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Van de Voorzitter
Dit is geen gewone Panhard Koerier.
Het zijn er twee.
De reden is een beroerde:
Denis Boon, voorzitter van onze club van
1990 tot 2000, is op 4 mei overleden en op
10 mei gecremeerd.
We hebben dus in de gewone Panhard
Koerier een tweede ingevoegd ter nagedachtenis aan Denis die heel lang heel veel voor
onze club heeft gedaan.
Je zult daar voorbeelden van zijn zeefdrukwerk vinden en verhalen, foto’s en anekdotes
over Denis’ leven.
Denis is net 56 jaar geworden, een eigenlijk
onafgemaakt leven, waaraan ijzingwekkend
snel een einde is gekomen.
Denis heeft veel voor de club betekend. We
zullen hem daarvoor altijd dankbaar blijven.
Behalve deze Koerier zal ook de komende

najaarsrit, op 19 september aan Denis’ nagedachtenis zijn opgedragen.
Als jullie naar aanleiding van het overlijden
een kaartje willen sturen, adresseer dat dan
aan:
Saskia Vogel, Krijgertje 41, 5683 LC Best.
Salut Denis
En Bedankt!
Frank.

Chers amis,
Il me faut vous laisser savoir la douloureuse nouvelle du décès de nôtre ancien président
(1990-2000) Denis Boon le 4me mai à 01:45 heures à l'âge de 56 ans. La céremonie
funèbre sera le lundi 10 mai à 13:00 heures au crématoire de Heeze. Nous exprimons
toute nôtre sympathie avec sa femme Saskia Vogel et ses filles Mariska, Susanne et Lanne.
Amicalement,
Frank.

AGENDA
**22, 23 en 24 mei 2010:
Retromoteur Ciney (België)
Grote oldtimerbeurs met onderdelenmarkt.
zaterdag 22-5 geopend van 17:00 tot 22:00
uur
zondag 23 en maandag 24-5 geopend van
10:00 tot 19:00 uur.
meer info: http://www.cineyexpo.be
**19 juni 2010:
Technische dag bij Peter Breed in
Heemskerk
Ter voorbereiding op de lange reis die wij in
juli maken naar Finland, kunnen de wagens
nagekeken en afgesteld worden.
**9 t/m 11 juli 2010:
Le Mans Classique
Prachtig evenement met zeer veel historische
voertuigen.
Veel Franse racewagens met Panhard techniek.
Doen !!
**16 - 18 juli 2010:
21ste Rassemblement International Panhard in Finland
16-17 juli: Helsinki
17 juli Rit naar Lappeenranta via Porvoo
18 juli Meren District / Lappeenranta
Panhard
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**21 augustus:
18e oldtimerdag Ruinerwold
Zien en gezien worden in 11 verschillende
categorieën
www.oldtimerdagruinerwold.nl
**27 t/m 29 augustus 2010:
Vehikel Utrecht
Vindt plaats in de Veemarkt hallen.
Veel 2 wielers en auto's.
**27 augustus 2010:
Praatavond
Praatavond in restaurant La Montagne te
Rhenen.
Het onderwerp wordt nog vastgesteld.
**19 september 2010:
Najaarsrit
Pierre Peters organiseert een rit ter
nagedachtenis aan Denis Boon
**19 november 2010:
Praatavond
Praatavond in restaurant la Montagne te
Rhenen.
Onderwerp wordt nog vastgesteld.
**17 t/m 19 december 2010:
Vehikel Utrecht
Vindt plaats in de Veemarkt hallen.
Veel 2 wielers en auto's.

38 – MU – 00 , QUO VADIS ?

In het maartnummer van de Panhard
Koerier schrijft Joseph Janssen over de
benoeming van Thei Bruls tot Lid van
Verdienste. In dat artikel schrijft hij over
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de Panhards die Thei Bruls heeft gereden
o.a. het volgende ; “ de 38-MU-00 was een
24CT die Frans van Thor later heeft gereden”.
Welnu medio vorig jaar heb ik die 24CT
van Frans van Thor gekocht en “ontvoerd” naar Antwerpen. In samenspraak met
Frans is besloten de weg van deze Panhard,
met haar nieuwe eigenaar, te volgen zodat
de geschiedenis van de wagen bewaard
blijft.
Eerst enige informatie over deze nieuwe
eigenaar en de motieven die hebben geleid
tot de aankoop. In de straat waar mijn
ouderlijk huis stond in Rotterdam, woonde een kaakchirurg die in de late namiddag altijd terugkeerde van zijn werk in een
wagentje dat hij vrijwel geheel vulde met
zijn imposante gestalte. Niet zozeer dat
het wagentje als zodanig mij opviel met al
haar tierlantijntjes (nu weet ik dat het een
Dyna X was) maar vooral het geluid. Het duo maakte destijds op mij de indruk alsof
zij zich gierend van de pret huiswaarts
spoedden. Een geluid dat ik nooit vergeten ben.
In begin 60-er jaren kwam ik gedurende
een half jaar , als marconist op de grote
vaart, vrijwel alle drie weken in Dieppe.
Op een pleintje aldaar was een mooi terrasje waar het goed genieten was van een
“pression”. Aan het plein stond een statig
huis dat toebehoorde aan een notaris. Een
man van vaste gewoonten zoals het een
notaris betaamt. Klokslag 12.15 uur ging
het smeedijzeren hek naast het huis open
en hoorde ik weer het bekende geluid dat
bleek toe te behoren aan de mooiste antraciet-grijze auto die ik ooit in mijn leven
had (en heb) gezien: de Panhard 24CT.
Panhard
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Daar , in de zon op dat pleintje, heb ik
mijzelf beloofd dat ik er ooit zo een zou
hebben. Omdat je met auto op zee niet
veel kunt beginnen , kon het plan niet
direct gerealiseerd worden. Later ,na afscheid van de koopvaardij, opnieuw studeren ,een nieuwe carrière opbouwen,
drukke baan. Er kwam niet veel van. Behoudens een , in Dieppe, gekocht model
van Dinky Toys eveneens in antraciet
grijs. Daar waar ik documentatie tegenkwam over de 24CT werd dat meegenomen en gekoesterd. Later kwam daar nog
een Solido model bij van een vuurrode
24CT.
Na beëindiging van mijn actieve loopbaan, kreeg ik een ongelukje waardoor een
schouder niet meer volledig bruikbaar is
hetgeen betekende dat ik mijn zeilboot, ik
was een fervent zeiler, niet langer zelf kon
varen en onderhouden. De boot werd
verkocht en verdween naar haar land van
oorsprong, Brighton in Engeland. Ik
verhuisde naar Antwerpen , onder andere vanwege de leuke terrasjes en het bier.
Het was toen dat ik hoorde dat Frans de
24CT verkocht. Het duurde niet lang of
wij hadden de koop gesloten en zo kwam
het dat ik, badend in het zweet vanwege
de gloeiende hitte op 30 juni en de spanning in mijn hart, van Purmerend naar
Antwerpen reed in mijn 24CT. Mijn vriendin reed achter mij en kon mij na aankomst
meedelen dat ik eruit had gezien als een klein
ventje in een nieuw “trapautooke , zo fier als
een gieter “.
Eerst natuurlijk een foto maken van de
nieuwe aanwinst voor de deur met het
transit nummer erop , in plaats van het
“38-MU-00 nummer”. Jammer maar dat
kan kennelijk niet anders. .Toen met de
auto naar de keuring. Hoewel er een Nederlandse APK –goedkeuring op zat, was
dat voor België niet voldoende. De auto
moet in Brussel worden ingeschreven
maar moet daarvoor verzekerd zijn. De
verzekeringsmaatschappij geeft geen dekking als de wagen niet is gekeurd. Dus
naar de keuring.
Veel bekijks, daar moest ik wel aan wennen. Zowel de keurmeesters als de andere
klanten van het keuringsstation kwamen
kijken. Plezierig tot het moment waarop

de verlichting getest moest worden. Pats,
de zekering eruit. Snel een nieuwe erin en
opnieuw …. pats. Maak maar een nieuwe
afspraak. Omdat ik mijzelf wijsmaak dat
ik althans de basiskennis van elektro beheers, marconist weet je wel, zelf zoeken
en zoeken, zonder resultaat. Nieuwe zekering, geen probleem, alles werkt. Nieuwe
afspraak, opnieuw keuren, licht aan, zekering eruit. Maak maar een nieuwe afspraak. Ik kreeg het er weer zo warm van
als op mijn eerste rit.
Dan naar een bedrijf in St. Niklaas dat
volgens mijn vriendin meester is in het
oplossen van electro-problemen bij auto’s. Maar ik natuurlijk niet door de
Kennedy-tunnel met die wagen. Daar
moet je je lichten aandoen en stel je voor
dat ik in die tunnel in panne zou vallen of,
erger nog, in brand zou vliegen ? Dus dan
maar liever een omweg van 50 kilometer
maken. Touringcars, vrachtwagens, etc.
Gebeld en jawel hoor , de eigenaar die zelf
ook een oldtimer heeft ,zou wel laten nazien wat er mis was. De 24 bleef daar alleen achter en leek toch maar een klein
autootje tussen al dat geweld van bussen
en camions. Na twee dagen telefoon. De
Panhard kon worden opgehaald , de storing was verholpen. Een kabeltje was half
doorgebrand door het schavielen tegen de
carrosserie waardoor er soms kortsluiting
kon ontstaan.

Opnieuw naar de keuring waar ditmaal
alles gladjes verliep maar bleek dat er geen
identificatieplaatje in de wagen zat. Zonder zo’n plaatje kon men niets beginnen. Alle papieren opsturen naar Brussel
ter verkrijging van een identificatieplaatje. Frans zorgde nog voor een echt identificatieplaatje maar het was te laat, Brussel
had zich al meester gemaakt van de situatie. Na 3,5 week de papieren terug met een
een nieuw identificatieplaatje. Nieuwe
afspraak voor een keuring. Ditmaal de
hele procedure doorlopen, met verlichting en identificatieplaatje. Ik mocht naar
huis met de verzekering dat Brussel nu wel
snel de papieren in orde zou maken.
Na drie weken een uitnodiging om de
wagen opnieuw ter keuring aan te bieden.
Navraag bij de keurmeester leerde dat

Brussel een herkeuring had geëist omdat de gevonden waarden voor de remmen
te goed waren voor een auto van die leeftijd ! Het keuringsstation blijkt dus tevens
een fabriek van Belgenmoppen. De keurmeester is niet echt blij met de interventie,
“alsof wij niet kunnen meten”! Gelukkig
geeft de hernieuwde meting dezelfde resultaten als in eerste instantie en worden
de papieren weer opgestuurd naar Brussel. Na 3 weken de papieren thuis, ik kan
, weliswaar bij een ander station, de kentekenplaten gaan ophalen. Direct daarnaartoe, alles in orde maar aangezien de
douane e.e.a. van een stempel moet voorzien , moet ik na twee dagen terugkomen omdat de douanedienst, geplaagd
door ziekte, niet voor een voldoende personeelsbezetting heeft kunnen zorgen. Na
twee dagen terug en daar sta ik dan met
mijn witte platen met rode letters.
De 38-MU-00 is verworden tot 497 BAV
met een afgrijselijke, verplichte, rode
mistlamp op de achtersteven.
Inmiddels is het winter geworden met
sneeuw en pekel. Dus gaat de 24CT gauw
naar de garage, krijgt een “pizjemaake”
aan, d.w.z. een hoes met ventilatiegaten
die tot op de grond hangt maar de wagen
niet afsluit. Wachten op betere tijden.
Op 5, 6 en 7 maart staat de wagen op de
stand van Amicale Panhard Belgique. Inmiddels ben ik ook lid geworden van deze
vereniging , noblesse oblige nietwaar. Wat een aardige mensen en wat
wordt ik vriendelijk ontvangen, alsof ik er
jaren bijhoor. Ik maak kennis met Benoit
Piette, de voorzitter en met Ernest Hufkens , zeg maar Nest, die de stand heeft
ingericht. Met stomheid ben ik geslagen,
zo fantastisch. De stand wordt in twee
Panhard
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gedeeld door een levensgrote spiegel waartegen aan de ene zijde met de
achterzijde een witte 24BT staat geparkeerd en aan de andere zijde mijn witte
24CT. Wat een geweldig idee! Maar
daarmee is Nest nog niet aan zijn proefstuk want hij heeft bedacht dat de bezoekers een quiz kunnen doen door zoveel
mogelijk verschillen tussen de beide wagens op te sporen. Voor de winnaars zijn
er prijzen te winnen die verborgen onder
strohoeden tegen het decor hangen. Zonder enig chauvinisme kan gezegd worden
dat de Panhard stand de best bezochte
verenigingsstand is. Het is geen enkel
probleem om mensen uit te nodigen om
deel te nemen aan de wedstrijd. (Na 3
dagen kon Nest geen geluid meer produceren maar een mens moet iets over hebben voor zijn vereniging nietwaar). Slechts
de grootste complimenten aan hem zijn
hier op zijn plaats.
Nog geen meter gereden met de 24CT
waar ik decennia van heb gedroomd. Maar
de sneeuw is gesmolten, de zon begint aan
kracht te winnen, ik voel mij geheel opgenomen in onze Amicale Panhard Belgique
en zal graag deelnemen aan een mogelijke
volgende manifestatie. Mocht u mij ooit
op de weg tegenkomen en constateren dat
de wagen soepeltjes rijdt, bedenk dan
dat niets is wat het lijkt en dat alle mooie
en goede dingen bevochten moeten worden. Ik zal u , breed zwaaiend en grijnzend, terug groeten.
Rob van Grondelle.

Voorjaarsrit 2010
Het was even slikken. Jarenlang ben je gewend om tijdens de voorjaarsrit alle aandacht van het publiek te krijgen voor ons
type auto’s, en dan ineens rijdt er een blikvanger voorop die ons reduceert tot oninteressante stukjes blik. Maar Ruud de Pater,

en Wim fungeerde, met een fraaie oude
Norton, als veegploeg. Heenvliet was een
eye-opener: wat een mooi oud dorp.

de organisator van de voorjaarsrit 2010, had
alle aandacht voor zijn zo fraai gerestaureerde Panhard X46 Skiff uit 1925 dan ook wel
verdiend. Vader Wim, die zo’n belangrijke
inbreng in de restauratie had gehad, stond
er ook bij te glunderen. Het leek wel of
Marius Breton zelf naast zijn recordwagen
stond (de auto is gerestaureerd naar dat
model uit 1925, de eerste recordbreker die
Panhard speciaal voor dat doel bouwde).
Ruud’s moeder was eveneens aanwezig, bij
de ontvangst in Oostvoorne met koffie en
een stuk appelgebak dat degenen die hun
ontbijt hadden overgeslagen, gelijk gaf, en

de laatste en toekomstige uitbreiding van
Nederland goed konden bezichtigen, en
vervolgens over heel smalle dijkjes naar
Heenvliet, waar weer even de benen gestrekt
konden worden. Ruud voerde de stoet aan,

Over zo mogelijk nog smallere dijkjes ging
het naar Brielle, waar geluncht werd aan de
haven, en daarna over de allersmalste dijkjes
naar Helvoet, voor een bezoek aan het
brandweermuseum. Dwars door het prachtige duingebied van Voorne werd, nog steeds
met het mooiste weer van de wereld, de finish

opgezocht, waar het verdiende drankje
wenkte. Onderweg hadden we een fotowedstrijd moeten oplossen, die ervoor zorg droeg
dat iedereen de omgeving geweldig goed
bekeek, en bij de finish lag er nog een vreselijk moeilijke technische vraag over de X46
te wachten. Zoals gewoonlijk kon over de
uitslag van de wedstrijd niet mondeling of
schriftelijk gecorrespondeerd worden, maar
in het zonnetje op het terras van “Het Wapen
van Marion”, met een drankje in de hand en
een geslaagde rit achter de rug, was daar ook
weinig behoefte aan.
Bedankt, Ruud en familie

verder als bijrijdster tijdens de rit. Die voerde tijdens prachtig weer in eerste instantie
naar infocentrum 2000 Maasvlakte, waar we

OttHW, foto's Mieke en Peter
Panhard
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Sterke drank-variatie van de Dvna X bestel door CCC, resin

De Dynavia, een stroomlijnstudie op basis van de Dyna X.
Dit model is van CCC.Ademen de echte staatbij Schlumpf in
Mulhouse.
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Drie maal Panhard-Levassor, model 1893 in kunststof en
schaal l,/87.

