
VAN MOLENS EN MOTOREN 
 
Na enkele keren in onze Verzamelkrant met 
kopij te hebben ontbroken, probeer ik ditmaal 
weer eens iets zinnigs op papier te krijgen. Wie 
weet steekt iemand er iets van op, nietwaar? 
Voor de notoire NIET-schrijvers onder ons: je 
belevenissen op papier zetten is echt niet 
moeilijk. (Hoort u het ook eens van een ander, 
KK). 
Ik ben een chaoot tot in m'n vingertoppen en 
maak dus een lekker ongestructureerd verhaal 
(van 'molen' via 'motor' en omgekeerd) en 
geheel gratis voorzien van taalfouten. Ome 
Kees moet ook iets doen hebben, nietwaar?" 
 
HERSTELLEN 
 
Ik begin met een reparatie van een zeer 
bijzondere werpmolen, (eentje uit het jaar trut) 
van Engelse makelij. Mijn opdrachtgever had 
gevraagd het 'uiterlijk' van de molen weer in 
originele staat te brengen, dit aan de hand van 
een fotokopietje. 
Het object is een van de vijf of zes nog bekende 
exemplaren, en reparatie c.q. "originalisatie" 
(nieuw door mij bedacht woord, onvindbaar in 
het Nieuwe Woordenboek van de Nederlandse 
taal, dus: copyright ikke!) leverde geen 
bijzondere moeilijkheden op. Het was naar mijn 
maatstaven gerekend slechts een langdurig, 
vervelend, arbeidsintensief en vooral duur 
karweitje. Na de onderdelen te hebben vervaar-
digd, besloot ik het geval te ontdoen van 80-jarig 
vet (althans: dat dacht ik) om het geheel 
soepeler te laten lopen. 
 
VONDST 
 
Na demontage zag ik iets in het binnenste dat ik 
reeds eerder had waargenomen in een Rekord 
van dezelfde eigenaar. Het hoofdtandwiel was 
namelijk zeer ongebruikelijk voor een werp-
molen. Op het kennelijk originele tandwiel was 
een ander exemplaar bevestigd (gesoldeerd). 
Na grondig poetsen en driftig kijken 'wat-staat-
er-nou?', werd het tijd voor een loep. En wat zag 
ik? Iets wat ik reeds min of meer verwachtte. 
Meccano! 
In het verleden hebben verscheidene vissende 
fröbelaars, of fröbelende vissers, voor allerlei 
reparaties graag gebruik gemaakt van de 
wonderbaarlijke producten van dit merk. De 
ouderen onder ons kennen die dozen nog wel; 
het ging om de voorloper van Lego: groene en 
rode onderdeeltjes met schroefjes en moertjes 
waarmee je prachtige dingen kon bouwen. Ook 

waren er tandwielen en poelies te koop en ik 
vermoed dat Meccano bijzonder stimulerend 
werkte. (Heel wat beter dan Lego, naar mijn 
smaak). 
 
WEDEROM 
 
Binnen enkele jaren was dit de tweede keer dat 
ik Meccano-onderdelen in een werpmolen 
aantrof. En waarschijnlijk zijn ze ook vaak 
toegepast in eigenbouw-werpmolens, want je 
kon er op een eenvoudige manier vernielde 
tandwielen mee vervangen. Nou ja - 
eenvoudig... Je moest er natuurlijk wel het een 
en ander voor doen! Wat de reparatie die ik te 
verrichten had betreft: de molen draait weer 
bijna als eentje uit het Verre Oosten. 
U kent ze wel: die modellen waarop zo'n 
industriële vorm-BEDERVER zijn twijfelachtige 
lusten heeft botgevierd. 
Dolgelukkig ben ik met die dingen, want er hoeft 
maar het geringste mee te gebeuren en de AR 
werkt al niet meer! Die eikels van ontwerpers 
stammen volgens mij uit de horloge-industrie. 
Motto: "Hoe Krijg Ik Zoveel Mogelijk Onderdelen 
Die Onnodig Zijn In Een Héél Klein Kastje." 
Gelukkig verdien ik er zo af en toe lekker aan, 
want als er eentje ter reparatie binnenkomt, 
reken ik uiteraard ook horlogemakers-tarieven. 
(Gniffel, gniffel). 
Kennelijk wilden de eigenaars van de genoemde 
twee molens, de Rekord en de "Isseniks" - ik 
weet niet hoe het prehistorische ding dat ik heb 
gerepareerd heet, ermee VISSEN. En met 
ORIGINALITEIT hielden ze zich niet op (net 
zoals ik dus). 
 
