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De handel van Van Dam Internationaal bestaat uit
bedrijven op vier locaties, waar tezamen zestien
mensen werken. Twee bedrijven zijn gevestigd in
Rhenen, een derde in Bennekom en een vierde in
Herkenbosch. Die vier bedrijven hebben, behalve
dat ze van eigenaar Dirk van Dam jr. zijn, met
elkaar gemeen dat ze een nieuwe bestemming
zoeken voor wat het leger heeft afgedankt. Van
Dam senior begon na de Tweede Wereldoorlog
met de rotzooi die de Duitsers, Amerikanen en
 Canadezen achterlieten. Het is aan de inventiviteit
en handelsgeest van mensen zoals Van Dam  senior

te danken, dat zelfs van de ogenschijnlijk meest
reddeloze wrakken de assen, versnellingsbakken
en motoren nog konden worden gebruikt. Daar-
mee kwam Nederland weer in beweging. Van
Dam senior overleed vier jaar geleden en junior
nam de bedrijven van z’n vader over. In het
 Limburgse Herkenbosch, dicht bij de belangrijke
exportmarkten, heeft het bedrijf een terrein van
maar liefst dertien hectare met daarop meer dan
duizend ex-leger auto’s. ‘D. van Dam bv’ is gespeci-
aliseerd in het  importeren en exporteren van
 legervoertuigen en onderdelen. Het aanbod

 varieert van gigantische 6x6 en 8x8 trucks,
 graafmachines, heftrucks,  blusauto’s, tankwagens
en zo’n beetje alles dat ooit in enig NAVO-land
 gebruikt is. Je vindt er DAF, Scania en Mercedes,
maar ook minder bekende namen als Ahlmann,
Faun, Hatz, Henschel, MTU, Kaick, Knurz, Ward
 LaFrance en Zettelmeyer.

Valt mee: waardevast en 1 op 8
Bij het bedrijf in Bennekom, waar Joop van Beek
bedrijfsleider is, liggen stapels en stapels vracht-
wagenonderdelen. Alles wat je in Herkenbosch

Elke kleur leverbaar, mits groen
Afgedankt door het leger, maar goed voor een volgend leven

Sinds drie jaar voert Van
Dam 4x4 ook APK’s uit. Dat
blijkt een goede zet te zijn
geweest, want de vier- à vijf-
honderd Chevrolet- en
Dodge-rijders komen stee-
vast in Rhenen terug. Veel
APK-keurmeesters zijn onbe-
kend met deze ex-army
auto’s en bang voor de straf-
punten van de RDW. Sjoerd
en Richard (foto) kennen
deze Chevrolets van haver
tot gort.

De voertuigen die het leger afdankt, hebben militair-strategisch geen nut meer. Van Dam

 Internationaal koopt en verkoopt al sinds de Tweede Wereldoorlog zo’n beetje alle auto’s

en trucks waar het leger klaar mee is. Maar in handen van een nieuwe eigenaar kunnen die

voertuigen nog jarenlang trouw dienst doen.
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Het pimpen van een Amerikaanse auto is een populaire hobby van de meeste Dodge- en Chevrolet-
eigenaren. Het begint bij de wielen. Van Dam 4x4 levert een uitgebreid gamma van zowel
 beschaafde als opzichtige lichtmetalen wielen.

Banden voor een Chevrolet of Hummer kosten meestal zo rond de driehonderd euro per stuk,
 exclusief BTW. Gezien het formaat van de banden valt dat nog reuze mee. Sjoerd Koopal weet nog
steeds nieuwe banden voor deze auto’s te vinden.

