de
originele dakconstructie uit 1929 nog heeft, wat hem extra bijzonder maakt.18
Een ander opvallend kenmerk van het dak is dat het oorspronkelijk wit is
geweest, zoals te zien is op afbeelding 10. Waarschijnlijk is dat gedaan uit
oogpunt van warmteregulatie. Een wit dak wordt in de zon minder heet dan
een groen dak. Anderzijds valt een wit dak zeker vanuit de lucht wel veel meer
op dan een groen dak. Vermoedelijk is dat de reden geweest dat het dak in de

Afb. 10 Keukenoplegger met origineel wit lantaarndak. De Fordtrekker op deze foto is van een
ouder type. (Foto Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Afb. 11 Kookketels met gedeeltelijke inventaris in de wagen na restauratie
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mobilisatie groen is overgeschilderd. Uit onderzoek naar de verflagen door het
Instituut Collectie Nederland bleek dat de oorspronkelijke verflaag van het dak
inderdaad wit was. Daarna is het dak één keer groen overgeschilderd, andere
delen van de opbouw zijn tweemaal overgeschilderd.19
Globaal overzicht van de restauratiewerkzaamheden
De restauratie van de keukenoplegger heeft vele uren in beslag genomen van
de vier bij het project betrokken restauratoren. De werkzaamheden bestonden
er voor het grootste deel uit de gevolgen van de inwerking van vocht teniet te
doen. Daar waar nodig werden reparaties uitgevoerd, en werden maatregelen
genomen om te voorkomen dat in de toekomst vocht of condensvorming alsnog
een kans zou krijgen destabiliserend werk te doen. Het is belangrijk dat het

214

object voortaan in een droge omgeving met een stabiele luchtvochtigheid komt
te staan.

Afb. 12 Metaalrestaurator Peter Mulder bedient de straalmachine bij het verwijderen van roest aan de buitenzijde
van de carrosserie.
Afb. 13 Nadat het chassis van de opbouw gehaald was en de ketels uit de wagen verwijderd waren, konden de
door vochtinwerking verrotte grenen vloerdelen worden vervangen, hier door houtrestaurator Bert Broekhuizen.
(Foto B. Berkel)
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De meeste problemen bij de restauratie van de keukenoplegger werden
veroorzaakt door het materiaal (plymax) dat is gebruikt bij de bekleding van de
wanden en het dak. Door vochtinwerking is het triplex op veel plaatsen verrot
en het plaatijzer verroest. Met een speciale preserveertechniek, die er uit
bestond dat via minuscule geboorde gaatjes preserveerolie tussen het plaatijzer
en het triplex is aangebracht, wordt roestvorming voorkomen. Met deze
werkwijze was het niet nodig om over grote oppervlakten plaatijzer en triplex
van elkaar te scheiden wat zeker tot schade had geleid.
Bij het stalen onderstel speelde dit probleem niet. De restauratie van het stalen
chassis en het hulpwielstel bestond uit het ontroesten door middel van stralen
met keramische korrels, reinigen en het weer in de verf zetten.
Van de carrosserie moest het dak gedeeltelijk worden vervangen. Het plymax zowel het triplex als het plaatijzer - van de dakdelen ter weerszijden van het
middendeel was zo slecht dat er voor gekozen is deze geheel te vervangen door
soortgelijke materialen. Bij het middendeel van het dak kon het plaatijzer
behouden blijven maar ook hier was het triplex verrot. Dat kon echter niet
vervangen worden zonder het dak als geheel vermoedelijk onherstelbaar te
beschadigen. Daarom is er voor gekozen om het niet te verwijderen maar er van
onderen nieuw buigzaam triplex tegenaan te zetten. Zodoende kon het dak ook
van binnen netjes afgewerkt worden.
De wanden zagen er over het algemeen redelijk uit, hoewel aan de onderzijde
toch de nodige triplexplaten zijn vervangen. In het houten frame moesten op
meer dan 50 plaatsen rotte houten delen vervangen worden door nieuwe
stukken. De houten vloerdelen zijn grotendeels vervangen. Nadat alle houten
delen waren schoongemaakt konden ze opnieuw in de grondverf worden gezet
en worden afgeschilderd.
Het fornuis verkeerde in matige staat. Ook hier veel roest en gebruiksschade. De
ketels zijn voorzien van nieuw email. Voor dit handmatige vakwerk moest
worden uitgeweken naar Polen. De bedrading van het electrische systeem is in
zijn geheel vervangen.
Resultaten van onderzoek
De naamgeving van de keukenoplegger heeft in de loop van zijn bestaan enkele
wijzigingen ondergaan. Op tekeningen van de Artillerie Inrichtingen uit 1935
staat de aanduiding Keukenaanhangwagen M33, een verwijzing naar het jaar
waarin het ontwerp definitief werd vastgesteld. Na 1938 wordt in de aanduiding
door het Ministerie van Oorlog niet langer gesproken over keukenaanhangwagen en een modeljaar, maar uitsluitend nog over keukenoplegger.
Oplegger is inderdaad een correctere term dan aanhangwagen, omdat een
oplegger alleen een achteras heeft. In tegenstelling tot een aanhanger van een
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Afb. 14 Het uitgangspunt bij de
restauratie: alleen vervangen als
het echt niet anders kan, daar
waar mogelijk authentieke delen
in ere herstellen, wordt op deze
foto geïllustreerd. Op de
voorgrond is te zien hoe een
verrot houtdeel vervangen is
door een nieuw stuk. Bovenin
wordt een bestaand essenhouten
dakdeel opnieuw, met
vulcaniserende houtlijm,
vastgezet.
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(Foto B. Berkel)

