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Het emplacement van station Zandvoort aan Zee is opgebroken, evenals de spoorlijn naar Haarlem, 1945. Foto NS
Locomotief 3306 met trein 3666, samengesteld uit Duitse en Nederlandse 2-assige en 3-assige rijtuigen, van Emmen naar Zwolle, Hardenberg,
13 mei 1946. Foto S. Overbosch

Woord vooraf
In 1970 – ik zat nog op de middelbare school – verscheen De kinderen van Versteeg, een bundel
verhalen over de spoorwegen en spoormensen van Nederland voor, tijdens en na de spoorwegstaking 1944-1945. Een hoofdstuk verhaalde over de ervaringen van ing. W.J. Ooms tijdens zijn zoektocht naar door de Duitsers weggevoerde eigendommen van de Nederlandse Spoorwegen en andere
railbedrijven. Die zoektocht bracht hem tussen 1945 en 1948 in Duitsland, Oostenrijk en TsjechoSlowakije en uiteindelijk begin jaren vijftig in Polen. Ik vond het een boeiend verhaal, dat mijn belangstelling bleef houden.
In de daaropvolgende twintig jaar kwam ik sporadisch aanvullende informatie tegen. Af en toe
verscheen er een artikel over Nederlands spoor- en tramwegmaterieel dat achter het IJzeren Gordijn was achtergebleven en daar voor een deel in gebruik was genomen. Pas na de val van de Muur
in 1989 veranderde dit in die zin dat op verschillende plaatsen in de voormalige Deutsche Demokratische Republiek en in verschillende Oost-Europese landen Nederlands spoorwegmaterieel werd
teruggevonden. Bovendien werd toen steeds meer bekend over de wederwaardigheden van het
overige “vermiste” materieel.
Eind 2015 raadpleegde ik in het Nationaal Archief in Den Haag min of meer bij toeval het archief
van het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandsche Economische Belangen in Duitschland
(CGR). Deze organisatie had onder andere tot taak het opsporen en terugbrengen van weggevoerde
goederen waaronder eigendommen van de Nederlandse Spoorwegen en andere railbedrijven. Ooms
en enkele andere NS-medewerkers waren met dat doel bij het CGR gedetacheerd geweest. Het archief van het CGR bleek een schat aan gegevens te bevatten over het onderwerp. Zo bleek nog een
flink deel van de rapportages van Ooms en zijn collega’s aanwezig te zijn. Het archief van het
CGR leidde weer naar andere archieven, zoals dat van het Bureau Herstelbetalingen en Recuperatiegoederen van het Ministerie van Financiën.
Het een en ander bracht mij op het plan om een artikel over het onderwerp te schrijven. Het manuscript ontgroeide echter geleidelijk de omvang van een tijdschriftartikel, met als resultaat dat het
een boek is geworden.
Bij het schrijven zijn verschillende kenners van de geschiedenis van de Nederlandse Spoorwegen
mij behulpzaam geweest met gegevens uit hun eigen archief. Ook hebben enkelen afbeeldingen
voor het boek ter beschikking gesteld. Guus Veenendaal is bovendien bereid geweest om het manuscript nog eens goed door te nemen en van opmerkingen en verbetervoorstellen te voorzien.
Van degenen die op een of andere manier hulp hebben geboden of een bijdrage hebben geleverd
noem ik (in alfabetische volgorde): Otto Dijkstra, Roelof Hamoen, Kees van de Meene, Marco
Moerland, Martin van Oostrom, Hans van Poll, Ton Pruissen, Remmo Statius Muller, Maurits van
den Toorn, Guus Veenendaal en Peter van der Vlist. Ik ben hen dankbaar voor hun bereidheid mij
behulpzaam te zijn. Verder hebben de Stichting NVBS-Railverzamelingen (Gerard de Graaf, Adriaan Pothuizen, Robert Sirks en Remmo Statius Muller) en Het Utrechts Archief (Victor Lansink)
ruimhartig medewerking verleend bij het ter beschikkingstellen van afbeeldingen.
Het boek bevat veel feitelijke gegevens. Dat houdt onvermijdelijk het risico in zich dat daarin, hoe
zorgvuldig ik ook heb getracht te zijn, fouten zijn geslopen. Mochten lezers onjuistheden of onvolledigheden ontdekken, dan houd ik mij aanbevolen voor hun reacties. Ook aanvullingen zijn
welkom.
Met dit boek is een minder bekend maar voor de wederopbouw na de bevrijding belangrijk deel
van de Nederlandse spoorweggeschiedenis beschreven. Ik wens de lezer veel leesplezier.
Warnsveld, maart 2020
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Deel 1
Het eerste jaar, mei 1945- juni 1946

