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MELKTANK VOOR MEER DAN ALLEEN MELK.
Door Gerda den Hartog
De aanvang van de opzet van de tentoonstelling Oorlog in de Hoeksche Waard, die 16 april jl.
opende, was al in het begin van 2014. Wat moest er gebeuren om dit op poten te zetten? Het
antwoord was heel veel! Logischerwijs waren er objecten nodig om te tonen. Maar bij een
tentoonstelling over een oorlog die 70 jaar geleden eindigde, was dat makkelijker gezegd dan
gedaan.
Sommige voorwerpen stonden al een tijd op ons ‘verlanglijstje’. Zo ook een melktank,
gebruikt door het verzet, maar het lukte maar niet deze boven water te krijgen ondanks
oproepen in de media. Totdat een telefoontje goed nieuws bracht: de melktank stond in
Strijensas en mocht geleend worden. Zodoende trokken enkele vrijwilligers op een zonnige
middag naar een achtertuin in ‘Sas’ om de situatie op te nemen. Was de melktank wel in staat
om vervoerd te worden? En hoe dan? Het aluminium gevaarte van ruim twee bij één meter
doorsnee deed al jaren dienst als regenton en zat tot de nok toe vol met water.
Voor een lege melktank waren uiteindelijk nog 5 man nodig om het loodzware voorwerp
richting het museum te krijgen. De aangeboden hulp van Numan Transport uit Numansdorp
bleek niet nodig. De tank kon natuurlijk niet op de vloer geplaatst worden, dus werd er een
vrijwilliger aan het werk gezet om een houten opbouw te maken om de tank op te tonen.
Dan nog was de melktank niet klaar voor publiek. Zonder enige uitleg zou de melktank slechts
een melktank zijn. Een andere vrijwilliger mocht aan de slag om het verhaal te verzamelen en
een bondige tentoonstellingstekst voor een informatiebordje over dit object in het verzet te
schrijven. De melktank stond namelijk op het vrachtwagentje van Piet Hollestein, chauffeur
voor de firma Van der Linden in Maasdam. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vervoerde
hij meerdere malen geen melk, maar wapens, vliegeniers of onderduikers!
Dit is slechts één van de bijzondere verhalen over de objecten die het komende jaar getoond
worden uit eigen collectie van Museum Hoeksche Waard, maar veelal ook uit bruikleen van
nabestaanden. Dat de melktank nu in Museum Hoeksche Waard staat is dankzij de
samenwerking met Museum 't Land van Strijen. Meer informatie over de expositie is te vinden
op www.museumhw.nl