Met welwillende toestemming van de
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Op de Dyna X gebaseerdesportmodel Junior uit I953, gemodelleerd in l/43 door Retro 43.
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Esthetisch zeer geslaagd is deze Panoramique uit 1935, het
resinmodel in l/43 is van Belle Epoque.
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Ll

'""i.

eenspiegelei

"-'i

-

u..:;::,

i
.

1

\,-,-- \-- --

i

i

i

I

D . a t e n l e g e n . a a l < e V ' n a l Ly -

I on

on

zi n meccrrl
hiin-

l, ' iiaon
-êrê, n

\Íini.lr

ó vn rê n
v

\

rrar

ê-

nê

"
na
Im n U
Ugll_*l
_
-a-êi n
l
a
9r-'

rwa

/êr\lê

Ralnac

.

rnêd

IQOÀ

rl -\ ) o

ê^e
rir

r a n\ LhL r

rL a-

f

ROf

*-1"

r_:lrtznrr da -rrtnrrnr m
n.
,._Y-.vlng
m
1or415^ rlor,io ry:an nn'n_nelen.

lrromoornlr
m ror ar f,

1

an

- - i nr r n l ^ q r ' e' - , . o n _ rrl o L- ^i l q
_
qt
tsrL.
h
^ ár ut , ^ t ^ ^ ^ ^ ^ - - i
^^
^r^^-.
^^
rrc q
s s usr-r!!d
g*vvr!lti1,
u*
mndollnn

^t ttootiec

i

: ,"."

--l uq
'^---

. -.-' '

Rii P^nh^rd
zion rrro Àa
'-p-q6li1^carop
.l.r.r-.4-

in

Dr-n..mir

ronde

o r-i- la.la,-t

d€

zi.lruiUes
1ads.d^ rechrevoorruiï
De echte doorbraak in stroom,in',n'-rro'qn.ÍLn-rt 'r , 036 meï
-l^ -11 _rj^ s--nnn'ii,,,rrm er

deS

-l \\Í-i n- ,' L d u' ^- l.

modellen hebben dichie door-

^q q
^ rn I \vt r^q, u, ;l j^l r

zte ht oo

msch wds dre auto voorLxïstre
rronrl
TTi+ Áaza
^ a ' i_
^ Á_ - J e z u n
slechts
enkele
miniaturen

^^

r

clon

mor

innocnran

.t.^-

spdKer. eer credl evê màller
À^
.t

-^-.1-",i^l^ruool
rÀlcrc'-

ai.^^ï
/V-, r

+^
c

on

$ê\Q.t).

De Shlf Labourdette uit I 9 I 4 is er
ook van Minialuxe. De Rami's,
S*l-rs ^n Murra.uxen-odeJlenzrjn
rnn

rol

d,n
uo

r

n^lr'n,
s\ rrLs

j-lel\í

n-

ni:lrrwa

r ' n d o n n nuhy a ! - u r
vdrrvv_Lj*
- - r
rlaa

n
v vnlL\ .
: ' a t

-

S ^ l o
ht

o

an

r:n

n
U nP

^^
uq
,-l

c

noofa

pn

Stroomlijnvormen een scheutArt Déco: Dynamic uit 1937,
een Eligormodel in I/43.
ir.r

hêr]róên

net

Lekend^Alcxrs (o,r onosïische ondêr de merlarààm Mrk.nsue
'926
advertenties voor Parhard ri die
ee ràcêr ui
Lame de
'"
r o 'r rlo Tn l o

r c.c

Orrarinonc

'aon

6 ] 6 :J $

I895 er - o0 . In da rv/eedepêri- c /, een r.dirroree r dar moo'
^ ^ , ^ t t, ^.-- , sl -Lhc\
t , , . , ^ - ,,ql
^ ^ - - -. lg.
,^ [/'
o l - . l o Ê l o . l h ' ê ê t D , r h a r d & gq.q
ÍXàÏUUrT orr-c -nr'
- ^ - . . ^ . - i . . . ^I ^ b- L -l
^ rr'
:i't

r nh a^

sêtmênï

| q^ v' o J, r ó a r n o Àg r[ ]nt ]
L
i- :^ ; -- - +.
. LJ tc Jo Lt -. . Àrl}lT-9
-lalka r I oTt ^ro-o

^ê

' "í -' e r l o
"-'n
Y rr.^q d^r

do

(rra

6

L l -

nin

ductie met meer dan 3000 auto's

il-

,,:n

--

ma.a_lar
\r!uu-rrqrl

n^r,,^^L
rr
v9\

hoko"d
da D,ann':r'c-le
Van
R o l l a F n n m r o o- n, , *d o _
T ly
' na_.n,c

l,l^;-^
!rulc

La

r a 1 : . , t a o -

T
- rr rur Pn qn o
Lu

t^rsL

r /' q
r'

r,, ^^^^
af L u-LU.

moelcllon rril. r'lio
norinr-lo
.
f .-_ ". z)r
--,1..a ::c Sr-'lr r
rr e€f
'56 a-a

'5

lQ

'6 ne on I

IOJUfI

^+^.,,^t
UlLËVViI

n r ^ d r r . a ó s- ^q^L^U q
Ptuuu\

l

^^L^^--^^

JLITEC1IIlEb

J5
een

cv Berlne uir Lq27 M.ke en

De Skiff Labourdette uit 1914 van Safir ín1/43, en een 1/lversie staat in Raamsdonksveer.

Panhard

J ' r v . - . u i J

auto'swerd verlatenen m 1946

STROOMLIJN
He ve haal woroï dnoetshàlveï

rvrvr s , À ^q ^s -r r l . l ^ i - r ; ^ . '
^.^^^r^lÀ
'l ^r r
u
Nsurrjr
vuvr9cJt*'Lr.
T-t.-- v
T ^,.;- D;^-;^,.,-.
J) l.c ,r'!. LUll.b D.UJI cl "\di. eve^
rlq hii r-la n\mÀmi.
o
s tnl rujqo lt rortaq-t g

n nnrria
Í^"1^^.i^v^v. sa 9^ sn n
u ^s rJ dri n
-ri uvr u9, il rvluruqtl
'.^-^ rlê
-.hle
s--nn1-iipnal
un

nnl\^/êïn

er

cv 1925Landauleïte,Cle- rn
schaal
nfev
I

--^^;-

Rinh^ rrlc^n

T-linnr
an
Ralla
tipoqje
r
íhcrlincs) cn Es.lo /e o no
.
- .Je
r.c"ê parhir,-lnL fiOde
'lql6-laqi,
L'o n rlo clnomliin
^êir-L.^
c+,-n a- r-^hnische
:r-. ',1 êc cln"^,.lar
nn nê VOO1cronr-l
Het horruron
\/Àn dr rê

don

qtoocic

moor

irnrrn

h.i ^ rtn c

D--r

ffêdn-ên

/

or.rn
Hot
al

r

nrno-loft
:rrrnnr a
ni

-

< \ OOf heï
-^.
h - r Fcil
__du

nhrccjc

Êêjl

Vliegtuigontwerper
Riffard ontwieÍp deze Monopole uit I953
$PS 1/43), de doorsnede heeft een vleugelvorm.

7

Koerier

*a

19

4 CT in 1/43

Epokit,/Belle Epoque fabriceerde in resin deze DB (Deutsch &
Bonnet)uit l96l enwel in 1/43.
alumlnÍum carrosserie en een
lrrnhtnalznolr'l

1'.^-^uu^ll

2-rilinr-íar

L-vfr--rvLf

-JullLljgNvqru

n'' v
uyltd L

De meesre mensen derken bij
'Panhard
meestal meteen aari het
'Qr,L l.-)eronde
we welLichtbeïer kennenvan de mnr'larT)rma7.r't
'v-c r'D-f s' ,; ^ u^s ^ P L l 7 . vorm is kenmerkend en verkeeg
dd119ÈPdDtg
.^"-:^^^r^i /^eUf
r^ Lii-__*
rPrs9slsl
dU
urjllddrrl
Tenslone verscheen er n I 963 uc
\u
een rueuw model de 24 B (berlt- n l Á t l ê n d a - i q n n n ê ê n S W a t
a4
(e.oir:nê\
nêt ên
e.
OOk in anders dan Kever of Snoek,
'fima
ihrnorina
cn
daBT
Ondanks de ldene luchtgekoelen
í-T
noholon
T)nnr
r-lo rn:rte
de boxermotor van 850 cc adver.
mntnrtio
i. Lvrvr !s.
nnnanrnlnd

de PLl7

Ín I Q4/

rnrorr] .lê

rlnnr

ionhricnho

do

T)rma

,",.^ L^+
vvdD rrvt

Àa
r,.+n -l^ A ^^
dutu
drs o-pcISOOnS,
teet I metl ue

n^
us
r r -l nc
r6r;lndi u È t

Het model is er in miniatuur

--.1áGG

n
wny

hariiclon

í-i+rnÀn

irricta
JdJtu
hed
in na

claorjc

moor

irror

Denhevd

nolzaaen
\jvN!gLrr.

rlio

hii

,,,^l
vvvr

D
: rr| uc J
f rGnlhl o

Áar

;sl co

7

a]ê

nnln<cindên

*^l^ll^rltvuc[g]l

áoor DuPlifoÍm gegoten'

lnnn

inrrlnad

o rn- d
u :u1r
u

hii

la:ÀÀa
.sluus

in 1965toï eentusie en in 1967tot
het eurde van de civiele Padiard
r.,+anvnÀr
aulvylvuuuLls

kont

-io-

ru Ll o

T
i n.L r r ) S
u -! .^) Y
u .r :ur .t

2 oP Le Mans'

ïA.nr

\/^nr

p:-h:r1^l11qdgll€,n
'n ni.i:r'J.
Wie
n:r.co
Van
rP! T , l 7
yuuru!

oo.
d
r !o

orro.S,plp

T
r l)rrrm
u:

Y

nii

-na1z
tr--roó

fabrjkantenCU CJM JEPRD
Marmande of Natronale7, Ook

iii"i"toot is vanGTS'

^--,^l-^
flllquIjld5

-

-.-la
tjrd(l

i^
uu

n-uyLld

v
^

^cll

/R7 trên orn hiizOndef
hê+ nr^ïAhmê
f)
-,]ma\.14,
not een rror dnnrnorrnorlc gf6g;6
liimrrq on tonhniq^h nêbaseefd
nn do Tlw: Y Fr "iin n^rêe mUIa.
rrrol in
mnrlol

ic

tuïen van bekend

maakte de cD or, ,"oo'ffij:;Ëc;*tonette'uit
(rechts).

1/:n
VdI

haÍ
llqt

Fa.

cnnrhraoênfiê

ria

RD Marmande
1960

Tlrmr

var ldem

I. c r ê n n r c a n ê
èJg!rLJUllc

Y hoat

en

UUllclllld

nn haSiS Van
Trrninr on ílTT

maakte het model
1\a110na1e
I nu,

ónlz

vroeger.

rlo

PT

l7

da

r-nn+-

naqlo nnrrnlnêr vtn rje D.ma Z uit
Ir O(O
JUJ

an
vurrrc
llglq
E r - Jin] Jcnnrtiorro
P U . t - s v E 1157qi4'fi--^

ryohoron is c- 'n rrini;l tr.r rn vol
j^^-l^
uucllqg

I I totq

rrtdtu

^...
lfqil

^^
ug

.,.-;
vo L t-

aties zoals de cabrio, break of de
ftlugL

vvql

avar
9vgrr

ryaznnhr
9gávu]]L

worden. Bekend van dd wenk
overkoepelde
brauwen en
achterhchïen, Modelmerken
n
: * r - - TL ^V y- r- - , t r r - \ Ir Ív ;r ,r rr i a l u x e
!111Ny
\uïr/,

\lnrorr

T eada"

(nrenqo

Fria

Tn

lQAl'

- .- ^^
ddr qg

men

í--o

Rinnior

ên

n^n

het

aÈn{

^l ,^ ^- L^+ -^-,.1r 1rr ;^ L^r
lJ lrrl
DLdg u]] tlgL rgDutodl

i" r-orrne ên berlme.

24-rndel

In miniatuurgeenprouirvoermg,
bleem Dinh/ 524.Norev CCC,
Dalia-SoLdo en een slechte
Norevkopie van NovoExport uii
rlo

TI S S R

rnrnrdor

krrn.en

O-lannq

aarrreschaft
rrerqr-heen

ef

een mooie 24 CT van Solido,terrnrii-NTore.rdo orrde l/87 maI
.nnnêlclê

a. crnds ka" l nok \ /ee f

dt model leverl.

's
Panhard wachtwagen uit 1950 heeft model gestaan voor dit
plastic l /I8-miniatuur van het Spaanse merk Pique.

GI] maakte deze tweecilinder boxer met luchtkoeling, de
Dy4aX in 1/48.

E
Panhard

r;nlnn

1^-^-^rl^ï^
lgDLguqlJ

rn+in

N:-nnrlncsc
-iin or vnlnn

ilfi.;í

DYAÏAZ

-

8

Koerier

Retro 43 maakte deze mooie DynaZ uit 1954, en de basisvorm van die auto was tegen de tijd bestand.

Ter ere van hondêrd jaar Panhard werd deze 1959 DB Le
Mans racer van Solido bedrukt.
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Met de merl<naarn van de snelwegrestauïants Les Routiers op
de modellen kon men deze wachiauto's in l,/95 aldaar vinden.
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In Memoriam Joop Schreiner
Eind 2009 bereikte ons het droevige bericht dat ons Panhardclublid Joop Schreiner was overleden. Op de ALV in februari 2010 heeft de secretaris
de aanwezige leden dit meegedeeld. In het verslag van de ALV in de Panhard Koerier nummer 162 is deze mededeling echter niet opgenomen .
Vandaar dat wij er nu aandacht aan schenken.
Joop is bij elkaar zo’n 17 jaar lid van de Panhardclub geweest. Hij was een trouw bezoeker van onze praatavonden en was daarnaast ook met zijn
broer en de blauwe PL 17 aanwezig bij de diverse voor- en najaarsritten.
Wij hebben de familie van Joop veel sterkte bij het verlies toegewenst.