UITSTAPJE 
 
Over die hang naar originaliteit kun je lachen 
hoor. Vorig jaar maakte ik uit één stuk aluminium 
een slinger voor een Franse molen. Dat kostte 
me een volle dag werk. Ik kreeg er evenwel een 
verzamelstuk voor terug, plus gratis gebak eten! 
Maar ja, mijn Erna en ik zijn matige "tiepjes" en 
dus moesten de gulle gastvrouw en gastheer na 
ons vertrek waarschijnlijk drie weken lang gebak 
eten, zoveel was overgebleven... 
De slinger was prachtig en ik ben vreselijk 
benieuwd hoe een echt originele er precies 
uitziet. Veel verschil met wat ik tot stand bracht 
zal er vast niet zijn, want ik heb goed gekeken 
naar de afbeelding en de afmeting van de 
molen. 
Dan krijgen we het kijk-en-vergelijk-spelletje: 



-  Wat is origineel? 
-  Zou het misschien een prototype zijn? 
-  En ga zo maar verder, nietwaar? 
 
ZIJSPRONGETJE 
 
Nu iets over een totaal ander gebied, en hoe je, 
vaak door zogenaamde 'kenners', op het 
verkeerde been kunt worden gezet. Zoals een 
aantal van de clubleden wel weet ben ik een 
liefhebber van ENGELSE motoren. Sinds enkele 
jaren ben ik in het bezit van 'Betsy', een 
allerliefst AJS twinnetje. Voor de niet-kenners: 
de AJS en Matchless waren producten van de 
voortzetting van de Stevens en de Collier 
brothers, AMC (ASSOCIATED MOTOR 
CYCLES). Ze zijn over de gehele wereld 
verkocht en hebben een groot aantal trouwe 
aanhangers, waarvan ik er dus een van ben. 
De AJS is een oude jeugdliefde van me, want 
het was mijn eerste Engelse motor, een parallele 
twin (hierbij gaan de zuigers gelijktijdig op en 
neer). Ze trillen als de ziekte, vooral bij harder 
rijden, en dit feit leverde veel stof voor discussie 
op, hoewel de oorzaak van het trillen moet 
worden gezocht bij het van fabriekswege 
onvoldoende uitbalanceren van de krukas. 
 
SPEURTOCHT 
 
Zoekend naar een twinnetje ben ik langs vele 
'konijnen' van motoren gekomen. Dat is 
overigens niet zo moeilijk, want een motor bevat 
nu eenmaal meer onderdelen dan een 
werpmolen. Bovendien zijn motoren duurder en 
wordt er heel wat meer mee afgeknoeid. Al 
zoekend kwam ik uiteindelijk in Hengelo terecht; 
daar werd een AJS model 30/600cc 
aangeboden. Tijdens het eerste telefonische 
contact vertelde de vrouw des huizes dat het 
een 'collectors item' betrof. (Ad rem als ik ben, 
zei ik onmiddellijk: "Net zoals ik dus!") 
De heer des huizes was minder positief over de 
motor. Hij vertelde me doodleuk dat diverse 
kenners uit de club hem hadden verzekerd dat 
zijn AJS niet origineel was. De motor was 
uitgerust met aluminium spatborden, de 
dempers waren vervangen door Megatonnetjes 
en o ja, er zat ook nog een deukje in de tank. 
Desondanks ging ik kijken, want als je zoveel 
'konijnen' hebt gezien als ik maakt eentje meer 
of minder niks uit. (Zo ben ik zelfs een keer voor 
nop naar Engeland geweest, maar dit terzijde). 
 
TE HOOG 
 
Bij inspectie van de motor zag die er eigenlijk 
best aardig uit, en wat de spatborden betreft, ze 

waren inderdaad uit aluminium, maar wél 
origineel AMC (!), ruim 40 jaar oud en op 
plekken waar ze bevestigd werden versterkt met 
geklonken stalen plaatjes. Ik kende die 
constructie, maar... het bouwjaar klopte niet, 
want het onderhavige model werd pas twee jaar 
later officieel in de catalogus gezet, en wel als 
'Model 30 CSR (Competition Sports Road). De 
eigenaar had hem tien jaar tevoren 
meegenomen uit Californië en thuis 
gerestaureerd. Onder druk van zijn vrouw had hij 
besloten hem te verkopen en de motor een jaar 
tevoren ingezet op Fl 7.250,00. Nu, een jaar 
later dus, hing de hele zaak hem fors de keel uit. 
Hij was ziek over al het gezeik van kenners en 
geïnteresseerden over niet-originele spatborden, 
dempers en noem maar op. 
Ik heb de motor een kwartiertje bekeken - goed 
bekeken. Hij zag er weliswaar stoffig uit, maar hij 
liep, en eigenlijk was er in mijn ogen niets mis 
mee. Ik deed een bod, maar hing gelijk. 
Shit! 
Alwéér teveel geboden! Zal ik het nou nooit 
leren? 
 