DE

A A NL O O P

Al voor de bevrijding van Nederland boven de rivieren was duidelijk dat de bezetter planmatig,
structureel en op grote schaal uit Nederland de meest uiteenlopende goederen had weggevoerd.
Ongeveer 90% daarvan was na het begin van de Operatie Market Garden en de spoorwegstaking
op 17 september 1944 uit ons land weggehaald. In die periode plunderden de Duitsers vooral
vele fabrieken en de spoorwegen, maar ontruimden ook steden en dorpen, zoals Arnhem. Gebeurde dat voor september 1944 nog met officiële vorderingsdocumenten, na die datum bleef dat
veelal achterwege. Op zichzelf waren - naar later bleek - de (meeste) transporten gedocumenteerd (Ordnung muss sein), maar de chaos in Duitsland (inclusief het in 1938 toegetreden Oostenrijk en het in 1938 geannexeerde Sudetenland) en andere bezette landen in Oost- en
Zuid-Europa werd als gevolg van luchtbombardementen en oprukkende geallieerde troepen
steeds groter. Daardoor werd de beoogde bestemming vaak niet bereikt of werden weggevoerde
treinen of treinen met gestolen goederen her en der weggezet. Soms was de concentratie op emplacementen en niet gebruikte spoorlijnen van spoorwegmaterieel dat uit Nederland en andere landen was meegenomen, zo groot dat op grote schaal materieel werd gederailleerd of naast het
spoor gezet. Een belangrijk deel van de uit Nederland afkomstige goederen werd uiteindelijk niet
gebruikt, maar wel vernield of (ernstig) beschadigd teruggevonden. Andere spullen verdwenen
voorgoed.
Al in 1941 hadden de Duitsers een groot aantal rijtuigen van NS gevorderd. NS wist deze vordering te beperken tot 176 rijtuigen voor binnenlands vervoer en vijftig rijtuigen1 voor internationaal vervoer. Deze waren tussen 8 en 14 november 1942 naar standplaatsen in de
Reichsbahndirektionen Keulen, Essen en Dresden overgebracht. Later deden daarvan ook rijtuigen dienst in de Reichsbahndirektion Münster. Van deze 226 rijtuigen zouden uiteindelijk 102
exemplaren niet terugkeren.2 Ook waren voor de spoorwegstaking al locomotoren afgevoerd naar
het Oosten, namelijk tien met benzinemotor en veertig met dieselmotor. Na de aanvang van de
spoorwegstaking namen de bezetters meer dan helft van het dan nog aanwezige materieel mee
naar Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië en Italië.

1

ABd 7006 en 7008-7010, ABd 7113, 7115, 7118, 7123-7125, 7129-7131, 7151, 7157-7159, 7161-7169, 7169-7173, 71757177, 7180-7184 en 7186, D 7515, 7516, 7574-7577 en 7591-7594, Pd 7002 en Pd 7015.
2

B.H. Steinkamp, De Erfenis, De houten rijtuigen van de Nederlandsche Spoorwegen 1921-1956, p.53.

Links:
De rails tussen de perrons van
station Dordrecht zijn opgebroken en afgevoerd, 1945.
Foto NS
Rechts:
Het tijdens de oorlog opgebroken emplacement van het station Dordrecht, 1945. Foto NS

De door een voltreffer
vernielde stoomlocomotief
6103 bij Arnhem, 1945.
Foto NS

De tijdens de oorlog geplunderde werkplaats van het
Houtbereidingsbedrijf van
NS, Dordrecht, 1945. Foto NS