Joep Hocks

Panhards op Père Lachaise

Hoewel het automerk geruime tijd ter ziele is, werd het bij mijn
weten nooit ten grave gedragen. Wel heb ik het graf, of liever de
enorme graftempel, van deze beroemde
Panhard familie opgezocht. Bij een recent bezoek aan
Parijs, zo ongeveer rond Allerzielen vorig
jaar, denk ik, kwam mijn dochter op het idee, het graf
van haar idool Jim Morrison (1943-1971)
te gaan bezoeken. We togen dus naar de enorme, 47
hectare grote, Cimetiere du Pere Lachaise,
de grootste gegraafplaats van Parijs, waar vele
beroemdheden hun laatste rust genieten.
Bij de poorten stonden overzichtsborden, waarop de
namen van deze beroemdheden stonden,
om maar enige te noemen: Karel Appel (2006), Maria
Callas (1977), Edith Piaff (1963), Frederic
Chopin. De GPS bleek hier niet meer te werken, en
het was lastig, de juiste "straat met
huisnummer" te vinden: we hadden beter toch maar
het beschikbare plattegrondje kunnen
ophalen. Na lang zoeken, vonden we toch Jim
Morrisons tombe, en dat alleen maar,
omdat er zoveel drukte in die bepaalde omgeving was.
Jimmy bleek ver uit de grootste en enige
favoriet van alle graven, met veel foto's schietende
fans, grote bossen bloemen, en zelfs
bewaking, om waarschijnlijk te intieme belangstelling
te voorkomen. Daarna gingen we mijn
idool opzoeken, en die rustten bij elkaar tezamen in
een enorme tempel: de familie Panhard et Dufour, met o.a. Rene Panhard (1841-1908). Dit grafmonument was duidelijk groter dan alle andere, met
prachtige gebrandschilderde ramen rondom, met prachtige smeedijzeren poorten afgesloten, zodat we de afzonderlijke namen van de familieleden
niet konden zien. Wij waren echter de enigen, die hier op bezoek kwamen. Teruglopend door al die lanen, met de vele prachtige herfstkleurig
bebladerde graven, bijbehorende sfeer en stilte, kwamen we spoedig weer terug in de drukte van het Parijse verkeer, terug naar onze eigen, nog
levende Panhard.
Joseph Janssen.

Passie zonder einde!
Blijkbaar ben ik wat je noemt een “ Trouwe hond “
Zo ben ik: Ruim 50 jaar getrouwd met dezelfde vrouw.
48 jaar gewerkt (aanwezig geweest) bij dezelfde baas.
60 jaar lid van de plaatselijke harmonie.
25 jaar lid van de vrijwillige bedrijfsbrandweer.
36 jaar lid van de bloedbank, en ga zomaar door.
Merkwaardig genoeg ben ik voor deze passiviteit meerdere malen
geëerd. Zelfs Hare Majesteit was dit alles ter ore gekomen en het heeft
Haar behaagd mij een van haar gouden plakken in bruikleen te geven.
Ondanks dat de ware redenen van deze eerbetonen mij steeds zijn
ontgaan, heb ik me deze wel als een weldadige massage laten
welgevallen. Ik ben tenslotte ook maar een mens.
Heel anders werd dit verhaal toen ik op zaterdag 13 februari al vroeg in
de morgen werd gebeld door de voorzitter Frank, met de mededeling,
dat in de algemene vergadering unaniem was besloten om het verzoek
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van mij om mijn lidmaatschap te beëindigen te respecteren maar tevens
vanaf dat moment om te zetten in een lidmaatschap van verdienste voor
het leven.
Zijn eerder genoemde huldigingen meestal gewoon het gevolg van dat
men een aantal jaren een bepaalde of meerdere functies heeft vervuld,
hoe is niet aan de orde, lid van verdienste zegt vooral iets over de wijze
waarop. Ik ben dan ook zeer vereerd met deze benoeming en wil bij deze
Frank, het bestuur en alle leden bedanken voor jullie waardering voor
mijn “Panhard” beleving. Prettige bijkomstigheid is, dat er nu voor mij
geen einde komt aan mijn passie voor Panhard. Daar heb ik altijd, als ik
mijn lidmaatschap wilde beëindigen, tegenop gezien. Graag nodig ik
jullie allemaal uit om bij de eerst volgende gelegenheid samen met mij het
glas te heffen om deze benoeming te bekrachtigen.
Nogmaals hartelijke dank !!
Groetjes Thei
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Gruwzaam
Mijn schoonvader had het in het lokale
krantje van Barefoot Bay (Florida) gelezen:
in het dichtstbijzijnde dorp werd a.s. zondag
een bijeenkomst met oude automobielen
gehouden. We arriveerden rond een uur of

niet precies was, waar ik vreugde aan beleefde. Zeker, de basis van de opgestelde wagens
dateerde van voor de oorlog tot in de jaren
zestig, maar wat de eigenaren ermee gedaan
hadden was in mijn ogen afzichtelijk: de
daken waren verlaagd, de carrosserieën soms
in fluorescerend paars gespoten en in een
Oldsmobile uit 1938, waarin origineel een
acht-in-lijn moest hangen, hing een V8 uit
een Lincoln uit het midden van de jaren
zestig. Toen ik bij een aantal eigenaars naar
het hoe en waarom vroeg, kreeg ik antwoorden die er in feite op neer kwamen, dat
wanneer de wagen in je bezit was, je ermee
kon doen wat je goed dacht. Er was onder
de plusminus dertig auto's maar één originele auto: een Pontiac uit 1938, maar die
won uiteraard niet de publieksprijs, want
hoe doldriester de eigenaar te keer gegaan
was hoe enthousiaster het publiek. Dat bleek
niet alleen in de buurt van Barefoot Bay,

elf. De schrik sloeg me om het hart, want
hoe kon ik hem duidelijk maken, dat dit nou

Panhard

12

Koerier

want ik herinner me een Traction Avant, die
door de bezitter niet alleen van een vinyl dak
en een kersenrode metaalkleur was voorzien,
maar ook van een Volkswagenmotor, die
natuurlijk niet de voor-, maar de achterwielen aandreef. Op de Amerikaanse verkoopsite Ebay ontdekte ik begin januari deze
Panhard: de eigenaar heeft zich nog ingehouden: een tijgerkop op de motorkap; het tijgervel in het interieur was indertijd als optie
leverbaar.
Wiblo

Panhard

13

Koerier

Dinsdag 4 mei 2010 (dodenherdenking).
Zojuist bereikte ons het trieste bericht dat Denis Boon afgelopen nacht 4 mei om 01.45 uur is overleden. Op 23 april was hij 56 jaar geworden.
Denis was van 1990 tot 2000 voorzitter van onze club. Daarvoor en daarnaast heeft hij veel gedaan voor ons clubblad de Panhard Koerier en
voor het organiseren van evenementen Wij zullen hem daar voor altijd dankbaar blijven.
Tot het laatst toe was Denis een actief en betrokken lid van onze club. Nog pas 16 dagen geleden zaten Denis en Saskia met ons aan een
tafeltje in de zon in Brielle tijdens de Voorjaarsrit………. Ongelooflijk is het hoe snel dingen die zo vertrouwd zij opeens kunnen veranderen.
De uitvaart zal maandag 10 mei plaatsvinden om 13.00 uur in het crematorium te Heeze (Somerenseweg 120 ).
Voor kaarten, het correspondentieadres is: Krijgertje 41, 5683 LC Best.
Wij wensen zijn vrouw Saskia en zijn dochters Mariska, Susanne en Lanne veel kracht en steun van elkaar en steun van familie en
vrienden toe bij het verwerken van deze schok.
Salut, Denis.
Frank van Nieuwkerk, Voorzitter

Van de redactie
Twintig jaren en zeventig Koeriers geleden was het Denis die het werk deed wat ik nu probeer te doen. Hij deed dat veel ambachtelijker en met veel minder
technische middelen dan dat wij dat nu doen, maar hij deed het met net zo veel passie, en misschien zelfs nog meer, dan dat ik het nu doe samen met het
huidige redactie team.
Vele Koeriers met prachtige omslagen zijn van zijn hand gekomen, getuige de voorbeelden in deze speciale uitgave.
Ik heb Denis niet zo goed gekend als vele andere clubleden, want ik ben pas tien jaar lid van dit genootschap en maakte hem alleen mee op onze
praatavonden en andere evenementen zoals tijdens de voor hem allerlaatste voorjaarsrit in Oostvoorne. Dat was dus de laatste keer dat wij elkaar de hand
hebben geschud.
Denis en Saskia hadden zich ook ingeschreven voor de reis naar Finland, maar dat kan hij helaas niet meer meemaken en het werd mij dan ook zwaar te
moede toen ik het bericht kreeg van zijn overlijden.
Het voltallige bestuur en de redactie hebben gemeend aan deze treurige gebeurtenis een speciale editie van onze Koerier te moeten wijden en deze op te
dragen aan Denis Boon.
Denis, bedankt voor het vele en enthousiaste werk wat je voor deze club hebt gedaan! Wij zullen er bij zijn om je op je allerlaatste rit te begeleiden.
Je gabber Saskia en je dochters Mariska, Suzanne en Lanne, wensen wij de sterkte om deze droeve tijden door te komen.
Frans van Thor (Hoofdredacteur)

Afscheid
Maandag was het dan daar. Het ultieme afscheid van Denis. Van de indrukwekkende ceremonie waren namens de Panhardclubs getuige: Franek Zwonarz
en Chris DeMeulenaere van de Amicale Panhard (België) en van de Panhardclub Nederland Thei Bruls, Frank en Ilona van Nieuwkerk, Wim en Mia Boers,
Peter Drijver, Joannis Collette, Ed van Loon, Chris en Marijke Dumoulin, Jaap en Hilde Margry, Frans van Thor en Henk Ottevangers. Zij allen zagen hoe
Saskia en de kinderen uiteindelijk het laatste glaasje wijn met Denis dronken, nadat Denis' zusje, zijn kampeermaatje, zijn flankerende voorzitters en zijn
dochter een treffend beeld van Denis hadden geschetst. Het was een ontroerend geheel, dat bij iedereen een onuitwisbare indruk zal achterlaten.
OttHW
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Denis Boon-Denny Boen
Denis is na een dollemansrit in amper twee weken door een kanker gesloopt en bij ons weggehaald. Een tempo waarbij we ons geen van allen hebben
kunnen realiseren wat er aan de hand was, waarbij geen gelegenheid was om afscheid te nemen, samen herinneringen op te halen of om lachend zijn ziekte
te vervloeken. Saskia, Mariska, Susanne en Lanne moeten zonder Denis verder. En wij zijn met Denis een vriend en bevlogen Panhardist kwijt.
Mix
Denis was wat de Engelsen noemden een mixed bag: een lieve lobbes, een niet altijd vrolijke drinker, een harde werker, een geboren kameraadschappelijke
kampeerder en een gemoedelijke Brabander. Toen Denis uiteindelijk vanuit de Morsestraat in Eindhoven een kleinschalige zeefdrukkerij begon, lag het
hem voor de hand die productiemiddelen in te zetten voor ons Merk en onze club. Na een eigen kleurenposter rijpte het idee voortaan de omslagen van de
Koerier te gaan zeefdrukken. Gerard Derksen had een ontwerp gemaakt waarvoor een foto van Ed van der Elsken was gebruikt: een Panhard-vrachtauto met
een verschrikte kat achter het raampje. Denis zeefdrukte in twee gangen blauw en grijs en gaf er zo een eigen dimensie aan: de iets verschoven rasters –
zeefdrukken is handwerk en de rasters verschuiven altijd een beetje– gaven in december 1983
de Koerier een welkom ‘punky’ uiterlijk. Vanaf dat moment was Denis min of meer onderdeel
van de redactie. De hele Koerier werd toen nog tijdrovend in elkaar geplakt met stroken zetsel,
uitgeknipte plaatjes en kopjes die uit een penplotter kwamen. In 1987 loste een jonge ploeg de
redactie op van Kees Kersten en Frans Span –laatstgenoemde al weer jaren geleden overleden
overigens. We kregen Gerard Derksen voor het rasteren van de foto’s en Denis met zijn
zeefdrukken er bij. Zijn kleurige omslagen gaven de Koerier elk jaar een eigen gezicht en gaven
kleur: één omslagontwerp voor een heel jaar, elke nummer in een andere kleurcombinatie. De
rest van het binnenwerk was immers zwart-wit. Denis kon met zijn aanpak het maken van
nieuwe dure zeven uitsmeren over een hele jaargang belangrijk voor een club die toen zo’n 80
leden telde. Voor het maken van de Koerier gingen we nog steeds met schaar en lijm tewerk,
maar zetsel én kopjes draaiden we voortaan uit met onze Mac computers en een Laserprinter. In
1988 maakten we een lustrumkoerier en niemand minder dan Karel Suyling maakte hiervoor
het omslagontwerp: een pietje precies en een groot graficus. Ook deze omslagen zou Denis
zeefdrukken en we hielden ons hart vast: zou de professional Suyling en de vrolijke chaoot
Boon iets moois afleveren? Tot op de dag van vandaag zijn de omslagen van Koerier 86 van
een absolute schoonheid: een glanzend aluminium gecoat karton-omslag gezeefdrukt met rode
en mat-transparante inkt. Een perfecte match en helemaal niets verschoven. Suyling had zich
laten inspireren door het vliegtuigjesmotief dat de dorpelstrips van de Dyna’s siert, Boon werkte
het feilloos uit.