VERRASSING 
 
Een week later stond de aanwinst in Apeldoorn 
en wel in de huiskamer, want ja - ruimte had ik 
nog niet. 
Een medelid van de AJS/Matchless club die me 
het adres in Hengelo had gegeven, kwam mijn 
aanwinst bekijken. Hij liep er eens omheen en 
begon toen te gieren van het lachen. 
"Verder alles goed, Rob?" vroeg ik. 
"Carl," zei hij, "daar hebben die eikels van onze 
club nu een paar jaar omheen gedraaid. En 
geen van allen durfden ze hem te kopen. Jij hebt 
een volledig originele fiets gekocht, jongen!" 
Daarna somde hij een aantal 'controle-punten' 
op, plus eentje dat ik nog niet had gezien, 
namelijk het 21” voorwiel. Deze wielen zijn 
zeldzaam en werden alleen in sportmodellen 
gebruikt. 
Na zoeken in motorbladen heb ik inmiddels 
verschillende identieke modellen gevonden, 
maar de echte bevestiging kwam vanuit 
Californië. Op Internet vond ik namelijk exact 
dezelfde motor en na contact met de eigenaar te 
hebben opgenomen verzekerde hij me dat het 
inderdaad om een origineel exemplaar ging. 
 
JAMMER 
 
En nu lopen er een aantal clubleden rond die 
zwaar de pest in hebben, omdat ook zij in 
Hengelo waren wezen kijken, maar de koop niet 
hadden aangedurfd. Hoe 't ook zij, IK ben er blij 



mee en die originaliteit is natuurlijk mooi 
meegenomen, want ik moet zeggen dat ik daar 
heden ten dage anders tegenaan kijk. (Ik 
vervang nu alleen een moer als het nodig is). 
Het gaat al met al om een in Nederland 
onbekend model dat nooit werd geïmporteerd, 
omdat je dan als verkoper extra onderdelen in 
voorraad moet nemen, hetgeen voor die paar 
motorfietsen die je van dat type in een heel jaar 
verkoopt niet bepaald loont. 
Het twinnetje staat nu alweer voor het tweede 
jaar voor het boekenrek in de huiskamer en 
wordt veel bekeken, want de TV wordt toch 
steeds waardelozer. 
Leuk, nietwaar? 
En tevens het bewijs dat je uiterst voorzichtig 
moet zijn ergens het etiket 'niet origineel' op te 
plakken. (Een door mij aangeboden molen heeft 
al vele keren het etiket 'niet origineel' gekregen 
en dat terwijl ik absoluut zeker weet dat het wél 
een origineel exemplaar betreft). 
 
EINDELIJK 
 
Terug naar de molentjes. Op de laatste beurs 
vond ik eindelijk weer eens een echt stuk voor 
de verzameling, want eigenlijk kan ik wel 
stoppen. Mijn doelstelling, te weten de 
exemplaren die ik als jongetje heb zien 
gebruiken in mijn collectie te hebben, is namelijk 
gehaald - op een 'Alder' na. Aan de Bosbaan 
had ik die vroeger zien gebruiken door een 
classificeerder, 'Luuk' genaamd. Het is het enige 
exemplaar dat ik ooit zag; op zeker moment 
bezat die Luuk er zelfs twee. Het ging om een 
kopie van de RU Sport met een halve beugel, en 
groen geanodiseerd. Het was een leuk en 

functioneel ding en beslist niet zo lomp als de 
meestal destijds langs de Bosbaan gebruikte 
(zee)molens. 
Jammer genoeg is de voet van mijn exemplaar 
gebroken en daarna slecht gerepareerd, hoewel 
dit feit de aanleiding is om ein-de-lijk 
aluminiumlassen eens serieus op te pakken. 
(Nietwaar Harry? De Altex ligt er nog steeds en 
ik hoop hem op de volgende beurs gerepareerd 
te kunnen afleveren. Goed?) 
Zijn er overigens in de club meer 'Alders' 
bekend? 
RU Sports vind je genoeg, maar kennelijk waren 
deze 'Alders' in de reguliere handel verkrijgbaar, 
gezien het feit dat Luuk er zonder problemen 
eentje kon gaan kopen, waarschijnlijk bij 'Ome 
Willem' Luybé op het Van Limburg Stirumplein. 
(Als iemand een beter exemplaar heeft dan 
houd ik me aanbevolen!) 
 
PRIJZEN 
 
Vanaf deze plek ook nog een bedankje voor de 
kaart van de Familie Brinkel en nogmaals sorry 
wat de prijs van de reparatie betreft. Maar ook 
mijn tijd heeft zijn prijs, al weegt het feit dat het 
om een hobby gaat sterk mee. (Ik ben gaarne 
bereid jullie wederom te helpen, maar dan liefst 
met een écht ding). 
Dit aanbod geldt uiteraard alle clubleden! 
Voor één uur werk vraag ik doorgaans 15 tot 20 
gulden, waarbij het aantal uren aan de krappe 
kant wordt gehouden. Een stuk voor mijn 
verzameling is ook welkom, hoor. Met mij kun je 
namelijk alle kanten uit - ook de goeie. 
 

Carl Kuipers 
 
 