Houten rijtuig NS SR 7504
(ex NS ABd 7120) dat in opdracht van de Wehrmacht ten
behoeve van een hospitaaltrein was verbouwd, werd na
de bevrijding niet meer in gebruik genomen, Den Haag
HS, 5 december 1950. Foto
J.A. Bonthuis
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Overzicht weggevoerd materieel na 17 september 19443
Type materieel
Aanwezig
Aanwezig
17-09-19444 05-05-1945
Stoomlocomotieven
866
402
Locomotoren
170
74
Benzinemotor 101-106, 108-1526
477
23
Dieselmotor 201-321
121
46 (of 44)
Dieselelektrisch 83-84
2
1
Diesel mechanisch materieel
omC 901-908
210
9
omC 911-916
6
omBC 1901-191011
3
omC 1921-1930
612
omBC 2901-2908
8
6
Dieselelektrische treinstellen
Driewagenstellen (DE3) 11-40
3913
51 bakken
Vijfwagenstellen (DE5) 51-68
18
46 bakken
Machinewagens mD 69 en mD 70
2
0
Elektrisch materieel ZHESM
mCz 9901, 9903-990914
8
mBCz 9910-9911
2
mBz 9925-9927, 9929-993315
8
mBDz 9951-9953
3
BCez 8001-800316
3
Cez 8001-8002, 8004-800617
5
Cez 8010-8017,
8
Cez 8018-8019, 802118
3
Cez 8051
1
Cesz 8041-8043
3
Totaal ZHESM
44
Elektrisch buffermaterieel
mC 9001-9038
38
mCv 9401- 9447
4619
mBD 9101-9130
2620
mB4D 9151-9161
11
mABD 9801-9804
4
mCD 9108, 9113, 9120
3
Aec 8501-8527
121
Bec 8501--8533
622
Ces 8101- 8103
3
Cesc 8107-8110
4
Cec 8501-8555
5023
Ce8c 8581-8593
6
ABec 8501-8527
25
ABec 8531-8550
ABe4cm 8551-8559
ABecm 8560-8561
Totaal mat’24
Totaal mat’24 en ZHESM

Elektrische treinstellen
Tweewagenstellen 201- 208
211-234 en 301-315
Driewagenstellen 401-429
Vierwagenstellen 601-637
Vijfwagenstellen 801-825
Stroomlijn postrijtuigen
Pec 8501-8506, 8507-8521
Stoomtrein rijtuigen
Bagage- en postrijtuigen
Motormontagewagens
Goederenwagens
Open
Gesloten
Rongen
Diversen

20
9
2
254
298

Weggevoerd
464
100
248
759 (of 77)
1

Terug
29-11-46
405
38

8

7

2

0

66 bakken
44 bakken
2

42
30
0

Opmerkingen
of 101 weggevoerd5

97

Ex B 51-59
Ex BC 5-6
Ex BC 1-4, 7-11
Ex B 60-62
Ex B 1101-1105
Ex C 101-106
Ex C 1101-1108
Ex A 1101-1104
Ex BCez 8004
Ex C 107-109
68/186

Ex mBD

Ex Cec
ex Aec en ex ABec
8521-8524
Ex Bec

107 of 99

191 of 199

134

44/47
(88/94)24
29 (87)
36 (142)25
25 (125)

18 bakken

76 bakken

48

24 bakken
30 bakken
30 bakken

63 bakken
112 bakken
95 bakken

36
42
53

21
1498 of
1469
1306
8

6
577 of 522

15
921 of 947

9
489

426 of 423
3

880 of 883
5

480

10716
14251
1694
3153

345
408
320

10371
13843
4329

4632
6524
2648

Tegenover de 464 weggesleepte stoomlocomotieven stonden 161 vreemde locomotieven (DRB,
SNCF en NMBS) die bij de bevrijding in Nederland werden aangetroffen: 24 bij de bevrijding
van Zuid Nederland, waarvan 13 dienstvaardig, en 137 bij de bevrijding van Noord-Nederland,
waarvan 36 dienstvaardig. Verder lieten de Duitsers 339 vreemde personenrijtuigen en veel
vreemde goederenwagens in Nederland achter.26

