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Iets bijzonders
Motor en berijder worden één. Het lijkt of je de machine recht-

streeks vanuit je hersenen aanstuurt. Het donderend geraas 
onder je zadel lijkt je op te tillen. De wind woelt door je haren, 
en je ervaart dat machtige gevoel van vrijheid, dat je nergens 

anders vindt dan op je motor. De wereld ligt open, alles is 
mogelijk. Alles is goed.

Dat is zo ongeveer de sensatie die de liefhebber ervaart als 
hij het object van zijn verlangen alleen al ziet en ruikt, bijvoor-

beeld in een museum. Of gewoon in zijn eigen schuurtje of 
dat van een andere liefhebber. Een klassieke motor, liefdevol 

gerestaureerd, gered uit de klauwen van de tijd.
In dit boek presenteren we een (fl ink) aantal van de mooiste, 
bijzonderste en meest tot de verbeelding sprekende exempla-

ren uit de periode van pakweg begin 20e eeuw tot halverwege 
de jaren ʼ60, toen de motor van de weg verdreven werd door 
de onstuitbaar oprukkende auto, die ook voor de gewone man 

ter beschikking kwam. 
Het is niet meer dan het topje van de ijsberg, wat we kunnen 
laten zien. Er zijn zo ontzettend veel prachtige motoren ge-
maakt, dat we er een tiendelige encyclopedie mee zouden 
kunnen vullen. Wij moeten het doen met 96 
paginaʼs. Daar hebben we dan ook iets 

echt bijzonders van proberen te maken.
We wensen je net zoveel plezier bij 
het doornemen van dit boek als wij 

hadden met het maken ervan.

Jack Botermans en Wim van Grinsven
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Motor en berijder worden één. Het lijkt of je de machine recht-
streeks vanuit je hersenen aanstuurt. Het donderend geraas 

onder je zadel lijkt je op te tillen. De wind woelt door je haren, 
en je ervaart dat machtige gevoel van vrijheid, dat je nergens 

anders vindt dan op je motor. De wereld ligt open, alles is 

Dat is zo ongeveer de sensatie die de liefhebber ervaart als 
hij het object van zijn verlangen alleen al ziet en ruikt, bijvoor-

beeld in een museum. Of gewoon in zijn eigen schuurtje of 
dat van een andere liefhebber. Een klassieke motor, liefdevol 

In dit boek presenteren we een (fl ink) aantal van de mooiste, 
bijzonderste en meest tot de verbeelding sprekende exempla-

ren uit de periode van pakweg begin 20e eeuw tot halverwege 
de jaren ʼ60, toen de motor van de weg verdreven werd door 
de onstuitbaar oprukkende auto, die ook voor de gewone man 

Het is niet meer dan het topje van de ijsberg, wat we kunnen 
laten zien. Er zijn zo ontzettend veel prachtige motoren ge-laten zien. Er zijn zo ontzettend veel prachtige motoren ge-

Dat is zo ongeveer de sensatie die de liefhebber ervaart als 
hij het object van zijn verlangen alleen al ziet en ruikt, bijvoor-

beeld in een museum. Of gewoon in zijn eigen schuurtje of 

FN
M13, 350 cc, 1 cil., 
4-takt, 1948, België.
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Het huwelijk van fiets en verbrandingsmotor
Eind 19e eeuw kwamen twee ontwikkelingen samen. De fi ets nam 
langzaam defi nitief vorm aan, en de verbrandingsmotor beloofde 
een effi ciënte en compacte krachtbron te kunnen worden. Breng 

die twee samen en kijk: de motorfi ets is geboren.
Die eerste jaren waren het voornamelijk excentriekelingen en 

hobbyisten die zich op de verbazend oncomfortabele en uiterst 
onbetrouwbare, vaak door de berijder zelf gemaakte, mo-

torfi etsen voortbewogen. Toen kwam de vernietigende Eerste 
Wereldoorlog, waarna vanaf 1918 een periode van voorspoed 

en stormachtige ontwikkelingen aanbrak. Dat gold ook voor 
de motorfi ets. Het werd een volwassen vervoermiddel dat voor 

brede maatschappelijke geledingen bereikbaar was. 
En het werd méér dan dat. De uitlaatklep bij uitstek voor het 

verlangen naar vrijheid, opwinding en ongeremd plezier van de 
elkaar opvolgende generaties. 

Al dan niet  voorzien 
van een zijspan werd 
de motor het ver-
voermiddel dat niet 
alleen het woon-
werkverkeer veraan-
genaamde, maar op 
(spaarzame) vrije da-
gen ook het strand, 
de bossen en zelfs 
het buitenland bin-
nen bereik bracht. 
ʻSpring maar achter-
op, schat.ʼ We gaan 
op weg. 