Voorzitter
Denis’ werkwijze bij de omslagen was riskant: zijn
zeefdrukkerij moest per slot ook draaien en uitsluitend
‘na vijven’ kon hij dit hobbywerk er tussendoor doen.
Als hij überhaupt al tijd had als kleine zelfstandige, als
partner van Saskia, als vader en als eigenaar van een
Dyna Z met een fraaie wijnrode kleur. Vanaf 1990
volgde Denis daarbij nog Joannes Colette op als
voorzitter van de Panhardclub. Denis ‘de harde werker’
werd door de belastingdienst uiteindelijk teveel een iets
te ‘gemoedelijke Brabander’ gevonden –reden waarom
zijn zeefdrukkerij het loodje liet.
Denis bleef wel in ‘het vak’ en ging voor een landelijke
zeefdrukkerij werken: commercieel werk, akelige bedrijfsculturen en reorganisaties overkwamen hem. Emigreren en een camping opzetten leek wel wat –
maar het kwam er niet van. Lange tijd werkte Denis bij DPD en werd de logistieke organisatie van regionale bezorgdiensten zijn ding.
Het zeefdrukken van omslagen moest voortaan dus thuis gebeuren. Dat stipte levering een steeds groter probleem werd is niet meer dan logisch. Vanaf
Koerier 105 werd het omslag ‘gewoon’ door de drukker gedrukt. In het redactioneel schreef ik:
“ ‘Bedankt Denis’ kunnen we dan ook namens alle lezers zeggen omdat de omslagen de Koerier tot een bijzonder clubblad maakten!” Op dat moment
konden we via André Ros een Apple-scanner lenen zodat we voortaan zelf foto’s konden rasteren en met Pagemaker en Quark elektronisch konden
opmaken. Schaar en lijm behoorden zo vanaf 1993 tot het verleden; de digitale revolutie was voltrokken op de email en digitale camera’s na. Denis heeft al
met al 9 jaar lang Koerier-omslagen gezeefdrukt: negen jaar met vier nummers en elk honderd stuks keer twee drukgangen met zijn hoofd boven de
thinner…
Denis was als voorzitter niet het voorkomende evenbeeld van zijn voorganger: de kampeerder Denis organiseerde met Saskia fantastische evenementen en
de Brabander Denis combineerde aanstekelijk enthousiasme voor het merk, liefde voor de club met een informele opstelling. Dat laatste werd hem in de
breekbare coalitie met de stijve franse clubs niet altijd in dank afgenomen. Hoewel alle clubs ‘Monsieur Boen’ uiteindelijk omarmden als het onvermijdelijk
product van de anarchistische lage landen!
Mix (slot)
Met Denis ben ik nog een aantal keren naar Montlhéry gereden –eindeloos ouwehoerend over elkaars werk, kinderen, de club, motoronderdelen, beeldende
kunst, kunststoffen, personen (lekker roddelen over Coural) en over ieders avonturen met de Panhard. Zo bleek Denis eens op vakantie geweest te zijn met
een reserve cilinder alvast maar mee in de achterbak (dat vond ik wel erg ver gaan) en kende hij uit zijn Haagse tijd op de Soestdijksekade nog iemand die
met een geprepareerde Panhard racete. In Montlhéry met Denis nog ein-de-loos doorgezakt met een stel Fransen in een partytent, met heel veel eten, heel
veel flessen wijn, een witte Alpine (hoewel rond middernacht telde ik er voor ieder één) en eindeloos gelachen in gebroken Frans.
Denis kreeg de laatste jaren steeds vaker last van stemmingswisselingen, was soms in de war –en de niet-altijd-vrolijke drinker stond dan om de hoek. Een
toestand waarin Denis steeds meer schade opliep, zijn geliefden, maar ook zijn relatie met leden van de club. Een ontmoeting hakte er dan soms in: waar
zijn al die Denis’en gebleven die ik had leren kennen? Dat zijn momenten waarop je je realiseert dat professionele hulp de liefde van je naasten moet
aanvullen.
Denis’ dood laat ons achter met handenvol herinneringen, foto’s, gesprekken. En toch ook een paar vragen.
Denis ‘houdoe’ –en die auto’s houden we aan de praat –beloofd.
Peter Drijver
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Herinneringen van Jaco
50,- euro vroeg de handelaar uiteindelijk. Denis en ik, goede vrienden sinds een jaar of wat, waren naar Heerenveen getogen na een tip van een vriend om
een bijzondere auto op te halen. De Panhard paste precies in onze door hasjiesj benevelde waarneming, Wow! wat een toffe auto! Helemaal te gek dat ding.
We hadden besloten ieder 25,- uit de portemonnee te halen, hoe de PL 17 echter naar Den Haag moest wisten we niet. Wat ik nog wel weet is dat ik een
bevriende taxichauffeur Gerrit zo gek had gevonden de auto naar Den Haag te rijden. Aangezien de PL door de plaatselijke jeugd voor de cross was
gebruikt kwamen we niet verder dan Arnhem, daar stonden we met de cabine vol rook. Einde oefening. Naar huis gelift. Daarna een tweede chauffeur
geregeld , Opel Olympia, met militair rijbewijs. Tot Boskoop toen brak de sleep kabel.. . Laatste Poging Denis met z´n vader de NSU Prinz en een nieuwe
sleepkabel, proletarisch geshopt bij de V en D, en ja we kwamen eindelijk bij Voorburg Den Haag binnen.
Opeens werden we door iemand gevolgd die ons aanhield en enthousiast vertelde dat als we onderdelen zochten we bij hem en z´n vader terecht konden. De
Panhard man Mijnheer Romijn, oud monteur bij Citroen en Panhard, racete samen met z´n zoon in een aan de achterkant ingekorte Panhard , model GS!!
op Zandvoort en ze bezaten een magazijn vol onderdelen.
Er waren toentertijd 1973 geloof ik nog slechts 3 Panhards in heel Den Haag en omgeving te vinden.
Bij de lokale Citroen dealer in de Mandarijnstraat vonden we zelfs allerlei garageboeken , deden ze toch niets meer mee.
Het restauratieproject kon beginnen, Denis had op het nabije Westland een lege kas gevonden waar we in de ijzige kou enthousiast en met veel polyester
en de technische hulp van de Panhard man de Panhard binnen een paar maanden weer in zijn oorspronkelijke staat terug hadden gebracht. Onze studie
industriële vormgeving in Delft kwam in die tijd zodoende op een tweede plan, niets mooier dan de praktijk.
Een spuiter heeft de auto uiteindelijk voor 100 gulden in de oorspronkelijke olijfgroen kleur gespoten, een beauty was geboren.
Helaas lag bij de proefrit na 7 km de klepzitting eruit en vonden we bij het demonteren van de motor, in de werkkamer van mijn vader op de eerst
verdieping een houtschroef! In het Carter.
En de groene PL? Op een gegeven moment gingen we ieder ons eigen weg, Denis nam de Panhard over en door de aanschaf van zijn veel mooiere Dyna Z
de PL verkocht aan een enthousiasteling echter zonder rijbewijs die vergat de wegenbelasting te betalen! Dus daar stond ie langs de kade in Den Haag.
Afgevoerd naar de Pametex ( berucht sloopbedrijf)door de politie. Denis nog juist op tijd getipt, vertelde me later dat hij de motor en bak er ter plekke nog
uit heeft gesloopt.
Een beter manier om te leren sleutelen was er niet Denis haalde later zonder moeite zelfs de versnellingsbak uit elkaar en wist het ding met de juiste shims
en synchromesh ringen weer perfect in orde te krijgen. De basis voor onze levenslange passie was gelegd. Denis die met zijn vriendin Saskia in Bretagne
een mooie Dyna Z had gevonden, die hij wel altijd heeft gehouden. Nog niet lang geleden had hij deze weer bijgehaald en in de vaart gebracht. Daarin
bevindt zich nog altijd de motor uit de MS- 83- 89.
Om nooit te vergeten, onze jeugd, salut Denis vaarwel!
Jaco de Boer
Onderstaande rede werd bij de crematie van Denis uitgesproken door onze voorzitter Frank van Nieuwkerk
Lieve Saskia, lieve Lanne & Mark, Mariska & Roy en Susanne. Familieleden en vrienden, waaronder veel leden van de Panhard Automobielclub
Nederland.
Een club waarvan Denis voorzitter is geweest en waarvan ik dat nu ben.
En daarom sta ik hier dan, daar waar ik veel liever niet zou moeten staan en ik denk terug aan een andere, vrolijkere gelegenheid, waarbij ik mij haast net zo
vreemd voelde.
Het was Pinksteren en in Zuid-Limburg en onze Panhardclub vierde feest. Denis tikte op mijn schouder en fluisterde hees: “Frank, ik ben mijn stem kwijt,
wil jij….?”
Tien minuten later stond ik op een stoel, met trillende benen voor het eerst een groot gezelschap Panhard liefhebbers uit heel Europa toe te spreken…
Dat was 17 jaar geleden.
Drie weken en één dag geleden zaten wij met Denis en Saskia in Brielle, in de zon, aan het water.
We hadden die dag de voorjaarsrit van onze club op Voorne-Putten.
Een heel mooie rit met prachtig weer.
Het was leuk om met Denis en Saskia weer eens bij te kletsen. We lunchten daar, maar Denis at niet mee, hij had moeite met slikken zei hij, maar een ijsje
lukte wel. De volgende week zou hij naar de dokter gaan…
Nu is hij dood.
Schokkend hoe een mens die je zo vertrouwd is, zo plots kan wegvallen.
Wat voor een mens was Denis?
Dat weet ik niet echt. Ik kan alleen zeggen hoe hij zich als voorzitter en betrokken clublid manifesteerde. Hij woonde in Best, ik in Slochteren, veel
gelegenheid tot meer contact hadden we niet. Maar toch heb ik genoeg van hem meegemaakt om wat te durven zeggen. Hij was:
Een creatief mens, 10 jaar lang, van ’83 tot en met ’92 heeft Denis de omslagen voor ons clubblad de Panhard Koerier op een buitengewone manier
vormgegeven, gezeefdrukt, echte kunstwerken die bij onze leden zo maar in de bus vielen! Ook later heeft hij zijn creatieve geest, en zijn drukkerij, vaak
ingezet om bijzondere dingen voor ons te maken.
In de speciale editie van de Panhard Koerier die zeer binnenkort uitkomt, zullen we daar veel aandacht aan besteden.
Een initiatiefrijk en optimistisch mens, Die er in 1991 niet voor terugschrok om, toen de Franse clubs er door onderling geharrewar niet in slaagden een
Internationaal evenement ter ere van 100 jaar Panhard te organiseren, dat zelf toen maar deed.
En met groot succes! (Behalve dan het sanitair op de door hem geregelde camping…)
Ook in 1993 en 1998 nam hij het voortouw bij het organiseren van de internationale evenementen die bij de Lustra van onze club horen. Lustrumfeesten die
met groot succes Panhardrijders van uit alle hoeken van Europa naar ons toe wisten te lokken. Sfeervolle en ongedwongen feesten die vaak onvergetelijke
taferelen opleverden: Jean Faverel, vicevoorzitter van de grootste Franse club, die staand op een tafel luidkeels opera-aria’s zong. (Nadat zijn equipe een
fles jenever had gewonnen) Deze successen waren voor een belangrijk deel Denis’ successen.
Hij deed alles op z’n Denis’: heel ontspannen en zeker niet zo formeel als Fransen soms kunnen zijn. Die moesten daar in het begin wel aan wennen, maar
uiteindelijk voelde iedereen zich prima bij zijn joviale, Brabantsgemoedelijke stijl.
Saskia… al die tijd was jij er ook vaak bij en steeds betrokken bij onze club. Als Denis tijdens een groot evenement ‘s nachts en ‘s ochtends in de drukkerij
moest werken -brood moest ook verdiend worden- was “Madame la Présidente” wèl het eerste aanspreekpunt bij problemen… Die je steeds wist op te
lossen. En ik heb toen ook jullie dochters nog zien bijspringen!
Wij zouden het dan ook als een eer beschouwen als wij jullie op evenementen van onze club mogen blijven zien.
Een sociaal mens, Die zich als een vis in het water voelde in goed gezelschap. Een Bourgondiër die niet graag een goed feest miste. Ik herinner een
buitengewoon gezellige avond toen Denis en Saskia met ons in Parijs (na een vergadering van de Fédération Panhard & Levassor) op zoek gingen naar het
leukste restaurant, een speurtocht die pas kort voor de laatste metro eindigde in la Boucherie. (ook al verdwenen.)
Ook na zijn voorzitterschap bleven we Denis vaak zien. Ook in voor hem moeilijke tijden, waarbij hij met zijn oude clubvrienden zijn problemen kon
bespreken.
Een graag geziene gast ook op de jaarlijkse internationale Panhard-feesten. Voor het eerstkomende, juli dit jaar in Finland, hadden Denis & Saskia zich ook
al opgegeven…
Al deze aspecten van zijn persoonlijkheid kwamen naar voren in de kwaliteit van zijn voorzitterschap van de Panhard club, 10 jaar maar liefst, van 1990 tot
2000. Een periode waarin onze club groeide en bloeide.
Nog zo veel meer zou er te zeggen zijn over Denis, hij was, om af te sluiten, een kleurrijk, compleet mens met lichte en donkere tonen, die we heel erg
zullen missen.
Salut Denis.
En enorm bedankt!
Saskia, Lanne, Mariska en Susanne, we wensen jullie de kracht toe om deze schok te verwerken. We weten dat jullie door elkaar, door familie en vrienden
gesteund worden. En we hopen dat jullie, na verloop van tijd, deze verschrikking een rustige plek kunnen geven. En bij het terugdenken aan Denis dat met
weemoed, liefde en een gevoel van vrede zullen doen.
Frank van Nieuwkerk, Voorzitter PAN
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Cher président, Je suis très attristé par cette nouvelle Mes pensées vont à son épouse et ses filles à qui je vous demande de transmettre mes condoléances
bien amicalement
Christian Panhard
Cher Frank, Quelle terrible nouvelle tu nous apprends là ! Je ne pourrai malheureusement pas être présent à l'enterrement, mais reçois toute ma sympathie et mes sincères
condoléances. Je garde en tout cas un excellent souvenir de Denis !
Avec toutes mes amitiés,
Bernard Vermeylen
Cher Frank, Je vous adresse, ainsi qu'aux membres de votre Club, mon très amical souvenir pour la disparition de votre président d' Honneur qui pendant 10 ans a animé la présence
de Panhard en Hollande. S'il a encore de la famille pourriez-vous me donner l'adresse de ses proches afin que je puisse au nom de la Fédération leur envoyer un message de
sympathie.
Je vous adresse Cher Frank mon très amical souvenir.
Etienne de Valance,
Fédération des Clubs Panhard
Cher Franck, merci de nous informer de cette triste nouvelle, nous nous joignons à la tristesse de ses amis du club néerlandais et vousenvoyons nos amicales pensées. Nous allons
envoyer un petit mot à sa famille.
Amicalement
Michelle et Guy Maingain
Bonsoir,
C'est une bien triste nouvelle. Je serai évidemment avec vous par la pensée lundi.
Bien cordialement,
Yann Le Lay
Bonjour Frank, Un petit mail pour vous transmettre les condoléances de la part du Panhardclub finlandais! Toute notre sympathie!
Cordialement,
Panhard Club de Finlande
Bij deze bied ik de familie Boon mijn leedwezen aan.
Heb de man gekend noch ontmoet maar hij moet, gemeten naar de mail die ik onlangs mocht ontvangen, een bijzonder en aangename man geweest zijn voor de club.
Hopelijk kan de getroffen familie troost puren uit het medeleven van vrienden en kennissen.
Jan Cuypers
I am sorry to hear of the death of your previous President, I do not believe that I met him, but please pass on my condolences.
Alistair Brown

