
Namens de oldtimerclubs  
behartigt FEHAC de belangen 

van oldtimerbezitters  
in Nederland.

Ons mobiele erfgoed krijgt steeds meer 
waardering van de overheid, musea en  
het grote publiek. In de tentoonstelling 

´Het Museum van Nederland´ ontbreekt mobiel 
erfgoed daarom niet. De zoektocht naar deze 
 objecten met hun persoonlijke verhalen was op  
tv te volgen bij Omroep MAX in vier  afleveringen 
in  december en januari. Afgelopen zomer zijn 
 kijk dagen gehouden op Paleis Soestdijk, waar  
het  publiek typisch Nederlandse voorwerpen  
kon  inbrengen. Uiteindelijk zijn 60 objecten ge
selecteerd die iets vertellen over de Nederlandse 
 geschiedenis, cultuur, volksaard, tradities en 
 gebruiken. De tentoonstelling in de Kunsthal laat 
de meest uiteenlopende objecten zien.

Kosmopoliet
Eén van de voorwerpen, en meteen het grootste 
van de hele tentoonstelling, is de Kosmopoliet
caravan uit 1957. Deze fraaie mintgroenmetwitte 
caravan is het enig overgebleven exemplaar van 
dit model van het Nederlandse merk Kosmopoliet. 
Historicus Herman Pleij vond dat die absoluut  
niet op de tentoonstelling mocht ontbreken: 
“Neder land heeft het allerhoogste percentage  

Typisch Nederlands
mobiel erfgoed
In het Museum van Nederland in de Kunsthal Rotterdam 
is ook plaats ingeruimd voor het mobiele erfgoed.

TEKST HERMAN STEENDAM, REACTIES REDACTIE@FEHAC.NL

Generaties jongemannen 
hebben tijdens hun dienst-
plicht achter het stuur van 
een DAF YA 328 gezeten.

Met DAF had Nederland een eigen auto-industrie.

Dit is het enig overgebleven exemplaar van het model 1957 
van het Nederlandse caravanmerk Kosmopoliet.

caravanbezitters ter wereld. Kamperen is typisch 
Nederlands, een verschijnsel van onze gezins
cultuur. Het past ook helemaal bij onze zuinige 
volksaard om met een caravan op reis te gaan.” 
Het historische  huisje op wielen is compleet geres
taureerd en  is ook helemaal ingericht conform het 
tijdsbeeld: er zijn gehaakte gordijntjes, een bruin 
houten interieur en een klein zwartwittv’tje dat 
het bij gebrek aan een analoog signaal allang niet 
meer doet. Een object dat niet spontaan werd 

aangeboden, maar waarnaar men op zoek ging, 
was het technisch vooruitstrevende ontwerp van 
de eerste Nederlandse personenauto voor de 
massa. Dat werd natuurlijk een DAF 600, toevallig 
 in dezelfde kleurstelling als de Kosmopoliet. Naar 
de huidige maatstaven is de 600 een minimalis
tisch koekblikje, maar wel een dat dankzij het 
pientere pookje net zo hard achteruit als  vooruit 
kan rijden. 

DAF YA 328 
Wat niet langs kwam, maar toch ook typisch 
Nederlands mobiel erfgoed is, is de DAF YA 328 
 legervrachtwagen. Die kan gelinkt worden aan  
de dienstplicht, de Koude Oorlog en de trein
kapingen. De DAF YA 328 is een vrachtwagen 
waarop hele generaties dienstplichtigen hun 
vrachtwagenrijbewijs gehaald hebben. Kon je  
zo’n ding de baas, dan was het rijden op een 
burgervracht wagen een makkie. 

‘Het Museum van Nederland’ is te zien 
(eerst alleen digitaal op museumvanneder-
land.nl) vanaf donderdag 14 januari 2021 in 
de Kunsthal Rotterdam.
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