aan vervoermiddelen kunt vinden, tref je in
 onderdelen in Bennekom aan. Ook hiervan gaat de
bulk naar het buitenland. De twee andere Van
Dam-bedrijven liggen in Rhenen elk aan weerszij-
den van dezelfde weg. Op nummer 9 zit de Land
Rover-specialist en op nummer 14 de 4x4-specia-
list. Dit laatste bedrijf begon Dirk van Dam junior
in de jaren tachtig in Elst. Terwijl zijn vader druk
was met de internationale (groot-)handel in
dumpauto’s, concentreerde junior zich op de in- en
verkoop van slechts een paar typen Amerikaanse
ex-army auto’s: eerst en vooral de Dodge W200 en
later - omdat het Amerikaanse leger in 1981 van
benzine- naar dieselmotoren overstapte - ook de
Chevrolet pick-up en Blazer (4/5 persoons). Er
staan altijd een stuk of tien van deze auto’s op
voorraad, die typisch zo rond de tien mille kosten.
Af en toe waait er ook een Hummer binnen. 
Sjoerd Koopal is er bedrijfsleider. “We hebben hier
een Chevrolet staan met 38.000 mijl op de teller en
dat is voor een 25 jaar oude diesel natuurlijk
 helemaal niets. In Amerika hebben ze niet zo veel
op met deze ex-army Chevrolet’s. Het zijn daar
 gebruiksartikelen, die bovendien voor Amerikanen
het nadeel hebben dat ze op diesel rijden. In

 Europa hebben de auto’s daarentegen een
 cultstatus. Het zijn oerdegelijke, tijdloze auto's.
Ze zijn waardevast en het brandstofverbruik valt
met één op acht reuze mee.” Sinds 1981 zijn alle
ex-army auto’s diesels. Veel andere Amerikaanse
pick-ups in Nederland rijden echter op LPG. Die
auto's zijn dus niet uit het leger afkomstig, maar
ze zijn bij Van Dam welkom voor onderdelen en
onderhoud. Koopal hierover: “Bedrijven betalen
voor zo’n auto op LPG 35 euro wegenbelasting
per maand, maar een particulier is tweehonderd
euro per maand kwijt voor dezelfde auto. Als de
auto niet belastingvrij is, zijn ze te duur voor parti-
culieren.”

Makkelijk sleutelen
Jarenlang waren auto’s met een grijs-kenteken
heel interessant voor particulieren. Behalve de
pick-ups werden ook talloze manschappenauto’s
(de Blazers) op grijs-kenteken gezet, zodat
 iedereen voor weinig geld een grote en stoere
Amerikaanse auto kon rijden. Koopal: “Maar door
de wijzigingen in de grijs-kentekenwetgeving,
kunnen particulieren niet meer van de voordelen
profiteren. We kunnen die auto’s alleen aan parti-
culieren verkopen, als de voertuigen van voor
1987 zijn, want dan zijn ze vrij van houderschaps-
belasting”. De beperkingen van het grijs-kenteken
heeft de markt voor deze auto's behoorlijk be-

perkt. De  particulieren verdwenen als kopers; al-
leen  bedrijven en een enkele ZZP’er bleven over.
Koopal: “Een deel van de klanten is heel actief
in terreinrijden. Dat zijn ideale klanten voor de
 onderdelenomzet, want ze rijden in het terrein
alles kapot. Voor bijvoorbeeld bouw- en tuinders-
bedrijven zijn het ook ideale auto’s, want je kunt
met zo'n Chevrolet 2.700 kg trekken. We maken
in eigen beheer, via een metaalfabriek in Rhenen,
een trekhaak met daarop een trekknop van Brink
(Thule), zodat er een grote aanhanger achter kan”.
De auto’s zijn sleutelvriendelijk. Een versnellings-
bak zit met slechts vier bouten vast. Alles is
ruim en groot en kan volgens Koopal altijd
 losgeschroefd worden, desnoods met behulp
van een paar hamertikken. Onderdelen zijn volop
 leverbaar. Recentelijk werd nog een  container
met Chevrolet-onderdelen gekocht, toen het
 Amerikaanse leger uit Griekenland  vertrok.
Van Dam 4x4 kan alle onderdelen leveren en
 exporteert ze zelfs. In het magazijn  liggen
 tientallen nieuwe krukassen nog nieuw in de
 verpakking, er liggen aandrijfassen voor de
terreinrijders en door het leger gereviseerde
 versnellingsbakken, die al dertig jaar ‘hufter-

Van Dam Land Rover heeft altijd een stuk of twintig auto’s te
koop staan. Op het industrieterrein trekken de eerste leger-
groene Britse iconen de aandacht; binnen staan er nog meer.