dergelijk formaat die ook een vooras heeft, met draaibaar wielstel. Bovendien is
door gebruik van de term keukenoplegger in plaats van keukenaanhangwagen
de kans op verwarring met de term keukenwagen kleiner. Resumerend is het
museumexemplaar zijn leven, afhankelijk van of hij voor of na 1933 gebouwd is,
begonnen als Keukenaanhangwagen M33 en zijn operationele bestaan
geëindigd als Keukenoplegger.
In de oude museumregistratie stond bij de keukenoplegger als enige herkomst
vermeld ‘keukenwagen cavalerie, oplegger met rubberbanden’. Tijdens de
restauratie van de keukenoplegger ontdekte restaurator Chris Tänzer echter in
de wagen de volgende tekst die interessante aanvullende informatie opleverde.
De tekst, geschreven in potlood, luidt als volgt:
‘Geschilderd
5 maart 1940
door dpl v.d. Meer G.
9 EWI VerkAfd’

ARMA 2006 Def

10-07-2009 19:10

D E

Pagina 217

K E U K E N O P L E G G E R

O P

D E

K A A R T

G E Z E T

217

Afb. 15 Het aanbrengen van nieuwe zinken dakdelen. Om de plaat te kunnen buigen moesten er stukjes uit
geknipt worden, waarna hij met een houten klophamer kon worden bewerkt. Met klemmen werd de plaat in de
juiste vorm gebracht waarna hij vastgespijkerd kon worden. Op de voorgrond is het resultaat te zien.
(Foto P. Mulder)

Vermoedelijk is in de mobilisatie het witte dak groen overgeschilderd om
zichtbaarheid vanuit de lucht te verminderen. Registrator Pieter Koops slaagde
erin de moeilijk leesbare onderdeelsaanduiding te ontcijferen tot: 9e Eskadron
Wielrijders van de 1e Verkennings Afdeling. Op 1 mei 1940 werd deze eenheid
opgeheven en gingen de onderdelen daarvan op in het per die datum
geformeerde 3e Regiment Huzaren; cavalerie dus. Dit regiment behoorde tot
het 1e Legerkorps en was begin mei 1940 in Noordwijk gelegerd. Na de Duitse
inval werd het regiment naar Den Haag verplaatst.20 Een regiment huzaren van
circa 1000 man beschikte volgens de organisatietabel uit die tijd voor de voeding
te velde over zes keukenopleggers.
Een keukenoplegger van de Huzaren in actie
De situatie rond Den Haag in de oorlogsdagen van mei 1940 was chaotisch. Op
verschillende plaatsen waren Duitse parachutisten geland en in gevecht geraakt
met Nederlandse troepen. Van een duidelijk front was geen sprake. Logistieke
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eenheden die normaal gesproken achter de linies opereerden, kwamen zo
tussen de gevechten in te zitten. Delen van het 3e Regiment Huzaren waren in
het gebied tussen Delft, Rotterdam-Overschie actief. Normaal gesproken treden
in de gevechtsverslagen de ondersteunende eenheden door de aard van hun
werkzaamheden nauwelijks op de voorgrond. Maar in de nacht van 11 op 12
mei 1940 onderscheidde een dappere korporaal van het Korps Motordienst, als
chauffeur van een Fordtrekker met keukenoplegger (een soortgelijke maar niet
die van het museum) gedetacheerd bij het 3e Regiment Huzaren, zich met een
actie die hij zich 1949 in eigen woorden als volgt herinnerde:
‘Ik voerde het bevel over de korpstrein, bestaande uit zes wagens […] Op een
gegeven moment werd het vijandelijk vuur zo erg, dat ik het niet verantwoord
achtte verder te rijden. Het personeel is van de wagens gegaan en heeft achter
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en onder de wagens liggende de parachutisten bevuurd. Toen het vijandelijk
vuur te erg werd, heb ik alle wagens behalve de keukenwagen [oplegger, AS]
teruggestuurd. Dit was mogelijk omdat de wagens die vier wielen hadden,
achteruit konden rijden. Met de keukenwagen was dit in het donker niet