Joannes Collette : Over Denis
De eerste keer dat ik Denis ontmoette was op een praatavond van de Panhardclub. Het moet ergens rond 1980 geweest zijn. Ik had zijn naam al een tijd lang
in de ledenlijst gezien maar hemzelf nog niet ontmoet. Hij vertelde over ervaringen met Panhards in zijn vroege jeugd in Den Haag. En dat hij actief was als
drukker in Eindhoven.
Een paar jaar later kwam ik hem tegen samen met Saskia en hun eerste kindje Lanne. Een schattig blond kindje dat werd vervoerd in een antiek
wandelwagentje. Bij de eerste ontmoeting had ik niet meteen een vaderfiguur in hem gezien, maar dit was een leuk jong gezin. We kwamen in gesprek en
hadden een fijne middag.
Toen op een gegeven moment mensen werden gezocht voor het maken en vormgeven van de koerier legde ik weer contact met Denis. Hij wilde best de
kaften gaan drukken. Het werden artistieke hoogstandjes, heel anders dan het technisch correcte maar weinig inspirerende drukwerk tot dan toe. De band
tussen Denis, de Panhardclub en daardoor met mij werd hechter. Vaak gingen we samen met Wim Boers naar de praatavonden. Die begonnen eigenlijk al in
de auto. Naast onze hobby ging het ook over werk, onze gezinnen en vele andere dingen. We bleken heel verschillend te zijn maar met veel respect voor
elkaars ideeën.
Op een keer bood Denis aan een evenement te organiseren. Ik was blij verrast hem samen met Saskia bezig te zien. Met groot gemak, met gevoel voor sfeer
en met aandacht voor iedere deelnemer afzonderlijk, leidde hij ons door de dag heen. Ik had dat wel eens anders gezien. Er waren wel eens evenementen
waarbij de organisatoren, zonder dat ze het echt doorhadden, zich meer bezighielden met elkaar dan met de leden.
Ergens in die jaren ging het slecht met de drukkerij activiteiten van Denis. Ik stelde voor: “Kom, we gaan met mijn Dyna Veritas een weekend naar
Montlhery”. Montlhery is een oud race circuit ten zuiden van Parijs waar toen jaarlijks de z.g. Coupes de l’age d’or werden gehouden: Races met klassiek
auto’s. Ieder jaar een groot spektakel voor mensen met een klassieke auto afwijking..
Na aankomst op de camping in Dourdan, hebben we de Franse Panhard specialist Coural opgezocht. Die was zeer enthousiast over ons bezoek. Een ander
clublid met een rode DB was ook meegegaan. Denis stelde voor om foto’s te maken van onze auto’s samen met de blauwe Monomille van Coural. In rood,
wit en blauw voor de Nederlanders en blauw, wit en rood voor de Fransen. Het zijn heel mooie foto’s geworden
Zaterdagavond zouden we ‘s avonds gaan eten in Parijs. Ik stelde voor mijn Veritas maar op de camping achter te laten want het was niet zulk mooi weer.
Maar Denis hield vol dat we met mijn auto moesten gaan. Een perfecte keuze bleek achteraf. We reden weg in de regen maar hoe dichter bij Parijs, hoe
beter het weer werd. Voorbij de Porte d’Orléans vond Denis dat we nu echt de cabrioletkap open moesten doen. En terecht, het werd een prachtige
zomeravond. We reden als twee prinsen door Parijs. Eerst naar een bekend eetadres. Normaal staat daar een lange rij mensen buiten te wachten, maar dit
was onze geluksavond. We konden direct naar binnen.
Na het eten met de open Dyna Veritas door Parijs. De Arc de Triomphe was voor restauratie ingepakt in blauw, wit en rood. Door de drukke gebaren van
Denis bleek draaien over zes banen over de Champs Elysées geen enkel probleem. Alleen applaus van de omstanders. Dennis maakte foto’s. Ook foto’s op
het plein bij Trocadero met op de achtergrond de Eiffeltoren. Een mooie herinnering.
De volgende morgen gestart met een door Denis verzorgd ontbijt met koffie en gebakken eieren. Mooi te zien hoe hij dat deed op een antiek petroleum stel.
Een hartelijke ontvangst op Montlhery door de Franse Panhardclubs. Samen werden we uitgenodigd om ‘s middags te komen barbecueën. Het weekend
vloog voorbij. Ik had me voorgesteld in dit weekend iets voor Denis te doen. Maar eigenlijk was het andersom: Denis had mij een onvergetelijk weekend
gegeven.
In 1990 was ik al 15 jaar voorzitter en het werd tijd het stokje over te geven. Ik vond dat je als voorzitter vooral de taak had “de boel bij elkaar te houden”,
om het eens modieus te zeggen. Een club voor iedereen die maar iets met het merk Panhard had. Een warme plek voor mensen met een zelfde interesse. Ik
vond dat dit profiel goed bij Denis paste en ik hem gevraagd om voorzitter te worden.
Ik vond het mooi hoe hij op geheel eigen wijze de rol van voorzitter opnam. Ook hoe hij omging met de contacten met andere Panhardclubs in Europa. In
het jaar dat Panhard 100 jaar bestond, werd er in Frankrijk geen evenement georganiseerd. Denis vond dit maar niks en hij is net zo lang bezig geweest dat
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wij als Nederlandse club in Frankrijk onze eigen internationale bijeenkomst organiseerden. Het werd het evenement in Ermenonville, vlak bij Parijs. Een
evenement waar we het nog vaak over zouden hebben.
Denis is 10 jaar voorzitter geweest van onze club. Steeds weer kwam hij met nieuwe initiatieven en ideeën. Die periode is een vruchtbare tijd voor de club
geweest.
Denis is geen man van gebaande paden. Hij zoekt zijn eigen weg, doet dingen op zijn manier maar wel samen met anderen. Hij heeft veel tegenslagen
gehad. Het koste hem veel moeite om op een gegeven moment afscheid te moeten nemen van zijn eigen drukkerij en dat hij in loondienst moest gaan
werken. Maar hij deed het. Na iedere tegenslag pakte hij de draad weer op en nam initiatieven voor een volgende stap.
Het is onvoorstelbaar hoe snel hij van ons is weggegaan. Ik kan dat nog steeds niet bevatten. Ik vind het heel jammer dat ik geen afscheid van hem heb
kunnen nemen. Ik was gewoon te laat. Bij veel bijeenkomsten van de Panhardclub zitten Denis en ik als oud-voorzitters naast elkaar. Hij laat nu naast mij
een lege plek achter.
Dennis, we zullen je vanzelfsprekende aanwezigheid en je bromstem vreselijk missen. Vaarwel Denis.
Ter herinnering aan de veelzijdige avonturier Denis Boon.
Ik leerde Denis en Saskia kennen in 1972, toen ik tussen middelbare schooldiploma en dienstplicht mijn tijd investeerde in het trainen van windhonden en
het verrichten van technische Panhard werkzaamheden bij mijn "oude leermeester", de heer Hugenholtz in Den Dolder. Saskia had volgens mijn geheugen
een stageplaats in de nabije omgeving, en Denis vond het gezellig even tijd te maken voor wat Panhard wetenswaardigheden.
De lichtgroene PL 17 waar Denis zich in die tijd mee verplaatste had naar ik recentelijk heb vernomen de bijnaam Olijfje gekregen, en was als gevolg van
noeste arbeid van kippenhok-status weer opgewaardeerd naar een min of meer betrouwbaar vervoermiddel. De soms twijfelachtige bedrijfszekerheid
betrouwbaarheid weerhield Denis en Saskia er evenwel niet van om zo nu en dan met Olijfje verre vacantiereizen naar Frankrijk te ondernemen. Zonder
optimisme kom je ook nergens!
Toen ik ongeveer in 1975 in de regio Orléans mijn vacantie doorbracht bij een bevriende garagehouder, bleek Denis een noodzakelijk carrosseriedeel van
zijn trouwe PL17 nodig te hebben. M. Harang had een stuk of 80 Panhards op zijn sloop staan, dus zelfs qua kleur was er nog keuze mogelijk. Alleen het
weer zat tegen: in de stromende regen heb ik met Denis het vervangende kofferdeksel (?) gemonteerd, waarmee Olijfje er voor de rest van de vacantie weer
tegen kon. Alleen was "le Patron" het gebruikelijkerwijs weer met iets oneens, waardoor Denis en Saskia in een wat gespannen sfeer afscheid moesten
nemen met op de achtergrond een scheldende "garagiste". Zij konden ook niet weten dat dit tot de gebruikelijke locale folklore behoorde.
Tijdens de periode dat Denis voorzitter van de Nederlandse PL club was, zijn een aantal bestuursleden en afgevaardigden van een aantal clubs na afloop van
een vergadering van de Federatie van PL clubs nog eens opgesloten in een Parijs kantoor. Het was na twaalf uur s'middags, dus alle Fransen zaten aan het
"repas du midi". Ik heb toen maar een raam geopend, waarop alle "gevangenen" via het open raam naar buiten zijn geklommen, en vervolgens over het
traliehek naar de straat zijn ontkomen. Op de goede afloop van die ontsnapping hebben we tijdens ons aansluitende restaurantbezoek een goed glas
genuttigd. Zeg nooit dat een bestuurslid van een Panhardclub geen avonturen beleeft!
Onbedoeld is Denis als voorzitter van de Nederlandse PL Club er mede de oorzaak van geweest dat de Federatie van Panhardclubs de jaarlijkse
Internationale Panhardmeeting is gaan ondersteunen.
Omdat de penningmeester van de Federatie het niet nodig vond om een rekening voor de jaarlijkse bijdrage aan de diverse PL clubs te sturen, had de
Nederlandse club eens vergeten te betalen, en als gevolg daarvan geen uitnodiging voor de jaarlijkse Federatievergadering gekregen. In een poging de
onderlinge problemen van diverse PL clubs op te lossen was er vooraf aan de Federatie vergadering een "voorvergadering" georganiseerd, waarin Denis zijn
probleem naar voren bracht. Jean-Michel Simon, de voormalige Duitse PL clubchef, sprak toen af dat Denis èn de voorzitter van een Franse club ± een half
uur na begin van de vergadering voor de deur zouden wachten. Het probleem werd direct ter discussie gebracht, maar het Federatiebestuur wilde van geen
wijken weten. De stemming werd grimmig, en Jean-Michel schorste als clubafgevaardigde officieel de vergadering. Voorzitter Panhard jr. werd toen
gedwongen de mening van de verzamelde clubvertegenwoordigers te accepteren, waarop de deur werd geopend en de beide delinquenten beterschap
beloofden. Sinds die tijd heeft het Federatiebestuur begrepen dat de PL clubs een eenheid kunnen vormen om een bepaald doel te bereiken.
Naast zijn gezin, waarvoor Denis altijd klaar stond, en zijn besmetting met het Panhard virus, behoorde zeilen ook tot zijn favoriete bezigheden. In het
kajuitzeiljacht werd veel tijd en energie geïnvesteerd, en zijn dochters zijn er trots op van hun vader zeilen te hebben geleerd.
Ik hoop dan ook, dat Denis in het hiernamaals een zeilschip weet te bemachtigen, waar in het ontwerp voor de erbij behorende spinnaker plaats is voor een
mooie, donkerrode Panhard Dyna Z12.
Voor de wind zeilend zou hij daar waarschijnlijk met veel genoegen naar kijken.
Ik hoop dat Saskia, Lanne, Mariska en Suzanne samen de kracht vinden om het verlies van Denis te verwerken.
Zoals Boudewijn de Groot en Lennart Nijgh het in het verleden zo mooi hebben gecomponeerd:
"Het zijn de goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft!"
Rolf Nijenhuis en Jean-Michel Simon, "Alte Hasen" van de Panhard Club Duitsland.

Denis is niet meer …
Het bericht van zijn overlijden bracht ongeloof, verbijstering, daarna woede over het verlies van zijn, zo relatief jong leven.
Hé, relativeren, dat is iets waarmee Denis goed uit de voeten kon; één van zijn vaardigheden waarmee hij als voorzitter de sfeer binnen de club aangenaam
en vriendelijk hield. Sterk punt. Nog zo een: hij gaf ieder het gevoel zich volledig te hebben kunnen uiten, een opvatting te ventileren, een suggestie te doen
of, sporadisch, kritiek te leveren.
Zo terugdenkend aan wat hij voor de club betekende, niet alleen als voorzitter maar ook als ‘gewoon lid’, springt zijn opgewektheid en aanstekelijke lach
natuurlijk naar voren. Daarmee bracht hij blijheid, een vrolijkheid, waardoor de saamhorigheid en onderlinge hartelijkheid bewaard bleef.
Maar ook van zijn rustige opmerkzaamheid of hij ergens een helpende hand kon reiken, een probleemoplossend woord kon spreken zonder opdringend of
inmengend te willen zijn, zouden we in gedachte kunnen houden.
Van mijn bestuurlijke periode heb ik vier jaren met hem kunnen samenwerken. Ook aan die periode denk ik met vreugde en voldoening terug.
Hier in Frankrijk zegt men bij een overlijden berustend: “C’est la vie”. Denis hield van Frankrijk. Is berusting niet een vorm van relativeren?
Laten we blij zijn met wat hij ons gaf en niet treuren om wat ons nu ontnomen is.
Dennis, bedankt en tot later/á plus!
Eddy van Loon, penningmeester 1980-1994.
…. Ik weet nog wat een leuke tijd het was om samen met Dennis diverse evenementen te organiseren in de jaren 90. Het grote feest in Ermenonville staat
me nog bij, waar de Fransen het niet aandurfden om zonder toestemming van de fabriek iets te ondernemen. Dennis wel! Het werd een groots Centenaire
met deelnemers uit ons land, België, Engeland,Duitsland enz.
Saskia had een groot aantal eieren klaarliggen die ik enkele dagen voor aanvang ging ophalen. Ik was immers kwartiermaker. Voorzichtig reed ik er mee
naar de camping in Ermenonville in de veronderstelling dat ze nog rauw waren maar Saskia had ze al gekookt!
En laten we vooral het lustrum in Epen niet vergeten waar een naoorlogs record van 60 Panhards aanwezig was. Wat hebben we moeten vechten om het
vertrouwen te winnen van
een Limburgse hotelier waar we aan vroegen of hij ons wilde helpen met een rit uit te zetten in de omgeving. Wat was er aan de hand? Een organisatie
genaamd Histo Mobiel had hun gouden bergen beloofd maar het eindigde in een financieel drama voor hun. Mede dank zij Dennis wisten we het
vertrouwen te winnen en toen gingen deze mensen voor ons door het vuur. Er werd een barbecue georganiseerd, we werden geholpen met het uitzetten van
een rit door een ruig gebied waarbij we een beek overstaken! Kom daar nog maar eens om vandaag de dag! Bij het 3-landen punt was het gras van de
parkeerplaatsen voor ons gemaaid! Maar het mooiste vond ik nog toen we ergens op een rondweg van een stad reden en we naast een vrachtwagentje met
studenten kwamen te rijden beladen met bierkratten op weg naar hun feest; de kratten stonden schuin naar buiten gericht en Dennis loodste me er handig
naar toe, iets naar rechts, beetje meer gas geven en toen waren we er vlak naast en hup daar hadden we allebei een biertje! Die studenten vonden het wel
mooi ja.
Dennis wherever you are , we vergeten je nooit!!
Chris Dumoulin
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PANHARD TECHNIEK
AANVULLENDE ADVIEZEN BIJ REVISIE EN AFSTELLING VAN DE VERSNELLINGSBAK
Onderstaand artikel verscheen reeds eerder in
de PanhardKoerier van december 2001.
Gezien de vele nieuwe leden sinds die tijd leek
herplaatsing ons zinvol
de redactie

INLEIDING EN HULPLITERATUUR.
Onderstaande adviezen dienen als aanvulling op de Panhard reparatie-handleiding, en
zijn voor het grootste deel gebaseerd op eigen
praktische ervaring.
Alvorens aan de slag te gaan, is het zeer
verstandig eerst voldoende literatuur over dit
onderwerp te vergaren èn te bestuderen. Het
nederlandstalige werkplaatshandboek van
de PL17 is hiervoor natuurlijk de beste oplossing, waarmee tevens eventuele taalproblemen worden voorkomen. Zoals bekend
is dit dank zij de inspanningen van Frans van
Oosten via de club in CD-rom uitvoering te
verkrijgen. Degene, die nog geen computer
met CD-romdrive bezitten (u verkeert in
goed gezelschap - de beste Franse Panhard
specialisten zijn nog niet geautomatiseerd!),
doen er goed aan eerst zo'n werkplaatshandboek aan te schaffen. Daarnaast is de franse
uitgave van Revue Technique Automobile
"Panhard Dyna Z 1954-1959 et PL17/17
1959-1965" ook bijzonder nuttig. Naast
reparatie-aanwijzingen treft u hierin een
uitgebreide weergave van onderdelenmodificaties met gedetailleerde tekeningen en
lagernummers aan. Deze heruitgave in de
serie -Les archives du collectionneur" van
uitgeverij E.T.A.I. kost ongeveer 160 Francs
of wel € 25.

kaliberset DIC en DAC te beschikken.
Verder is het raadzaaam alle afstelhandelingen - en dat zijn er nogal wat - met de hoogst
mogelijke precisie uit te voeren.
Een voorbeeld hiervan is het volgende: op
diverse plaatsen in de bak worden de axiale
lagerspelingen afgesteld met zg. shimms. Dat
zijn dunne metalen opvulschijfjes in een paar
vaste diktes (bv. 0.10, 0.15, 0.25mm), die
tot een bepaalde dikte achter het betreffende
lager worden gelegd tot de axiale speling
binnen de door de construkteur vastgestelde
marge is gebracht. Tot zo ver is alles nog wel
duidelijk. Bij het opmeten van de diverse
shimms blijken deze echter zelden de voorgeschreven waardes te hebben, maar 0.08 of
0.12 in plaats van 0.10. En 3 shimms van "
0.10" blijken dus geen 0.30 maar bijvoorbeeld 0.36mm dik te zijn! Dat kan betekenen
dat na afkoeling van het voor montage
voorverwarmde carter er een as tamelijk vast
tussen zijn lagers zit in plaats van juist vrij
draaiend. Het is daarom beter om van alle
shimms voor het gebruik eerst de juiste dikte
met een micrometer vast te stellen.
REVISIE-ADVIEZEN EN HANDIGE
HULPGEREEDSCHAPPEN.
• Wanneer men begint met een bak die al
een onbekend lange tijd ergens (zonder
deksel?) is bewaard, is het altijd aan te raden
de zaak geheel te demonteren, om alle on-