Aan de overkant van de straat is Van Dam Land Rover gevestigd.
Die twee Amerikaanse auto’s horen beslist aan de andere kant
van de straat thuis, want achter deze gevel gaat de wereld van
Land Rover schuil.
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een exportvergunning of met afgiftes van ‘geen-
bezwaar’ gewerkt moeten worden. Of die papie-
ren worden afgegeven hangt van veel  aspecten
af: zo kunnen sommige voertuigen als militair
strategisch materiaal te boek staan en  kunnen lan-
den ook een exportbelemmerende rol spelen. En
dan zijn er nog regeltjes die je gewoon moet
weten; dat een gecamoufleerde auto niet door
het Panamakanaal mag. Zo’n auto zul je dus of in
een container moeten verpakken of - als dat bij
groot materiaal niet kan - eerst in een andere kleur
moeten spuiten. Toch is militair materiaal  ondanks
alle regels heel interessant. De auto’s hebben vaak
weinig kilometers gereden en zijn beresterk.
Van Dam exporteert veel naar derdewereldlan-
den, waar 4x4 auto’s hard nodig zijn, maar waar

proof’-verpakt in dozen van purschuim wachten
op een nieuw leven. Verder liggen er veel
 gebruikte onderdelen, waaronder  voorruiten, die
 afkomstig zijn van gesloopte schade-auto’s.

Het roer om
Van Dam jr. 4x4 heeft een klantenbestand van
zo’n vier-, vijfhonderd klanten, die met hun 
Chevy’s en Dodge’s in Rhenen in onderhoud zijn.
Koopal: “We zien die auto's één keer per jaar,
want de auto’s gaan nooit kapot, hebben weinig
onderhoud nodig en de meeste klanten blijven
er zo’n tien tot twaalf jaar mee rondrijden. Zelf
 restaureren komt ook vaak voor. We hebben ook
klanten in Duitsland, Frankrijk, Canada en Finland,
die een enkele keer auto’s, maar vooral onderde-
len kopen”. Zo langzamerhand droogt het aanbod
op. Europa is leeg, althans voor wat betreft het
aanbod dat van het leger afkomstig is. Een groot
deel van de handel bestaat nu uit de Chevy’s, die
de eigenaren willen inruilen of verkopen. De
 beperkingen van het grijs-kenteken en het
 gestaag afnemende aanbod van auto’s, gaven
Dirk van Dam de overtuiging dat er iets met de
zaak moest gebeuren. Dirk stelde voor om die
vier- à vijfhonderd klanten vast te houden met
het 4x4-specialisme waar het bedrijf zo goed in
is, maar het tegelijkertijd te verbreden tot een
 universeel garagebedrijf. 
Het bedrijf werd drie jaar geleden een APK-station
en dat bleek een goede zet. Bijna alle APK-keur-
meesters zijn onbekend met deze auto’s en de
meeste durven de Amerikaanse ex-army auto’s niet
te keuren. Ze zijn bang voor strafpunten van de
RDW en sturen die klanten liever door naar Rhenen. 
Ook banden werden een aandachtspunt. Koopal
werkte vijftien jaar bij de Cooper-bandenimpor-
teur, dus kwamen er gaandeweg ook steeds meer
banden in het bedrijf. Nu ligt er een ruime
 voorraad banden voor een K30, een Dodge W200
of een Hummer H2. Het vertrek van Euromaster
uit Rhenen hielp ook en de nieuw ontstane
ruimte werd vlot opgepakt met investeringen in
bandenvoorraad, bandenmontage- en uitlijnap-
paratuur. Koopal: “Een oud uitlijnapparaat vol-
stond toen niet meer. We hebben nu moderne
uitlijnapparatuur en verwachten dat we de ko-
mende jaren  blijven investeren”. Van Dam jr. 4x4 is
inmiddels een echt universeel bedrijf geworden.

