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DODGE houdt herinnering
aan Peelse oorlogsjaren levend

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de

bijzondere band die ze

hebben met hun voertuig.

Vandaag is het de beurt

aan Louk Severens uit

Sevenum en zijn Dodge

WC 51. door Peter Heusschen

LL ouk Severens uit Sevenum
werkte lange tijd in een ui-
terst breekbare industriële
sector. De glasindustrie. De

laatste vijftien jaar vervulde hij een
directiefunctie. Acht jaar geleden
verruilde hij de directiezetel voor
de couch thuis. Maar dat beviel
hem niet echt. Daarom zocht hij
naar een interessantere levensinvul-
ling en koos voor geschiedvertel-
ling over de bevrijding van de
streek. Dat doet hij nu al enkele ja-
ren, afwisselend met behulp een
Willys-jeep en in een Dodge WC
51 uit 1944.
Hoe komt een mens op het idee
om met een militair voertuig door
het Peel- en Maasgebied te toeren,
vergezeld van leergierig publiek dat
alles wil weten over wat er zich tij-
dens WO II in de regio heeft afge-
speeld?
Louk: „Ik kreeg het idee om toch-
ten te organiseren langs monumen-
ten, musea en bijzondere plekken
met een oorlogsverleden. Op een
verjaardagspartijtje kwam iemand
met het voorstel om eventuele reve-
nuen aan de plaatselijke organisatie
van de Zonnebloem te schenken.”
Voorheen was Louk met twee
vrienden naar Santiago de Compos-
tela in Spanje gefietst om voor een
missionaris ergens op een Indonesi-

sche missiepost donorgelden bij el-
kaar te fietsen. Maar eigenlijk voel-
de hij meer voor de suggestie op
het verjaardagspartijtje.
Hij ging op zoek naar locaties en
een geschikt voertuig waarmee hij
zijn gasten er naartoe zou kunnen
rijden. Ook verdiepte hij zich nader
in de oorlogshandelingen die in de
streek tussen 1940 en 1945 plaats-
vonden.
„Ik kocht een Willys Jeep waarmee
ik de eerste ritten maakte. „Vraag
me niets op het gebied van dit
soort voertuigen, want daar weet ik
weinig van. Ik weet wel dat techni-
sche staat van de jeep in het begin
een ramp was. Mijn gasten moes-
ten regelmatig duwen.”
Gelukkig stond Louks vriend Piet

Driessen (Piet van de Sloy voor
vrienden en bekenden) altijd pa-
raat om het voertuig te repareren
of af te slepen als het weer eens de
geest gegeven had.
Later kocht Louk een wat ruimere
auto, want in de beroemde Ameri-
kaanse Willys Jeep was maar plaats
voor drie gasten.
Het werd de Dodge WC 51, die in
het laatste oorlogsjaar (waarschijn-
lijk) in Detroit van de Chrysler-
band rolde.
„Dat voertuig heeft na de oorlog
langere tijd dienst gedaan als aan-
drijving voor de waterpomp van de
Haaftense spuitgasten. „Het voer-
tuig was in perfecte staat toen ik
het verwierf van de laatste eige-
naar, Frans de Jong uit Zaandijk.

Hij gebruikte het voertuig voor on-
der meer educatieve doeleinden op
scholen.”
Louks echtgenote Miek maakte kus-
sens voor de harde banken in de
Dodge en sindsdien rijdt ook deze
militaire auto, die oorspronkelijk
met een M2 of M1919 Browning mi-
trailleur uitgerust kon worden,
langs de herdenkingsplaatsen.
„Ik maak de tochten van april tot
halverwege oktober. We starten bij
de kerk In Sevenum waar op het
einde van de oorlog na een razzia
tweehonderd mannen tussen 16 en
60 jaar werden weggevoerd voor de
beruchte Arbeitseinsatz. Van die
groep keerden er tien niet terug. Zo
heb ik in de loop van de tijd vijf ex-
cursies ontwikkeld die telkens een
ander accent hebben.”
Zowel bij de Willys Jeep als bij de
Dodge zit Louk Severens achter het
stuur. Hij is chauffeur, gids en
hoofd vlaaien en koffie. „En ik ben
chef-afwasser”, grapt hij.
Ook bij de Dodge kan hij rekenen
op zijn vriend en toeverlaat Piet
die altijd paraat staat om bij calami-
teiten bij te springen.
De vrijwilligers van de Zonne-
bloem in Sevenum en omstreken
varen wel bij het tweede leven van
de Willys Jeep en de Dodge wea-
pons carrier die aan hun tweede le-
ven bezig zijn in het Peel- en Maas-
gebied.

Paspoort
Naam: Louk Severens
Woonplaats: Sevenum
Leeftijd: 68 jaar
Rijbewijs sinds: 1964
Auto: Dodge
Lengte: 424 cm
Bouwjaar: 1944
Gewicht: 2360 kg
Typeaanduiding: WC 51
Motorinhoud: 3,7l
Motortype: zescilinder
Vermogen: 92 pk

Topsnelheid: 45 miles/h
Verbruik: 1 op 4 (gas)
Gekocht in: 2011
Aanschafprijs: € 14.000
(inclusief toebehoren)
Km-stand bij aanschaf: 32132
miles
Km-stand nu: 34644 miles
Bijzondere kenmerken: Paspoort
Keep Them Rolling
Nieuwprijs in 1944: onbekend
Verzekering: € 300/jaar

Louk Severens (r.) en zijn vriend Piet Driessen die de herinnering aan de bevrijding levendig houden met de Dodge WC 51. foto’s Maartje van Berkel