TER OVERWEGING.
Een volledige revisie van een Panhardbak
was in het verleden al de schrik van de
meeste Citroën monteurs. Uit mijn jeugd
herinner ik mij, dat in de jaren '60 de firma
Janus van der Meulen in Den Bosch binnen
het Citroën dealernetwerk landelijke vermaardheid had verworven in het repareren
van Panhard versnellingsbakken. De specialist beschikte daar over een eigen "atelier
" binnen de garage, wat voor de overige
monteurs "verboden terrein" was! Een volledige bakrevisie is dan ook een erg gecompliceerde reparatie, die zonder enig speciaal
gereedschap nauwelijks is uit te voeren. Voor
een correcte afstelling van de pignon-kroonwielspeling dient men minimaal over de
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derdelen te controleren. Vaak zult u constateren, dat diverse onderdelen als gevolg van
lange opslag in een vochtige omgeving en/of
waterinfiltratie via de peilstok(!) door roest
zijn aangetast. Dit zelfde geldt zeker voor
naalden en kogels in de diverse lagers van de
bak. De volgschade van een kapot gelopen
lager is vaak aanzienlijk (astappen, synchroringen, tandwielen!). De magneten op de
aftappluggen houden alleen de grotere metaaldelen vast, terwijl het metaalslijpsel in de
olie zijn verwoestend werk blijft doen. Ook
komt het voor dat lagerbuitenringen zich
ondanks een juiste borging gedeeltelijk uit
hun zitting hebben gewerkt, met name in
het grote linker zijdeksel.
• Vanwege de mindere betrouwbaarheid van
de oudere typen bakken is het verstandig de
keuze te beperken tot een versnellingsbak
van het type C (2,3,4 gesynchroniseerd,
vanaf serienr. 3407, gemonteerd in de PL17
vanaf 7/1959 tot 9/1962), of van het type
CS (1,2,3,4 gesynchroniseerd, vanaf serienr.
3420, gemonteerd in 17en 24 serie vanaf
9/1962 tot einde productie). Veel onderdelen van de types C en CS zijn gelijk. Let
echter goed op:er zijn ook diverse onderdelen die er bijna gelijk uitzien maar toch
verschillend zijn, zoals schakelassen en vorken, onderdelen van le en 2e versnelling,
de lagerbus van het achteruittandwiel, het
bovenhuis, de hevel van de bovenste versnel-

lingskabel in het bovenhuis, en de hevel in
de stuurkolom (blz. 197 van RTA Dyna/
PLl7). Het kan in de praktijk erg handig zijn
als u over een reservebak van hetzelfde type
beschikt, die eventueel als onderdelendonor
kan dienen.
• De overbrengingsverhoudingen in de
meeste bakken zijn gelijk. Uitzonderingen
hierop vormen de besteluitvoeringen, de
break en de "Montagne uitvoeringen" voor
bergachtige landen, die een pignon-kroonwiel overbrenging van 11 op 24 hebben, en
de 24 CT met M10S-motor vanaf 1965. die
alleen een langere 4e versnellingsoverbrenging (16 op 26) heeft voor een hogere topsnelheid. Hiernaast een overzicht:
Alle "korte" bakken met een pignon/kroonwiel overbrenging van 10/24 in wagens met
een 380 bandenmaat èn alle bakken van de
Dyna Z-serie met 400 bandenmaat zijn tevens uitgerust met een kilometerteller aandrijving van 11 tanden (wormwiel van reductie-as) op 16 tanden (tandwiel kilometerteller aandrijving). De normale bakken
van wagens met een 380 bandenmaat hebben een kilometerteller aandrijving van 10
op 15 tanden. Wees hierop bedacht bij het
uitwisselen van onderdelen!
• Aan de achterzijde van de bak bevindt zich
een metalen "staartstuk" waarmee de bak op
de traverse tussen de beide uitlaatpijpen vast
zit. Dit staartstuk is aan de bak bevestigd met
twee M8 bouten en moeren. De boringen in
het bak-carter zijn niet erg nauwkeurig, en
hebben meestal een diameter van ruim
9mm, waardoor deze bevestiging vaak na
verloop van tijd los gaat zitten. Dit heeft
springende bewegingen van de aandrijfunit
tot gevolg bij het bedienen van de koppeling.
Ingebouwd zijn deze bouten nagenoeg niet
bereikbaar. Een preventieve oplossing is deze
boringen tot 10mm te vergroten, en het
geheel met 10mm bouten, plaat-ringen en
zg. nylockmoeren te bevestigen.
• Als gevolg van een te krappe oliedoorstroming tussen het schakel- en differentieelgedeelte van de bak is het bakhuis in mei 1965
inwendig gemodificeerd. In geval van een
volledige demontage is deze modificatie

zeker aan te raden, en voorkomt u het risico
van een vastlopende versnellingsbak tijdens
een met hoge snelheid gereden traject.
Op bijgaande vooraanzicht van het lege
bakhuis zijn duidelijk de beide te boren gaten
en hun respectievelijke diameter te zien. Na
het boorwerk (de boor van 12mm overleeft
deze inzet meestal niet) de gaten iets glad
nabewerken, en het bakhuis grondig reinigen.
• Respecteer de belangrijke aantrekkoppels
bij het vastzetten van de diverse bevestigingen. De grote 26mm moer waarmee het
kroonwiel op de reductie-as is bevestigd
vraagt hierbij speciale aandacht. Deze moer
dient met 20 Mkg vastgezet te worden. Mijn
ervaring is, dat de as boven de ±24 Mkg al
snel iets gaat vervormen, waardoor de pignon/kroonwiel-speling niet meer instelbaar
is. Vermoedelijk ontstaat dit probleem
omdat het aantrekkoppel boven het maximale bereik van veel midden-formaat momentsleutels uitkomt, waarna een ongecontroleerde extra ruk wordt gegeven. Hiermee
blijkt men erg snel over de limiet te gaan,
waarmee de reductie-as licht wordt vervormd. Nadat een micrometer-test van de as
aanvankelijk geen onnauwkeurigheid aantoonde, kon ik uiteindelijk na veel zoeken
met een gevoelige micrometer vaststellen dat
de as wel degelijk licht vervormd was. Het
zelfde euvel ontdekte ik daarna in meerdere
gevallen bij assen uit diverse gedemonteerde
bakken.
• De originele bevestiging van het bovendeksel kan men beter vervangen door nylockmoertjes met schijfringen, waarmee de
borgstrippen tot museumstukken worden
gedegradeerd. Let op een voldoende olieafdich-ting om de dekselbevestiging: stukjes
rubber slang om de tapeindjes, en rubber
schijfringen onder de 4 metalen ringen en
nylockmoeren. Zet het deksel beslist niet te
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vast (0,2 M kg) daar anders de schakeling
zwaar en hakerig zal worden.
• Ter voorkoming van overdruk in de versnellingsbak heb ik op het horizontale achterste deel van het bovendeksel een overddrukventiel gemonteerd. Gezien mijn jarenlange R16 ervaring was dit uiteraard van deze
Renaultbak afkomstig, maar u zult een dergelijk overdrukklepje op welhaast iedere
versnellingsbak aantreffen. Dit klusje is
simpel: u boort een gat op de voor deze tap
voorgeschreven kleinere diameter, tapt het
vereiste schroefdraad, maakt de zaak goed
schoon, en monteert het klepje desnoods
met iets Loctite. Hiermee kan de omslachtige en bovendien slecht werkende fabrieksoplossing met de slang tussen bak en motor
vervallen.
• Bij de montage van de synchro ringen van
de le en 2e versnelling op de hoofdas dienen
de olieboringen zich in lijn bevinden. Na een
verkeerde montage is de synchronisatiering
na één keer terugschakelen versleten, zoals
ik in de jaren '70 al eens mocht ervaren. Het
is dus niet nodig dit nog eens te bewijzen,
temeer daar de prijs van synchroringen inmiddels is gestegen tot boven de 45 euro per
stuk!
• Vergeet niet tijdens de montage van de
hoofdas in de bak met een door deze as gestoken lasdraad of iets dergelijks het olietoevoerpijpje op de reductie-as (in het achterste
gedeelte) door het gat in de pignonkop te
leiden.
• Bij montage en demontage van het voorste
versnellingsbakdeksel is het raadzaam het
bakhuis rondom de bevestiging iets op te
warmen om de zijdelingse klemspanning van
het deksel in de rand van het bakhuis op te
heffen.
• De montage van het voordeksel wordt
naast bovenstaande extra vergemakkelijkt

door met een stevig electriciteitsdraad de
beide tandwielassen zover op te lichten, tot
zij zich precies voor hun lagering in het
deksel bevinden.
• Controleer nauwkeurig de zitting van het
grote prise-aslager in het voorste versnellingsbakdeksel (6206). Het komt voor dat
deze zitting zover uitgeslagen is, dat het lager
er koud al bijna uitvalt. Eenmaal op bedrijfstemperatuur zal het lager met prise-as als
gevolg van de forse uitzetting in zijn zitting
liggen te rammelen. Dit heeft met name nare
gevolgen voor het kleine kogeldruklagertje
tussen prise-as en hoofdas (51102), wat
meestal met breuken in zijn kooi wordt
aangetroffen.
Voor alle kogellagers die zwaar en/of op hoge
toerentallen worden belast (endus ook hier)
wordt door de lagerfabrikanten de voor dezelfde prijs verkrijgbare C3 kwaliteit met iets
meer "lagerluft" geadviseerd.
Een op de prise-as lagerzitting afgekeurd
voordeksel wordt NIET weg-gegooid, doch
als volgt tot Panhard speciaalgereedschap
gemodificeerd: aan de bovenzijde van de
binnenkant van het deksel bevinden zich 4
uitsparingen, waarvan er 3 zijn bewerkt als
zitting voor de stelringen van de schakelvorkassen. Hiermee worden de 3 schakelvorkgleuven netjes in lijn afgesteld voor de bedieningsvinger, die daartoe aan de onderzijde uit het bovenhuis steekt. Van het afgekeurde deksel worden van binnen uit de 3
bewerkte uitsparingen meteen6mm boor
naar buiten doorgeboord, zodat na montage
van dit deksel de schakelassen met een passende schroevendraaier eenvoudig zijn in te
stellen.
In tegenstelling met de officiële reparatieadviezen begint u met de voorlopige instelling van de achteruit (het kleine linker
vorkje), tot het volledig ingrijpen van de
beide tandwielen in ingeschakelde toestand.
Tijdens het in lijn brengen van de overige 2
schakelvorkgleuven (achteruit weer in neutraal) zult u merken dat de achteruitafstelling
iets teruggedraaid dient te worden tot alle
vorken correct functioneren en in lijn liggen,
met in achtneming van de voorgeschreven
speling tussen schakelmof en tandwielen.
Indien de achteruittandwielen in goede staat
verkeren en de bedieningskabels goed zijn
afgesteld, is hiermee een "uit de versnelling
springende achteruit" vrijwel uitgesloten.
Vergeet overigens niet voor de definitieve
montage van het goede voordeksel (met
vloeibare pakking) het borgstripje van de
drie schakelvork-assen te monteren, na deze
met hun stelringen voorzichtig met de
schroevendraaiersnede in lijn gedraaid te
hebben!
• Let op een goed functïonnerende afdichting van de oliepeilstok; het originele afdichtkapje is meestal niet meer toereikend,

waardoor er bij nat weer water de versnellingsbak kan binnendringen. Wanneer tevens de verversingsinterval van 6000 km als
ouderwets wordt afgedaan, zal dat op zijn
minst desastreuze gevolgen hebben voor lagers en svnchroringen. Ik heb eens zo'n bak
gedemonteerd: er kwam geen olie maar
bruine drab uit, en de synchro van de 3e
versnelling was zo goed als gesmolten (!); van
de onderdelen was er nagenoeg niets
meerbruik
baar terwijl deze bak nauwelijks 63000 km
had gedraaid!
• De borgpen van de kilometertellerkabel
achter op het differentieel-huis is erg slecht
toegankelijk. Daarom monteerde ik het ding
nooit. Het bleek ook niet nodig te zijn, want
er is bij mij nog nooit een tellerkabel los
geschoten. Mijn ervaring geldt alleen voor
Dyna en PL 17, maar gezien de identieke
constructie zal dit metde 24 typen geen
verschil uitmaken.
De montage van de tellerkabel is tamelijk
eenvoudig:
1. Zorg dat de auto zonder verwarmingsslangen met ingeschakelde 4e versnelling op een
vlakke ondergrond staat (met aande achterzijde voldoende vrije ruimte!)
2. Druk het tellerkabeleind in zijn zitting
terwijl u de auto langzaam naar achteren
duwt.
3. Na korte tijd merkt u dat het kabeleinde
in zijn "slot" zakt.
• Omdat tijdens het afstellen van de kabels
het zicht op de werkzaam-heden door het
deksel in het bovenhuis nagenoeg nihil is,
heb ik daarvoor eerst een handige mini
looplamp geconstrueerd. Hiervoor neemt u
een zeer klein fittingloos lampje van het tvpe
dat men in de meestemoderne autodashboards vindt. (één dashboard biedt op een
sloperij gelijk een aantal reservelampjes;
handig, want ze zijn niet erg schokbestendig). Voor de demontage uit de fitting kunt
u gebruik maken van een paperclip waarvan
een uiteinde in een heel kort haakjeis omgebogen. De fittingen uit de dashboards hebben een wat grotere diameter en zijn daarom
niet zo handig. Beter is een kleinere fitting
te zoeken met een diameter van ±7mm (o.a.
in asbaklampje Citroen Visa), waarmee deze
verlichting tevens zeer geschikt is voor de
inwendige inspectie van remcylinders. Aan
deze fitting soldeerde ik ± 1 meter twee-aderig electrodraad, wat in een buigzame plastik
ommanteling (zg. tule) werd verpakt. Daaraan kan desgewenst nog een lengte draad
worden bevestigd, die met een praktische
stekkeraansluiting op de 12V stroombron.
wordt aangesloten.
Met behulp van deze minilooplamp kan
men door het olievuldeksel de schakelbediening in de bak belichten, waarmee tijdens
het afstellen toch iets zichtbaar wordt (en dat
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is beter dan niets!)
• De kabelbediening heeft diverse scharnierende verbindingspunten, waarin doorgaans
enige slijtagespeling is ontstaan. Vanzelfsprekend biedt een nagenoeg spelingvrije
overbrenging de meest directe en precieze
schakeling. Over dat onderwerp de volgende
practische tips:
- aan de bovenste bedieningskabel is aan
beide uiteinden een vorkje geschroefd, wat
met een asje en een splitpen aan een hevel is
bevestigd. Deze bevestiging vertoont meestal enige speling.
De ø van deze asjes is 5mm in een Dyna Z,
en 6mm in eenPL 17. In de 24 modellen is
liet asje aan bakzijde 6mm dik, maar aan de
pookzijde 8 mm.
- De beide kogelgewrichten van de bovenste
bedieningskabel moeten beslist vrij kunnen
bewegen: de minste klemming, vooral aan
de stuurkolomzijde, kan tot gevolg hebben
dat de derde versnelling niet voldoende ingeschakeld wordt, wat "eruit springen" tot
gevolg heeft.
- Het schakelmechanisme is aan de stuurkolomzijde uitgerust met een forse hevel,
waarbinnen een kogelkop met aan beide
zijden een halfhol schijfje heen en weer
glijdt. Deze hevel is bij Dyna Z en eerdere
PL17 modellen aan de achterzijde open,
waardoor nogal wat speling kan
ontstaan. Vanaf juli 1960 werd een dichte
hevel gemonteerd. De montage van deze
dichte hevel kan als vervanging van het oudere type soms een aanzienlijke speling opheffen.
• Het afstellen van de bedieningskabels begint met de bovenste kabel. De basismaat is
bovenrand van bovenste deel van het bakbovenhuis (waar de buitenkabel met 2 boutjes
op wordt bevestigd) tot hart van de hevel aan
de zijkant van het bakbovenhuis = 91±6mm.
Dat is een ruime tolerantie. Wanneer de
schakelvorkgleuven precies in lijn staan, kan
de bovenkabel als volgt worden afgesteld: zet
de schakeling in neutraal en maak de bevestiging van de kabel aan de hevel op het
bakbovenhuis los. Zoek met de hevel het
middenpunt van de schakelvingerspeling in
de schakelvorkengleuf. Meet op dit punt de
afstand tussen hart hevel en bovenrand van
bovenste deel van bakbovenhuis. Stel de
bovenkabel met de 2 moeren op deze afstand
in en monteer de kabelvork weer aan de
hevel.
De afstelling van de onderste bedieningskabel is geheel conform de instructies uit het
werkplaatshandboek, en begint met de basisinstelling van10 mm tussen de flensrand
van het bakbovenhuis en de stelmoer van de
buitenkabel, waarna de contramoer wordt
vastgezet.
Houdt de versnellingshendel aan de stuurkolom in de neutrale positie tegen de aanslag