De regels van het Panamakanaal
Van Dam senior moet een man met veel durf zijn
geweest. Wanneer hij militaire voertuigen van
Domeinen kocht, deed hij dat meestal in forse
aantallen. Die auto’s en onderdelen moeten na-
tuurlijk ook weer verkocht worden en dat doet
Van Dam International zowel per stuk als per
kavel, zowel in Nederland als in de rest van de we-
reld. Dirk van Dam: “We verkopen aan redding-
maatschappijen, bosbouwers, wegenbouwers,
bedrijven in de mijnbouwindustrie, leveren auto’s
voor expedities en aan hulporganisaties. De grote
6x6 vrachtwagens kun je straks in Afrika tegenko-

men en dat soort auto’s worden meestal per stuk
verkocht. Maar de ‘normale’ vrachtauto’s of Land
Rovers verkopen we ook in partijen: soms vijf per
keer, soms vijftien in één koop”.
Niet elke auto mag zomaar overal  verkocht wor-
den. Voor sommige landen gelden exportbeper-
kingen. Wanneer Nederland met een land een
handelsverdrag heeft, gaat de export wat soepe-
ler, maar als er geen handelsverdrag is, zal met

De kisten op de achtergrond zitten bommetje vol met onderde-
len: van remschoenen, waterpompen, koppelingsplaten, veer-
pakketten, tot benzine- en dieseltanks en spanningsregelaars.
De auto’s op de voorgrond zijn allemaal te koop. Samen met wat
in Herkenbosch staat is dit de grootste Land Rover onderdelen-
voorraad van Europa.

Indien nodig of gewenst worden de Land Rovers voor aflevering klaargemaakt. Ook voor onderhoud en reparatie kunnen de klanten
bij het bedrijf terecht. De APK’s worden aan de overkant gedaan.
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Van Dam Land Rover zit sinds een half jaar in een
ruim pand aan de Steenoven in Rhenen, maar toch
is dat pand aanzienlijk kleiner dan de oude steen-
fabriek waar het bedrijf tot voor kort was
 gevestigd. Meer dan tachtig te koop staande Land
Rovers en vijftien trailers met onderdelen konden
niet mee en verhuisden naar Herkenbosch. Wier-
sema: “Ik heb geprobeerd hier zoveel mogelijk te
houden, maar de rest staat in Herkenbosch. Er
was geen andere mogelijkheid. De steenfabriek is
verkocht, dus die locatie moest leeggeruimd
 worden. We hebben hier stellingen gebouwd, de
kratten met onderdelen neergezet en de bruggen
gemonteerd. Er liggen hier nog honderden  water-
pompen, koppelingsplaten, veerpakketten, ben-
zine- en dieseltanks, 24 volts spanningsrege-laars,
kortom, alles voor Land Rovers. En niet te vergeten
zo’n twintig te koop staande Land  Rovers”. Er komt
nog steeds materiaal los van het leger, zowel van
het Nederlandse als van het Duitse leger. Van Dam
Land Rover heeft inmiddels de grootste voorraad

Land Rover-onderdelen van Europa. Bij een rond-
leiding wijst Wiersema aan wat er allemaal staat.
“In die kisten staan Land Rover-motoren voor het
Belgische leger; die  motoren zijn rood gespoten.
Hier staan aggregaten en in die mooie kisten zit-
ten remschoenen. De mensen willen het kistje ook
graag hebben, want munitiekisten, pioneerschop-
jes, houwelen en  camouflagenetten zijn ook popu-
lair. Daar staat een rij nieuw-gereviseerde benzine-
motoren voor Land Rovers van de jaren zeventig
tot 1983. We hebben altijd een stuk of twintig van

die motoren op voorraad. Voor een complete ben-
zinemotor met  drukgroep, koppelingsplaat, start-
motor,  dynamo, carburateur en uitlaatspruitstuk
vragen we 2.100,- euro. Da’s toch geen geld? Land
Rover-onderdelen zijn heel betaalbaar, je schrikt
nooit van de prijs.” Wiersema is nu bezig om de
voorraad te fotograferen en op het internet te zet-
ten.  Wiersema: “Je ziet de omzet nu al toenemen.
Dat moet ook wel, anders komen we er nooit
vanaf”. Het lijkt erop dat Wiersema er stiekem een
beetje op hoopt.