H ET CGR
Tegen deze achtergrond werd door de Nederlandse regering die toen nog in Londen zetelde, op
18 april 1945 het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandsche Economische Belangen in
Duitschland (CGR) ingesteld dat tot taak had het opsporen en het terugbrengen van weggevoerde
goederen (of de vervanging daarvan) en de behartiging van de economische belangen van Nederland in Duitsland. Het CGR ressorteerde onder het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw. Het bureau van het CGR werd gevestigd in Amsterdam en stond aanvankelijk onder leiding
van reserve-luitenant-kolonel (later reserve-kolonel) mr. W.Ch. Posthumus Meyjes. Hij werd in
november 1945 opgevolgd door reserve-kolonel ir. L.F. Otto. Deze vervulde de functie van commissaris-generaal tot de opheffing van het CGR per 31 mei 1949. Op die datum droeg het CGR
de resterende werkzaamheden over aan het Bureau Herstelbetalingen en Recuperatiegoederen
van het Ministerie van Financiën (HERGO). Het CGR kende zeven afdelingen. Tot de eerste afdeling behoorde de sectie C Spoor- en Tramwegen die was belast met de opsporing van eigendommen van spoor- en tramwegen. De vijfde afdeling, de afdeling transport, was belast met het
terugbrengen van alle soorten opgespoorde goederen.
Het bezette Duitsland werd na de capitulatie bestuurd door de Allied Control Council (Geallieerde Bestuursraad) te Berlijn die werd gevormd door militairen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Sovjet-Unie en Frankrijk. De Nederlandse Militaire Missie bij de ACC stond
tot mei 1946 onder leiding van vice-admiraal L.A.C.M. Doorman, daarna tot medio 1948 onder
leiding van (reserve-)generaal-majoor dr. W. Huender en tenslotte vanaf eind 1948 onder leiding
van vice-admiraal (KMR) J.M. de Booy, die ook de eerste Nederlandse ambassadeur bij de Bondsrepubliek Duitsland zou worden. De missie had onder meer de algemene verantwoordelijkheid
voor de Nederlandse restitutiewerkzaamheden in Duitsland en had in elk van de vier bezettingszones een Militaire Missie. Voor Berlijn gold een apart regime. Voor de opsporing en de teruggave van de weggevoerde goederen in Duitsland, moest het CGR toestemming hebben van de
bezettingsautoriteiten. Pas op 22 januari 1946 maakte de Allied Control Council de restitutiebepalingen bekend. Onder deze regeling vielen de goederen die geïdentificeerd konden worden én
die onder een vorm van dwang waren weggehaald uit landen die door de Duitsers bezet waren geweest. Niet voor restitutie in aanmerking kwamen goederen die waren verkregen door “normal
business transactions” waarbij de bewijslast dat daarvan sprake was, bij de Duitsers lag. Het begrip werd in de verschillende zones niet gelijk geïnterpreteerd en dat leidde tot onduidelijkheid.27
Tot de bekendmaking van de restitutiebepalingen, maakte het CGR bilaterale afspraken met de
autoriteiten in de Amerikaanse, Britse en Franse zones in Duitsland en Oostenrijk.
Alvorens daadwerkelijk met de opsporingswerkzaamheden in Duitsland kon worden begonnen,
moest het CGR eerst gegevens verzamelen over de verdwenen goederen.
3