in de lijn van de le en 2e versnelling vast (met
een doek aan het stuur vastbinden o.i.d.).
Meet hoever het schroefdraad van de binnenkabel uit de stelmoer aan de linkerzijde
van het bovendeksel uitsteekt en noteer deze
maat als basis. Draai vervolgens de stelmoer
uit het buitenschroefdraad. Steek het looplampje in de vulopening van het bovendeksel. Met enige moeite ontwaart u de schakelvinger die naar beneden door de plaat met
het schakelrooster als gleufpatroon steekt.
Deze plaat beweegt met de schakelvinger
mee, en is dus niet verbonden met de schakelvorken die door de schakelvinger worden
bediend om de gewenste versnelling in te
schakelen. Helaas ontneemt de schakelroosterplaat een groot deel van het zicht in de
bak, maar wanneer met een forse schroevendraaier de schakelvinger tegen de druk van
de zichtbare spiraalveer zijwaarts wordt gedrukt, ziet u net boven de schakelvinger de
schakelvorkas van le en 2e versnelling (middelste) en rechts daarvan de achteruitas.
Middels de grote schroevendraaier drukt u
de schakelvinger zijwaards tegen de veerdruk
in, zodat het hart van zijn bevestigingsbout
zich in één lijn bevindt met de hartlijn van
de schakelvorkas van de le en 2e versnelling;
vervolgensdrukt u 2mm verder richting
schakelvorkas van de achteruit en draait u de
stelmoer met zijn kartelring vast.
Maak de versnellingshendel los en controleer
de afstelling. Wanneer blijkt dat de hendel
iets meer richting achteruit getrokken moet
worden om de le of 2e versnelling in te
schakelen, dan dient u de schakelvinger iets
meer dan 2mm richting achteruit af te stellen.
Als de hendel juist iets naar voren gedrukt
moet worden om de le of 2e versnelling in
te schakelenzult u de schakelvinger iets
minder dan 2mm richting achteruitschakelas af dienen te stellen. Noteer het bereikte
resultaat per ingestelde afstand, waarmee al
spoedig een bepaald systeem uit die gegevens
zal blijken. Op deze wijze komt men veel
sneller tot een goed eindresultaat, en dat was
in ieder geval mijn uitgangspunt.
• Tot slot nog een belangrijk advies, waarmee
u zich veel narigheid en erg vieze handen
kunt besparen: zet de bouten van de aandrijfassen op de differentieelflenzen aan beide
zijden met het voorgeschreven aantrek-koppel van 6,5 +/- 0,5 M kg vast. Gebruik
hiervoor een goed passende zeskant dop;
eenmaal rond gedraaide bouten zijn namelijk niet eenvoudig te verwijderen! In de
handel zijn speciale, ±6cm lange, slanke
12mm doppen voor gebruik op een normale dopsleutelset verkrijgbaar voor de prijs van
± € 16,=, Overigens is slechts de bij een
vrijhangend wiel in de bovenste positie gedraaide bout met een slanke dop bereikbaar.
Het in de praktijk toepassen van bovenstaan-

de afstellingsadviezen zal zonder buitensporige slijtage van bepaalde onderdelen een vrij
soepel werkende schakeling kunnen opleveren. Dat neemt niet weg, dat een Panhardbak
niet als een moderne "gooi-en smijtbak" is
ontworpen, en daarom bij voorkeur met de
nodige omzichtigheid behandeld wenst te
worden(noblesse oblige!). De synchronisatieringen zijn van een tamelijk miniatuurformaat, en daarom dus niet bestand tegen het
bij hogere toeren ruw terug schakelen in een
lagere versnelling. Denk aan de prijs van één
synchronisatiering van bijna € 45,=, en
schakel pas bij een lager toerental terug!
Druk de schakelhendel of pook ook niet met
geweld in een versnelling; als de synchroring
goed werkt, zal deze nadat de versnellingshendel zachtjes tegen de betreffende versnelling wordt aangedrukt zelf het moment
aangeven wanneer de draaisnelheid van zijn
tandwiel voldoende is afgeremd, en vervolgens de betreffende versnelling er als het
ware "in zuigen." Dat kost bijna een halve
seconde, en is dus beduidend trager dan de
synchronisatie van de meeste moderne versnellingsbakken. U kunt deze vertraging
echter voor een gedeelte compenseren en
tevens de schakelbediening in zijn geheel
versoepelen door op de "dubble clutch"manier te schakelen: koppeling in - naar neutraal - koppeling op - koppeling in - naar
volgende versnelling - koppeling op. Bij terugschakelen kan desgewenst iets tussengas
worden gegeven. Bij de C-bakken van vóór
september 1962, dus 3417 of ouder, is het
inschakelen van de ongesynchroniseerde le
versnelling soms wat lastig. De oplossing
hiervoor is simpel: schakel via de 2e versnel-
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ling naar de le, daarmee gebruik makend van
de synchro van de 2!
Een dringend advies betreft nog het bedienen van de koppeling. Het "druklager" bestaat slechts uit een koolstof schijf. Bij ingetrapte koppeling wordt middels deze schijf
de draaiende drukgroep ingedrukt. Door de
wrijvingsslijtage zal de koolstofschijf steeds
dunner worden. Het is daarom niet verstandig om veelvuldig met ingetrapte koppeling
een verkeersoponthoud af te wachten!
Tot slot nog een goede raad die ik van mijn
oude leermeester de heer Hugenholtz heb
meegekregen: ververs ook de versnellingsbak
en differentieelolie regelmatig (± iedere 6000
km of ongeveer ieder jaar), en bij warme bak
(de olie is dan wat vloeibaarder, en spoelt zo
de erin zwevende ongerechtigheden ook
makkelijker mee naar buiten). Gebruik
daarvoor liefst een wat ruime opvangbak,
aangezien vooral de olie uit de differentieelaftapplug vaak voor een gedeelte in de traverse loopt. Vul de olie uitsluitend bij als de
wagen weer horizontaal staat, en nooit meer
dan de maximum niveaustreep op de peilstok (maar ook niet echt minder; er gaat maar
0,8 ltr. in!). Ook hier geldt, dat de olie niet
alleen een smerende-, maar ook een koelende taak heeft. Dat dit laatste van belang is,
zien we aan de 24modellen, die voor een
betere koeling van de versnellingsbak standaard zijn voorzien van een extra luchtvanger
onder aan de traverse (als die al niet eerder
het slachtoffer is geworden van een
bodemobstakel!)
Rolf Nijenhuis.

Karossen en Kalkoenen horen niet alleen bij Kerstmis,
of Als vrouwen nu maar eens sigaren rookten!
“Die hemel komt rechtreeks uit een
Ruysdael, en wat betreft die molens
overal: als dit niet de Broads waren zou
je zweren dat dit Holland is…, of
juister: Nederland”, orakelde ik terwijl
we naar het stoplicht reden. Ik zette de
versnellingshendel in neutraal en trok
de handrem een paar tandjes aan.

Kunsthistorisches Museum. Niet
‘Glaucus en Scyla’, maar dat andere,
‘Hermaphroditus en Salmacis’.” De
gestalte van Salmacis staat prominent
op de linkervoorgrond, terwijl zij
zedig met de linkerhand haar mantel
om haar lichaam trekt om haar ogen
en haar naaktheid van
Hermaphroditus af te schermen – die
“Ik vind het geen manier om de meisjes er op dat moment, terwijl hij zijn
van Norfolk zo te omschrijven,”
voeten in de vijver wast, geen flauw
antwoordde Brian ( de woordspeling
benul van heeft dat hij bespied wordt.
Broads, zijnde de naam van de
Helaas toont Salmacis, terwijl zij zo
draslanden van Norfolk, en broads:
kuis met haar mantel haar naaktheid
stukken, stoten, spetters, gaat in
bedekt, tegelijkertijd haar schitterende
vertaling verloren…OttHW), “en welke lijf, en meer in het bijzonder haar
Ruysdael bedoel je, vader of zoon?”.
rechterbil, aan de
Sinds we de ‘Toys R’Us’ in de
schilderijbeschouwer. Onvolwassen
zuidelijke buitenwijken van Ipswich
voyeurisme, hoor ik u al zeggen, maar
achter ons hadden gelaten had een
zo zit het nu eenmaal.
nogal onsamenhangend gesprek over
waar de moderne schilderkunst nu
Ze was er, en ze was weer verdwenen.
eigenlijk begon, bij de ‘La Maja
Een hoorn klonk achter me, die van
Vestida’ van Goya of bij het 149 jaar
een auto, beste lezer (het licht was
eerdere ‘Las Meninas’ van Velazquez, inmiddels op groen gegaan), niet een
zich ontwikkeld tot een fanatiek
schelp- of ramshoorn!
spelletje ‘Oog Ziet Kunst’.
Omdat ik vergat via twee naar de een
te schakelen klonk het gebruikelijke
De mensenstroom die op dat moment
tandwielgekraak voordat ik de
voor de wagen langsvloeide werd een
koppeling liet opkomen, de handrem
ogenblik onderbroken terwijl een
loste, gas gaf, en daar gingen we
arcadische nimf van misschien 20
weer.
zomers oud, uitgevoerd in honingbrons “Zoekt, en gij zult vinden”, mompelde
met volle borsten en heupen, gekleed in Brian; of hij “moeilijkheden” in de
een opwindend kort doorschijnend
vorm van de bosnimf die we zojuist
doorknoopjurkje, sandalen en weinig
gezien hadden dan wel de eerste
meer, achteloos langsslenterde met een versnelling bedoelde, dat vroeg ik
deinende drang - nee, gang, ouwe
maar niet.
idioot! Van links naar rechts, voor onze
eigenste ogen langs. Puur natuur en
“Het moet de tweede weg naar links
door de natuur gezegend. Het ene
zijn, en dan alleen maar de borden
ogenblik door een zonnestraal verlicht, volgen”, zei hij met het hem
het volgende vriendelijk beroerd door
kenmerkende aplomb, terwijl de bocht
een ondeugende zefier – let wel, niet
en de bordjes als op afroep
een Ford Zephyr, dierbare lezer – een
eraankwamen. Alle gedachten aan
verleidelijk briesje dat op het ene
Kunst, Cultuur en Voyeurisme, zowel
moment haar jurkje begerig tegen haar in het algemeen als in het bijzonder,
lijf drukte om haar prachtige vorm te
waren nu dingen uit het verleden. Wij
benadrukken, en vervolgens bij het
poetsten onze figuurlijke helmen en
langstrekken een ruk aan de zoom gaf
borstkurassen op, zoals het de ware
waarbij een glimp van een rechterbil
Panhardinauten betaamt. Wij hadden
zichtbaar werd.
de Tekenen gezien en waren weer
terug op onze missie.
“Spranger”, riep ik, “Bartholomeus,
1546-1611 (bijvermelde jaartallen
Na hiermee de toon gezet te hebben,
leverden meer punten op), “weet je wel, beste lezer, moeten we nu in de tijd
dat schilderij in het Wiener
teruggaan teneinde het verhaal dat we
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voor u gaan ontvouwen zijn maximale
ritme mee te geven.
Vroeger, toen PC nog gewoon Police
Constable betekende, waren de termen
Politiek Correct en Personal Computer nog
niet uitgevonden. “Park’n cars n’ pumping
gas” en “car-washer, eh huh” waren nog
echte banen in plaats van alleen maar
songregels. Ik had een baan zoals zojuist
omschreven bij een zeer deftige Garage en
Auto Agentschap in Ipswich, de hoofdstad
van het graafschap Suffolk, gedurende
mijn vakanties toen ik nog student was.
De Garage beroemde zich er het meest op
dat zij 24 uur per dag, 7 dagen per week,
Benzineverkoop en hulp bij Pech
Onderweg verzorgde, naast het
Hoofdagentschap van Rolls Royce,
Bentley, Jaguar en het hele B.M.C.-scala.
Het was ook de garage waar Carl Giles, de
striptekenaar die toen op het toppunt van
zijn roem stond en meer dan eens de
garage zowel als onderwerp als als
achtergrond voor zijn bijtende spot
gebruikte, vaste klant was.
Op zaterdag- en zondagavonden in de
zomermaanden herbergde het pompterrein
een hele schare Amerikaanse sleeën en
personeel van de nabije U.S.
luchtmachtbasis. Als motten om de vlam,
om een juiste, zij het dan letterlijk niet zo
passende, analogie te gebruiken.
Echter, evenals mijn jeugd is de garage
allang verdwenen. Wel niet veranderd in
een Parkeerplaats, zoals Joni Mitchell
zingt, maar toch wel in een KantoorKolos.
Na het neerzetten van deze achtergrond
kan het spel, of liever het verhaal, echt
beginnen.
In 2005, toen ik langs de boekenplanken
van mijn plaatselijke bibliotheek liep te
grasduinen, kwam ik een boek tegen met
de titel “Early Country Motoring, Cars and
Motorcycles in Suffolk, 1896-1940”,
geschreven door John F. Bridges, en tien
jaar voordien, in 1995, gepubliceerd.
Tussen de vele aardige verhalen in dit boek
stond de vermelding dat de deftige garage
waar ik voor gewerkt had en die nu
verdwenen was in de jaren 1870
paardenkoetsen had gebouwd (een
voorbeeld van hun productie, een
zogenaamde ‘hondenkar’ trof ik een jaar of
twee geleden ergens aan, prachtig
gerestaureerd). Echter, hét verhaal in dit
boek, wat mij betreft, en daarom het