Deze viertakt Nimbus 
met zijn 4 cilinders 
in lijn van 750 cc. uit 
1939 was een popu-
laire motorfi ets.
De fabriek die de 
Nimbus maakte is 
dezelfde fabriek in 
Denemarken die de 
bekende Nilfi sk stof-
zuigers maakt.
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Gillet
Herstal, 500 cc, 
1 cil., 4-takt, 1951, 
België.
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Viriel richtte de ci-
linder zich schuin 
omhoog. Klaar voor 
actie. Het schuinlig-
gende blok (ʻsloperʼ 
in het Engels) ver-
vangt de framebuis. 
De twin port cilinder-
kop met twee uitla-
ten draagt bij aan 
de sportieve uitstra-
ling van de ʻBig 
Pantherʼ. 

MA N N E N D RO M E N
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TO P  O F  T H E  B I L L

Panther

De ʻsloping singlesʼ waarmee de firma Phelon & Moore 
begin 20e eeuw furore maakte, werden doorontwikkeld 
tot 499cc-kopkleppers waarmee ook succesvol aan races 
werd deelgenomen. Vanaf 1923 bracht de firma haar mo-
toren onder de naam Panther op de markt. Ook de Pan-
ther Model 100 vertoonde met het schuin geplaatste blok 
de inmiddels bekende familietrek. De Panther  Model 100 
was een onverwoestbare machine waaraan vaak ten be-
hoeve van familie-uitstapjes een fiks zijspan werd gekop-
peld. Het model wordt wel de mooiste ééncilinder aller 
tijden genoemd. Tijdens de vooroorlogse crisisjaren wist 

de fabriek, net als veel collega-constructeurs, 
ternauwernood te overleven om uitein-

delijk in 1967 definitief het bijltje 
erbij neer te leggen. 

Panther
M100, 598 cc, 1 cil., 
4-takt, 1947, GB.
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CZ
500, 494 cc, 2 cil., 
2-takt, 1939, Tsjechië. 

Van dit model werden 
in 1939 vier exem-
plaren (en een extra 
blok) gemaakt in op-
dracht van het Va-
ticaan. Twee reden 
voor en twee ach-
ter de auto van de 
paus. Twee zijn er ver-
dwenen, één wordt 
bewaard in Motor-
museum  Hagestein. 

Motorescorte
Hoewel de motor zich had ontwikkeld tot het werkpaard van 
de gewone man, deed hij ook dienst bij speciale gelegenhe-

den. Hoogwaardigheidsbekleders kregen en krijgen vaak een 
motorescorte ter begeleiding en beveiliging. In Nederland 
kozen politie en marechaussee graag voor de betrouwbare 

robuuste uitstraling van degelijke Duitse BMWʼs. De Belgische 
zwaantjes reden op zware Harleyʼs naar het voorbeeld van 

hun Amerikaanse collegaʼs.
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Foto: Spaarnestad Photo

CZ
150 Type C, 148 cc, 
1 cil., 2-takt, 1952, 
Tsjechië.

CZ

Zoals veel collega-producenten was ook CZ van oorsprong 
een wapenfabriek die eerst fietsen en later  motorfietsen 

begon te maken. Aanvankelijk vrij eenvoudige model-
len, maar halverwege de jaren ʼ30 ver genoeg ge-

evolueerd om aan races mee te gaan doen. 
Dat was met de CZ175, een eencilinder 

tweetakt met drie voetver-
snellingen en geperst 
stalen frame. In 1949 
fuseerde CZ met Jawa.
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Jawa 
Rumpal 500, 498 cc, 
2 cil., 4-takt, 1930, 
Tsjechië.
De Tsjechen besef-
fen dat ze veel van 
hun motorische erf-
goed veel te goed-
koop in buitenlandse 
handen hebben laten 
overgaan. Nederlan-
ders, Belgen en vooral 
Duitsers haalden er 
de mooiste motorfi et-
sen weg om thuis mee 
te pronken. Tegen-
woordig vragen ook 
 Tsjechen de hoofdprijs.

Jawa 
350, 346 cc, 1 cil., 
4-takt, 1935, Tsjechië. 

Jawa

Opgericht in 1928 begon de Tsjechische wapenproducent 
Jawa met een in licentie gebouwde Wanderer 498cc-vier-
takt, maar werd pas in 1932 succesvol met een 175cc-
Villiers-tweetaktmotor met Albion-drieversnellingsbak, 
waarmee ook in races behoorlijk vooraan werd gereden. 
Zo werd de basis gelegd voor wat zou uitgroeien tot        
ʼs lands grootste merk. Karakteristiek was de Jawa-rode 
kleur waarmee de modellen van ver in het oog spron-
gen. Na de Tweede Wereldoorlog lanceerde JAWA een al 
snel populaire 350cc-twin, aanvankelijk onder de naam 
OGAR. In 1949, het jaar van de fusie met CZ, bracht Jawa 
een moderne 250cc uit die de basis werd voor tal van 
nakomelingen. 
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Jawa
350, 346 cc, 1 cil., 
4-takt, 1945, Tsjechië.
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