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DAKOTA NIET VOOR NIETS LEGENDARISCH 
 
Eigenlijk begon de Douglas C-47 Skytrain als een civiel vliegtuig in 1930 met de aanduiding DC-3. Het 
toestel werd een megahit eerst als passagiersvliegtuig en later sinds 1940 als militaire transport kist. Zo 
robuust werd hij ontworpen dat zelfs vandaag de dag nog velen zijn overgebleven in vliegwaardige 
toestand. Velen hebben van dit feit weer kunnen genieten tijdens de 70e herdenking van ‘Operation 
Market-Garden’ waar de Skytrain een aantal keren werd ingezet voor het droppen van parachutisten 
boven diverse ‘drop-zones’ met de karakteristieke bolvormige parachutes zoals uit die tijd.  
 
DE ‘GROTE’ LAADDEUR 
 
De passagiersstoelen werden vervangen door eenvoudige ‘bucket’ stoelen waarmee het aantal mee te 
nemen soldaten werd opgevoerd tot 28 die daarmee tegenover elkaar kwamen te zitten.  De Wright-
Cyclone motoren werden vervangen door sterkere Pratt & Whitney radiale motoren.  Er volgden 
verschillende uitvoeringen, met verschillende aanduidingen en in verschillende landen gemaakt, bij 
elkaar zo’n 12.000 stuks. De vloer in de cabine was verstevigd voor het transportwerk wat ook werd 
vergemakkelijkt door een grotere deur achterin. Zelfs een jeep kon hierdoor in het staartdeel naar 
binnen.  
 
OP EEN RIJTJE ZITTEN 
 
Door diezelfde grotere deur konden snel achter elkaar parachutisten worden gedropt en dat is waar we 
de C-47 in operatie Market Garden het  beste van kennen.  Het leverde de C-47 de titel als beste 
paradropper van W.O.2 op. Sir Winston Churchill noemde de kist ooit als één van de vier belangrijkste 
vliegtuigen die de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Wat niet iedereen weet is dat de zeer 
bekende naam ‘Dakota’ niet uit het land van herkomst komt, maar door de Engelsen werd gegeven. Zij 
ontvingen maart liefst 2000 (!) stuks onder een bepaalde regeling. De Amerikaanse produktiemachine 
draaide op volle toeren tijdens de tweede wereldoorlog en het overgrote merendeel werd dan ook nog 
tijdens de oorlogsjaren geproduceerd.  Met een driekoppige bemanning ( piloot, co-pilioot en navigator of 
loadmaster) kon je het toetsel heel stabiel in de lucht laten hangen tot een snelheid van 250 km/u.  
 
GROTE AANTALLEN 
 
In meerdere oorlogshandelingen werd de C-47/Dakota massaal ingezet. Naast operatie Market Garden 
wer hij ook gebruikt voor para-droppings in Noord Afrika, Sicilië, en bij de invasie in Normandië. Op 6 
juni 1944 werden er meer dan 1000 ingezet met paracutisten en als sleepers van zweefvliegtuigen CG-4 
Waco (V.S.) en de Britse Horsa die ook door soldaten bemand werden.  Tevens werd veel vracht 
vervoerd en als ambulancevliegtuig konden er 18 stretchers in met drie man medisch personeel. In veel 
landen vond de C-47 actieve dienst en dat gold ook voor Nederland die hem in Indonesië in de KNIL in 
operatie had en na de oorlog in Nederland zelf. 
 
ONVOORSTELBAAR BETROUWBAAR 
 
Het toestel is een zeer fortuinlijk ontwerp geweest want gekscherend wordt nog wel eens gezegd dat de 
C-47 ‘het enige type toestel uit W.O. 2 is dat nog in actieve dienst is’ of ‘het toestel is te goed gemaakt 
en concurreerde daarom zwaar met een eventuele opvolger’ of ‘het toestel is gemaakt om voor eeuwig 
te vliegen’.Hoe dan ook als je de kans krijgt om er een van binnen te zien, al was het maar in een 
museum, denk dan eens terug aan al die parachutisten die op een rijtje zaten om er vervolgens uit 
gegooid te worden. Wat zal er in hun zijn omgegaan? Kruip eens achter de stuurknuppel als de situatie 
het toelaat en stel je voor dat hij zeer makkelijk te bedienen was, vergevingsgezind op verkeerde 
handelingen, want zo was het ook. Als hij uit de lucht werd geschoten dan kon je hem  vaak toch nog 
redelijk goed aan de grond zetten en hij was voor zijn tijd zeer goed berekend op ‘battle damage’ een 



echte survivor dus. Zeker ook erg betrouwbaar, en daarvoor wordt het beste bewijs heden ten dage 
geleverd want hij vliegt nog steeds mee in herdenkings vluchten.  

 
TOESTEL GEGEVENS: 
 

Bemanning 3 

Passagiers 28 

  
  

Propulsion 2 Radial Engines 

Motoren Pratt & Whitney R-1830-S1C3-G Twin Wasp 

Motorvermogen 
(per stuk) 

895 kW 1200 hp 

  
  

Snelheid 370 km/h 
200 kts 

  230 mph 

Plafond 7.071 m 23.200 ft 

Bereik 3.421 km 
1.847 NM 
2.125 mi. 

  
  

Gewicht leeg 7.650 kg 16.865 lbs 

Max. Startgewicht 11.430 kg 25.199 lbs 

  
  

Spanwijdte 28,96 m 95,0 ft 

Vleugeloppervlak 91,7 m² 987 ft² 

Lengte 19,65 m 64,5 ft 

Hoogte 5,17 m 17,0 ft 

  
  

Eerste vlucht 17.12.1935 

 
 

Totale productie  10636 
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