Het overzicht in Bijlage 30 van C. Huurman, Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd 1939-’45 wijkt op onderdelen af van het
overzicht in OdR 1947-6. Niet verklaarde verschillen zijn door middel van ‘of’ aangegeven.
4
Het bestand, inclusief het al weggevoerde materieel.
5
De verschillende bronnen zijn niet eenduidig.
6
De 102 was in 1938 verkocht maar keerde in 1944 weer terug in het NS-park, de 107 was in 1939 verkocht aan Solvay, de 110 en
134 hadden in 1942 onherstelbare oorlogsschade opgelopen en de 149 liep in 1941 onherstelbare schade op bij een botsing. De 130
werd in 1941 in opdracht van de Bahnbevollmächtigte naar Polen gezonden maar werd teruggevonden in Pilzen (Tsjecho-Slowakije).
7
Dit aantal is exclusief de 110, 130, 134 en 149.
8
Dit aantal is exclusief de 130. Tien locomotoren waren al voor de spoorwegstaking weggevoerd naar Duitsland.
9
Hiervan waren al veertig voor de spoorwegstaking weggevoerd naar Duitsland.
10
Hiervan waren er al zes omgebouwd tot motormontagewagen.
11
De omBC 1901, 1902, 1906, 1907, 1908, 1909 en 1910 werden op 10 mei 1940 in Zwolle door brand vernield.
12
De omC 1922, 1923, 1924 en omC 1928 werden op 10 mei 1940 in Zwolle door brand vernield.
13
De DE3 25 was op 11 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam Maas vernield
14
De mCz 9902 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam Hofplein vernield.
15
De mBz 9928 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam Hofplein vernield.
16
De Bez 8005 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam Hofplein vernield.
17
De Cez 8003 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam Hofplein vernield.
18
De Cez 8020 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam Hofplein vernield.
19
De mCv 9408 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam DP verbrand.
20
De mBD 9112 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam DP verbrand.
21
De Aec 8509 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam DP verbrand.
22
De Bec 8504 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam DP verbrand.
23
De Cec 8534 was op 14 mei 1940 bij een bombardement op station Rotterdam DP verbrand.
26
24 C. Huurman, Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-’45, p. 397.
Tweewagenstellen 313 en 314 waren op 17 september 1944 niet in dienst gesteld en tweewagenstel 315 was in aanbouw.
25
27 Vierwagentreinstel 619 was op 11 mei 1940 door een bombardement op station Rotterdam Maas vernield.
26 Om die reden maakte het CGR in november 1948 een vergelijkend overzicht van de verschillende inC. Huurman, Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-’45, p. 397.
27
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NS en de tramwegbedrijven verstrekten gegevens over de door hen vermiste eigendommen. Het
CGR gebruikte deze informatie om die goederen te identificeren. Over de mogelijke verblijfplaats ontving de CGR - al dan niet door tussenkomst van andere instanties, zoals NS, - direct na
de bevrijding van vele kanten informatie, onder meer van officiële Nederlandse instanties in de
desbetreffende landen en van Nederlanders (mannen en vrouwen) die uit Duitsland, Oostenrijk,
Polen, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Italië en andere landen terugkeerden, daar nog verbleven
of daar met de geallieerde legers als militair, tolk, ambtenaar of hulpverlener naar toe gegaan
waren, maar ook van niet-Nederlanders.
Sommige meldingen waren zeer gedetailleerd met nummers van locomotieven en rijtuigen en
concrete verblijfplaats. Zo werd gemeld dat op het station van Uelzen waren aangetroffen het
dieselelektrische driewagenstel (DE3) 22 en een deel van een dieselelektrisch vijfwagenstel
(DE5): Co-Coo-Ck 57, beide nogal beschadigd, dat DE3 24 in Haltern am See (ten zuidwesten
van Münster) stond, dat de ZHE-motorrijtuigen mCz 9901, mCz 9909 en mBz 9930 in Sande
(bij Münster) stonden en dat de blokkendoos motorrijtuigen mB4D 9150 (?28), mB4D 9154 en mC
9026 in Mecklenbeck (ook bij Münster) waren. Andere meldingen waren meer in algemene bewoordingen gesteld, bijvoorbeeld dertig treinstellen ten zuiden van Koblenz, twee elektrische
treinstellen op dertig kilometer van Pilzen (Tsjecho-Slowakije). Uit de meldingen bleek dat het
verschil tussen dieselelektrische en elektrische treinstellen voor de leek niet steeds duidelijk was.
Met betrekking tot locomotieven kwamen bijvoorbeeld meldingen binnen over ongeveer zestig
locomotieven op een rangeerterrein voor Güstrow op de lijn naar Malchin/Neubrandenburg. Alle
meldingen legde het CGR systematisch vast, wat betreft de spoor- en tramwegen per Nederlands
bedrijf en daarnaast wat betreft de spoorwegen ook per Reichsbahndirektion (RBD) of land, waar
de goederen waren gesignaleerd, en wat betreft de tramwegen ook per Duits tramwegbedrijf.
Ook meldingen met betrekking tot particuliere goederenwagens en (industrieel) smalspoor werden vastgelegd, want ook daarvan was veel verdwenen.
Het eerste - in het Engels gestelde - overzicht met (mogelijke) vindplaatsen van spoorweg-, tramweg- en smalspoormaterieel en -materiaal in Duitsland, Oostenrijk en Polen gaf de stand per 15
juli 1945. Het bevatte ook (mogelijke) vindplaatsen van goederen van andere bedrijven, vooral
van Werkspoor. Het was gebaseerd op informatie van teruggekeerde krijgsgevangenen en dwangarbeiders, op de archieven van de Duitse instanties die waren belast met de vordering van Nederlandse goederen, en op de archieven van Nederlandse bedrijven, waarvan goederen waren
afgevoerd naar Duitsland. Uit de meldingen maar ook uit besprekingen met geallieerde officieren
bleek dat vooral de Britse en de Amerikaanse bezettingszones in Duitsland voor Nederland erg belangrijk waren. Verder bleek al snel dat het trambedrijf van Bremen, de Bremer Straßenbahn AG,
een centrale rol had gespeeld bij de verdeling van Nederlands tramwegmaterieel in Duitsland.
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Dit betreft vermoedelijk de mB4D 9160 want de mB4D 9150 heeft niet bestaan.

Trein bestaande uit elektrisch
buffermaterieel
("blokkendozen", mat. 1924),
getrokken door het in Eidelstedt teruggevonden motorrijtuig mC 9037, Amsterdam,
1946. Foto NS/Gerdessen

Als gevolg van materieelgebrek werden na de bevrijding
reizigers ook wel in goederenwagens vervoerd, 1945. Foto
NS

Het raamloze motorrijtuig
mB4D 9152 kwam voorzien
van de opschriften 'RC 71' en
'Transportation Corps Allied'
uit Esschen (België),
Roosendaal, 12 juli 1945.
Foto J.J. Overwater

Het tijdens de spoorwegstaking op 10 december 1944
door een beschieting bij Moordrecht uitgebrande elektrische
vijfwagenstel 818 werd niet
meer hersteld, Rotterdam DP,
7 april 1945. Foto J.J.
Overwater
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