meeste ex-legerauto’s zijn harde roestvrije auto’s,
maar ze zijn zelden strak. In het leger zetten ze er
zo een heftruckje tegenaan. Als de auto dus al
een andere kleurtje krijgt dan legergroen, blijft
het bijna altijd bij een matkleur. Wie een glan-
zende lak wil moet soms heel veel geld uitgeven
aan het strak maken van het plaatwerk”. Het
Land Rover-publiek blijkt wat minder ruig inge-
steld. Op de Amerikaanse ex-army auto’s komt
dan ook een ander publiek af, dan Wiersema op
zijn Land Rovers ziet afkomen. Wiersema: “Mijn
kopers zijn boswachters, artsen, kleine bedrijfjes
en hobbyisten. Dat is een ander publiek, dan bij
de Chevrolets van Sjoerd. Ik zie zo wel of iemand
hier moet zijn of aan de overkant”.

niet  iedereen nieuwe auto’s kan betalen. Voor de
prijs van één nieuwe auto koop je ook drie of vier
 gebruikte auto’s. Daar hoef je overigens niet voor
naar de derde wereld. Hier in Nederland kocht een
reddingsmaatschappij twee Unimogs van Van
Dam. De auto’s hadden in het leger  respectievelijk
achtduizend en 32.000 kilometer gereden. Voor
een schijntje van de 150.000 euro, waarvoor de
reddingsmaatschappij een nieuwe Iveco had ge-
kocht, hebben ze nu ook twee beresterke ex-leger
auto’s.

Gebruiksauto’s of poetsauto’s?
Al glipt er steeds vaker een Mercedes Gelände-
wagen door, bij Van Dam Land Rover in Rhenen
gaat het gesprek vooral over het Britse icoon de
Land Rover. Het bedrijf koopt Land Rovers en on-

derdelen van het leger, maakt de auto’s klaar
voor een divers publiek van handelaren en parti-
culieren in Nederland en daarbuiten en zorgt
ook na verkoop voor service, onderdelen en re-
paratie. De meeste auto's houden hun militaire
kleur, want veel mensen vinden dat leuk. 
Jan Wiersema werkt al veertig jaar tussen de
Land Rovers bij Van Dam en is bedrijfsleider. Hij
pakt nog wel eens de verfroller op om een mooie
zijdeglans groene RAL 6014 lak op een Land
Rover te rollen. Wiersema: “Zijdeglans straalt net
iets meer klasse uit dan zo’n vale legerkleur. 
Bovendien spuiten we vaak zwarte chassislak op
het onderstel. Dat ziet er prachtig uit”. Aan de an-
dere kant van de straat blijken de klanten andere
eisen te stellen. Koopal: “De Chevrolets en Dod-
ge’s zijn gebruiksauto’s en geen poetsauto’s. De

Wat je op de dertien hectare
in Herkenbosch ziet staan, is
genoeg om een klein leger op
wielen te zetten. Er staat
geen schiettuig, maar wel
alle mogelijke soorten vracht-
wagens en jeeps. Op afspraak
laat Dirk van Dam graag zien
wat hij heeft.

Grootste van Europa

In Herkenbosch is alles leverbaar in twee kleuren: camouflage of legergroen. Hier een rijtje  Iveco-
trucks met allemaal een manschappenluik in het dak van de cabine.

Van Dam is een 4x4-specialist, dus naar nieuwe, gebruikte en  gereviseerde aandrijfassen is altijd
vraag. Vooral de  Chevy-liefhebbers die aan terreinrijden doen zijn goede klanten.
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