Afb. 16 Schakelbord voor het interne electrische systeem (6 Volt) van de keuken. De vier
schakelaars bedienen het interne electrische systeem: twee binnenlampen, de voertuigverlichting
aan de buitenzijde, en een stopcontact. De asbestplaat waarop het geheel gemonteerd was, is bij
de restauratie verwijderd. (Foto P. Mulder)
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Afb. 17 Hoofdschakelaar van het 6 Volt electrisch systeem in de keukenoplegger. Het systeem kon gevoed
worden via de accu van de trekker of door middel van een extra accu in de keuken. Het systeem werkte
waarschijnlijk niet geheel probleemloos gezien het feit dat de min-polen van beide accu’s improvisorisch met
elkaar zijn doorverbonden. (Foto P. Mulder)

mogelijk. Ik ben alleen met de keukenwagen doorgereden, waarbij ik enorm
veel vuur ontving. Doordat het vijandelijk vuur zich op mij concentreerde, kon
het eskadron, dat links en rechts van mij lag, teruggaan. Mijn wagen kreeg
geleidelijk treffers in de cabine (voorruit stuk) en in negen [sic] banden. Alleen
de linkervoorband bleef gespaard. Op een gegeven moment ben ik half uit het
linkerportier gaan hangen en zo snel mogelijk verder gereden. […] Ik meen, dat
wij 118 treffers in de wagen geteld hebben.’21
Tot besluit
Het Nederlandse leger was eind jaren dertig volop in beweging. Het proces van
motorisering was onomkeerbaar maar het bestaande materieel met de
paardentractie had toch nog altijd een belangrijke plaats. De auto had de
paardentractie nog niet vervangen maar vulde die aan.22 Dat er vier of vijf
verschillende typen mobiele keukens in gebruik waren laat zien dat er geen
eenvoudige pasklare oplossingen bestonden voor gecompliceerde logistieke
kwesties. De keukenoplegger was zuiver als keuken beschouwd waarschijnlijk
onovertroffen. Maar beoordeeld als militair voertuig moet de waardering toch
wat naar beneden bijgesteld worden. De trekker met oplegger was met zijn
totale lengte van 11 meter en een draaicirkel van circa 25 meter en gewicht van
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4 ton (onberemd!) een onnodig lange, zware, dure maar vooral onhandelbare
combinatie voor het doel dat hij diende: het verplaatsen van drie koks en een
fornuis. De legerleiding, met de commandant van het veldleger voorop, wilde er
dan ook graag van af. De vraag was niet of maar wanneer. De Duitse inval in
mei 1940 maakt die vraag speculatief. Het Nederlandse leger hield immers in
zijn geheel op te bestaan. Het Legermuseum bezit met de keukenoplegger een
restant van dat leger. Een belangrijk stuk mobiel militair erfgoed heeft na jaren
van verwaarlozing met deze restauratie eindelijk de aandacht heeft gekregen
die het toekomt. In een toekomstige presentatie verdient hij in combinatie met
de trekker dan ook een prominente plaats.
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Afb. 18 Trekker-keukenopleggercombinatie van het 15e Regiment Veldartillerie tijdens de mobilisatie in 1940,
nabij Veenendaal (Collectie Legermuseum inv. 0002997-046)
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