
 

Crossley SP 42/1 / de Schelde NS 1001 - 1128. 
In 1944 werd het de Nederlandsche Regering in ballingschap (Engeland) duidelijk dat de Duitsers de 
oorlog zouden gaan verliezen. Dit verlies zou gepaard gaan met veel schade aan o.a. bruggen en 
railverbindingen, maar ook dat al veel transportmaterieel o.a. bussen naar het Oosten waren 
verdwenen.  

Om nu zo spoedig mogelijk na de capitulatie van de bezetters weer enigszins het transport van 
mensen en goederen op gang te krijgen, nam de Regering contact op met een van de Engelse 
busfabrikanten n.l. Crossley om na de oorlog een bus chassis te gaan bouwen.  

De eerste "bussen" waren de bekende trekker- opleggercombinaties.  In september 1944 was 
Eindhoven al bevrijd en nam de regering contact op met de directie van DAF ( v. Doorne Aanhang 
wagen Fabriek ) om een 1-assige opleggerchassis te bouwen waarop andere bedrijven dan 
carrosserieën konden bouwen.  

Men wilde een zo'n groot mogelijke capaciteit, immers ze moesten treinen gaan vervangen. Het 
resultaat was dat Crossley 250 trekkers bouwde die afgeleid waren van een dubbeldeksbuschassis.  

DAF construeerde 265 chassis waarop Aviolanda, Fokker, Verheul en Werkspoor de carrosserieën 
bouwde hierbij werd veel gebruikt gemaakt van aluminium. De combinaties kwamen in dienst bij de 
NS maar later ook bij de NS dochters.  

In deze "bussen" was plaats voor 100 zittende/ staande passagiers. Meestal deden 2 NS conducteurs 
dienst op zo'n combinatie die hadden dan gelijk werk. Als chauffeur deed dienst iemand van een van 
de NS dochterbedrijven, maar ook van de ATO.  

De situatie in Nederland, met name de bruggen, waren sneller hersteld als dat men eerder had 
aangenomen. Naast deze combinaties die ongeveer 3 jaar in dienst zijn geweest kwamen er ook (in 
1947) "normale" bussen. Dat waren voor die tijd al lange bussen, immers voor de oorlog was de 
maximum lengte van een bus zo'n 9 m en deze bussen waren bijna 11m.  

De motor had een soort turbo en leverde dan 150 pk, maar deze turbo gaf al snel problemen en werd 
uitgeschakeld. Er bleven toen zo'n 100 pk over. Dat was voor die tijd genoeg. Er werd niet harder 
gereden dan ongeveer 50 a 60 km per uur. 

 Verheul ontwierp de carrosserie maar had geen capaciteit om al deze bussen te bouwen. De 
directeur van Verheul had wel connecties met de directies van De Schelde en Aviolanda. De 
scheepsbouwer De Schelde had al voor de oorlog een filiaal in Dordrecht (Mijlweg) en bouwde met 
Aviolanda Papendrecht, nu Fokker, onderdelen voor de vliegtuigindustrie en had daardoor ervaring 
met het werken met aluminium.  

De Schelde Dordrecht kreeg de opdracht om de NS serie 1001 - 1128 te bouwen en omdat staal veel 
duurder was dan toen aluminium en Nederland bijna geen buitenlands geld had, werd  voor dit 
materiaal gekozen.  

Het chassis was het Crossley SD 42/1 chassis. Ook werd een nieuwe manier om de platen te 
bevestigen beproefd n.1. de Parker schroef. De proef bleek in de praktijk niet zo'n succes de Parkers 
gingen los zitten en de beplating rammelde aan alle kanten. Toen er intussen genoeg bussen waren 



 

werden veel van deze serie 1000 bussen omgebouwd met een toerwagenopbouw of verkocht o.a. 
aan de BBA en TP en een aantal Limburgse bedrijven. 

De opmerkelijkste ombouw was die van de WSM 1011, 1027 en 1078. De carrosserieën werden 
gesloopt en van de SD 42/2, 1926, 1929 en 1960 werd de opbouw overgezet op de 1000-en nadat 
deze iets verlengd waren. De Crossley SD 42/2 waren iets korter. De drie 1000-en behielden hun 
nummers.  

Deze ombouw gebeurde in 1951. Het gebruik van aluminium had achteraf toch zijn voordelen want 
toen in de zestiger jaren men toch een exemplaar van deze Crossley's wilden bewaren waren er noch 
twee van de carrosserieën nog in een redelijke staat al was er aan beide veel verbouwd van die twee 
is er een geworden dit is de SVA 1108 die nog steeds bestaat 

Andere serie's Crossley's waren: 

* Crossley SD 42/1 / Werkspoor 1201 - 1395 Div. NS bedrijven 

* " / Beijnes 1401 - 1448 

* " / Smit App. 1449- 1495 

/ Allan 1501 - 1566 

* " / Verheul 1601 - 1616 KLM busbedrijf 

* Crossley SD 42/2 / Crossley 1701 - 1850 Div. NS bedrijven 

* " / Div. bedrijven 1901-2175 

De carrosseriebouwers Verheul, Lamboo, Jongerius, Hoogeveen, Aviolanda en de Schelde bouwden 
de 1900 -en. Totaal zijn er 925 Crossley's in Nederland geweest, het is opmerkelijk dat er voor de 
oorlog en ook na deze 925 stuks nooit meer bussen van bovenstaand merk hebben gereden in dienst 
van Nederlandse vervoerders. 

Het uiterlijke verschil tussen de 1000-en en de 1200/1500 was duidelijk te zien. De Schelde wagens 
hadden rechte raamhoeken en bij de anderen waren die rond.  

Toen de eenmansbediening werd ingevoerd kregen een aantal wagens nog een voordeur net na de 
vooras en smallere uitstap- deur, want de wagens met alleen een midden deur waren daarvoor niet 
geschikt. Omdat de meeste op het punt stonden om afgevoerd te worden is dit maar op kleine schaal 
gebeurd dit bij 1000 t/m 1500 . Bij de 1700 is dit meer gebeurd en vanaf de nummers 2045 (serie 
1900) kregen zij gelijk een deur vooraan. De andere lagere nummers zijn later verbouwd. Veel van de 
1900-en zijn later geschikt gemaakt voor tourwerk, ook voor meerdaagse reizen. 
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