onderwerp van dit stuk, was het verslag
over een zeldzame Panhard et Levassor
‘Voiture de Course’ uit 1899, die eens
had toebehoord aan niemand minder
dan C.S. Rolls zelf. Vermeld was dat de
wagen op het moment van de publicatie
van het boek zich bevond in het
Strangers Hall Museum, een plaatselijk
industrieel museum in Norwich.
U herinnert zich nog mijn niet-PC
uitweiding? Wel, dit huishouden nam
pas deel aan de internetrevolutie in
2006. Als we het eerder hadden gedaan
en ‘Panhard UK’ gegoogled hadden dan
had ik dit verhaal kunnen vinden en
vertellen zonder mijn luie stoel uit te
komen. Maar dan had ik wel het stukje
over Botwoods als rijtuigbouwers
gemist, en ik had niet de gelegenheid
gehad om totaal vreemden lastig te
vallen over de telefoon. Maar dat was
dus nu net wat ik moest doen (en ik
heb er geen spijt van), ook al kwam ik
er later achter dat het allemaal niet zo
gehoeven had.
In de tien jaar die er verlopen waren
was dat ‘Doornroosje’ dat daar sliep in
Strangers Hall, getransformeerd tot een
levende en ademende voiture de course
die het dééd, en die beruste in de
kundige handen van mr. Mike Vincent
en zijn vrijwilligersteam, die het
TeamPanhard vormden
(www.teampanhard.org – zoals wij
surfers zeggen).
We pleegden een telefoontje naar Mike,
en hij nodigde ons uit om zijn très rare
voiture te komen opzoeken in haar
nieuwe woning, het Gressenhall
Museum of Rural Life, gehuisvest in
het indrukwekkende 19e eeuwse Union
Workhouse.
Hoewel het niet geschreven stond, dat
wil zeggen: voorzegd was, geschiedde
het in die gewone dagen in oktober dat
Brian Osbourne en ik in de PL17 de
weg naar het noorden insloegen
teneinde een vroege voorouderr te
bezoeken. Het mag wel dan oktober
geweest zijn, maar toen we bij
Chelmsford de A12 opdraaiden was het
blauw van de hemel echt Nicolas
Poussin-achtig; op dat moment vond ik
het echter nog niet zo nodig Brian
daarop te wijzen.
Het Gressenhall Farm and Workhouse
Museum of Norfolk Life, om maar eens
de officiële naam te gebruiken, ligt zo’n
30 kilometer ten westen van Norwich.
Neem de A47 naar het westen, ga bij
Dereham over de B1146 naar het
noorden en dan bent u bij de start van
dit verhaal; eitje!, een kind kan de was
doen!
Mike en zijn Team ontvingen ons
allervriendelijkst, en waren zeer vereerd

de achter-achter-kleindochter van hun een Belsize wagen, en zijn al vóór 1919
auto, mijn PL17 dus, te ontmoeten.
vervangen. De voorkant in ieder geval, en
de achterspatborden misschien, kunnen
geen aanspraak op originaliteit maken,
evenals de koplampen. Ze hebben die
oorspronkelijke kap wel, maar na montage
en gebruik vond Mike dat de prestaties van
de wagen er ernstig door belemmerd
werden. De complete levensloop van de
auto is in boekvorm beschikbaar: “The
story of C.S. Rolls’8 HP Panhard et
Levassor”, geschreven door Barre Funnell
We kregen een echte ‘Tuf-Tuf’
met assistentie van de leden van
start voorgeschoteld. Ja, dat geluid
TeamPanhard. Toen ik mijn exemplaar
maken ze, en zo komen ze aan die
kocht kostte het £5,99, inclusief
naam. Eén bougie bleek wat dubieus, verpakking en verzending.
maar na het verwisselen van het ding,
Zoals reeds
eerder
vermeld werd
is de wagen
tegenwoordig
onderdak en in
onderhoud in
de voormalige
fabrieksgebou
wen van het
museum, die
er samen met
de aanpalende
authentieke
boerderij en
de uitgebreide
landerijen
een paar schietgebedjes en een flinke
zwaai aan de
slinger kwam ze
tot leven.
Daarna
trakteerden ze
ons heel
vriendelijk op
een ritje over
het terrein..
Je hebt echt
meer de indruk
van erop te zitten
in plaats van
erin, dankzij de
hoogte waarop
zo’n ding staat.
We zullen beslist
niet hard
borg voor staan dat u zich daar niet zult
gereden hebben, hoewel het wel zo
aanvoelde, en de waarschuwing “hou vervelen, mocht u er een dag willen
doorbrengen. In 2008 brachten John en
je vast”, op het moment dat we
June Passfield in hun 24CT ook een
wegreden, was een heel gezonde
bezoek
aan het museum, en ook zij
waarschuwing.! De wagen is met veel
liefde onderhouden door Mike en zijn mochten een ritje maken in/op de 1899
Voiture de Course!
Team, en ze maakt regelmatig haar
opwachting op shows en feesten
overal in het land ’s zomers, en ja, ze Zoals Brian al zo fijntjes opmerkte: “Er
staat geschreven en gedrukt: je moet
is in de London-Brighton Eeuwrace
van 1996 uitgevallen. Toevallig is ze krabbelen waar het jukt “.
niet helemaal origineel. De gloeibuis- Met breedbandverbindingen bij de hand is
ontsteking is vervangen door bougies, grasduinen langs boekenplanken toch wel
een beetje tot het verleden gaan behoren.
en radiator en motorkap komen van
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Zet Google op Panhard, en heel de
wereld gaat voor je open. Als je nog
steeds in graafschap Norfolk bent, ga
dan nu de A47 op oostelijk van
Norwich, neem dan de A1064 richting
Mautby en voor je het weet ben je bij
de autoverzameling van Caiser Castle.
Het grootste deel van
het kasteel is een ruïne, maar werd
gebouwd in opdracht van een zekere Sir
John Fastolfe, de man waarop William
Shakespeare zijn figuur van Falstaff
baseerde. Heus, éérlijk waar, zou wijlen
Eric Morcombe gezegd hebben (de
Johnnie uit een soort Johnnie en Rijk
show in het Engeland van de 40-er tot
80-er jaren; ja, ze gaan daar lang
mee!…OttHW)
Máár, lieve lezer, dit is einde
geschiedenislesje.
Caiser Castle is tegenwoordig in het
bezit van Doctor P.R. Hill en zijn
familie. Dr. Hill heeft ernaast een
gebouw van één verdieping laten
optrekken waarin volgens zijn website
de grootste
particuliere verzameling
gemotoriseerde voertuigen van het
land ondergebracht is.
Ik vernam van de curator tijdens ons
bezoek dat een groot deel van de
verzameling nog in opslag is. Wat je
echter te zien krijgt is een uiterst
merkwaardige verzameling auto’s en
motorfietsen waarvan het grootste deel
niet gerestaureerd is en voor zover ik
weet ook niet rijdt. Helaas is
fotograferen verboden, maar er is wel
een kleine catalogus van het
tentoongestelde beschikbaar.

De voertuigen zijn slecht verlicht en
staan dicht op elkaar, wat overigens
wel ten goede komt aan de
authenticiteit – beetje een Frans
boerenschuursfeertje!
De tentoongestelde voertuigen
vormen een vreemd allegaartje. Om
hun eigen website te citeren: de eerste
echte auto ter wereld, Panhard et
Levassor 1893, de R14 GP van Jim
Clarke, de Cadillac
Eldorado van Christine Keeler, de
eerste Ford Fiësta en de laatste Morris
1000 cabrio.
Laat dit je niet ontmoedigen: er zitten
echte juweeltjes tussen,
zoals twee stoomwagens, een
Delaunay Bellville, en twee Panhards.

De ene is, volgens de website, een
exemplaar uit 1893, ooit begin 1894
afgeleverd op het Palazzo Feroni in
Florence. De dochter van de
oorspronkelijke eigenaar stuurde in
1981 de wagen naar een veiling in
Engeland, en zo kwam ze bij dr. Hill
terecht. De tweede Panhard in de
collectie is een 10 CV exemplaar uit

1902, dat nog altijd zijn originele
platina gloeibuisontsteking heeft.
Aangezien het museum alleen maar over
natuurlijke verlichting lijkt te beschikken
mag het misschien geen verwondering
wekken dat het alleen maar van mei tot
september open is.
Goed, ik begrijp dat sommigen van u
inmiddels een sanitaire stop of een borrel
nodig hebben, maar blijf er nog even bij; ik
ben bijna uitgepraat.
Ik was van plan om nog wat verder te
vertellen over Panhards in andere streken,
maar dat zal ik voor een
volgende keer bewaren, alhoewel er sinds
februari 2010 een heleboel belangrijk
nieuws is.
Mike Vincent berichtte mij dat er een
replica Panhard motorkap en radiator
gemaakt worden, aangezien de Bellsize
radiator niet meer te repareren valt. Ze zijn
van plan een feestje te organiseren
wanneer de restauratie klaar is, zo ergens
in mei of juni, en zijn ook van plan het
eeuwfeest bij te wonen ter herdenking van
C.S. Rolls zijn heen- en terugvlucht
Engeland-Frankrijk in 1910. Daar is hun
wagen een belangrijke bijdrage, aangezien
het voor zover bekend nog de enige auto is
die ooit in het bezit was van C.S. Rolls.
We houden u op de hoogte.
En o ja, als vrouwen nu maar eens sigaren
rookten, dat bewaren we voor een andere
keer.
Van onze buitenlandcorrespondent:
Alistair Mclean
Vertaling:
OttHW

Dreux-auto eindelijk op het circuit!
Een waardig debuut als racer:

brabantse afvaardiging met 2 auto’s afreist:
JAAP’s ouwe trouwe 24 B en de roemruchte Dreux 24CT. Zij bleken de enige racende
OLLANDERS in PANHARDS!

Fijn met auto’s spelen op Zolder…
Door uw speciale verslaggever
Citroën Story, de Belgische overkoepelende
organisatie van Citroën- en Panhardclubs, organiseerde 24 en 25 april een fantastisch weekend op het circuit van
Zolder, bij Hasselt. Eens het toneel van
echte Formule 1 GP’s! Met een glansrol
voor onze club-Dreuxmobiel! Nu was “projectduwer” JAAP M. die dag 35 jaar getrouwd, en zou hij helaas niet mee kunnen,
omdat dit met de kinderen in Porto gevierd
moest worden. Zijn vriend PIERRE P. kreeg
de gouden ingeving om zelf met het inmiddels legendarische Dreux-voertuig naar
Zolder af te reizen, samen met zijn maatje
GEORGE R. Eigenlijk meer een Porscheen BMW-man, maar toch wel nieuwsgierig

gemaakt door onze opgewonden verhalen.
Bovendien kon de auto dan ook weer eens
fatsoenlijk door PIERRE worden afgeregeld.
En konden we iets terugdoen voor al die
sponsoring van PETER B. En bovenal kon
de PAUL V.-krukas eens worden getest!
Maar dat zou toch wel te gek zijn! JAAP M.
riep de hulp aan van de IJslandse Goden:
RYANAIR bleef aan de grond, en hij kon
zondag mee naar België! Zodat een zuidoostPanhard
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Op het circuit treffen zij een grote hoeveelheid Citroëns aan, in alle soorten en maten,
voor- en naoorlogs, groot en klein, alsmede
een aantal onherkenbaar getransformeerde
race-eenden (die de Panhards moeiteloos
voorbij reden). En een twintigtal PAN-

Op het Concours d’élegance steelt de
Cercle Heemskerk de show: door de kandidaten worden enkele rondjes gereden.
PETER B. zet speciaal hiervoor de prachtige
DB van STEPHAN D. achterop de grote
CX XXXXL, gewoon los, op de handrem,
en gaat vervolgens met grote snelheden ver
boven de 100 over het circuit, de verbouwereerde eigenaar op de achterbank en
uw verslaggever voorin. Bij aankomst blijkt
de DB verloren, maar die komt gelukkig
later aangereden! De zon schijnt, en de wijn
vloeit rijkelijk; bij de BREEDpits en bij de
Belgische Amicale, en waar al niet.

HARDS en DBs, zelfs de DEVIN-PANHARD, crème de la crème mogen we wel
zeggen! PETER B. met een eigen pitbox,
uiteraard bijgestaan door PAUL V. en ROB
van de R. Daar waren ook WIM en MIJA
B. met de oranje Dyna Speciaal, en ook
vele andere Nederlandse, Belgische, Franse,
Duitse en Engelse PANHARD-vrienden.
De inschrijvingstermijn blijkt informeel te
worden gehanteerd; JAAP kan na betaling
gewoon de baan op.
FRANS van T. blijkt niet meteen onder de
indruk van ons eigen racertje. “De club

onwaardig” is zijn harde oordeel. Maar
beauty’s only skin deep! Wat een vergissing
FRANS! Want er is maar één auto waarover
tenslotte door alle PANHARD-racers met
ontzag wordt gesproken… die met de oranje streep!
Het uiterlijk “dans son jus” (en dan ook nog
eens opgewarmde jus) is natuurlijk slechts
vrolijke camouflage! Op het circuit, in de
geoefende handen van GEORGE R., blijkt
die onwaardige auto in staat de veel lichtere DB’s voor te blijven; voorwaar een
grote prestatie! In de eerste “manche”
meent JAAP M. nog dat GEORGE wel erg
voorzichtig rijdt; hij kan er meteen met grote
snelheid voorbij. Maar dat is slechts schijn:
nadat de vapour lock met veel gas is overwonnen, blijkt GEORGE niet meer te stui-

ten en verdwijnt hij uit zicht. Na afloop
toont hij zich OPGETOGEN over dit kleine monstertje. Helemaal uit zijn dak!
Kicken! Het pure rijplezier! Een voorwielaandrijver met overstuur! En remmen haast
niet nodig.
Hiertoe dient de GOUDEN MECHANICIEN PIERRE P. steeds bij de start wel
enige scheuten benzine in de carburateur te
gieten, teneinde de venijnige vapour lock het
hoofd te bieden. Jaap M. draait keurig zijn
rondjes over het circuit:”Geweldig, wat een
extatische ervaring! Dat viel aanvankelijk
nog niet mee! Twaalf jaar geleden, op die
kartbaan in Dreux, kon je nooit meer dan
3 metervan de ideale lijn afzitten. Die grote
asfaltplak hier is wel andere koek!“
Voorts opvallend op de baan zijn beide
MEPs, vooral omdat ze eigenlijk niet harder rijden dan de PANHARDS, en de
DEVIN: een prachtig Amerikaans plastic
badkuipje met een verrukkelijke lijn en een
flimsy detaillering. Erg mooi is de vanuit de
cockpit regelbare dubbele ontsteking.
Alle racers krijgen een decibellenmeter opgeplakt. De Belgische wet schrijft voor dat
niet meer dan 95 dB mag worden geproduceerd. Spijtig genoeg haalt de DEVIN in de
tweede rit 95,2 dB en moet ie meteen de
baan verlaten…..
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Na afloop is iedereen in zijn nopjes met
deze geslaagde dag en het opzienbarende en
waardige debuut van ons kleine Dreuxkeffertje. Het clubbestuur kan er trots op
zijn
(en FRANS ook!). Na 12 jaar eindelijk op
het circuit! En PAUL, de krukas houdt het
uitstekend!
Jaap Margry

AUW........ DAT DOET PIJN!!
Met het enthousiasme van een jong veulen
dat voor het eerst in de wei wordt losgelaten,
reageer ik op het verzoek van de redactie om
zelf eens een copy aan te leveren.
Dus: misschien kunnen jullie hier iets mee ?

Als Vlaming lid worden van de Panhard
Automobielclub Nederland, oogt misschien
wat vreemd en niet logisch. Het blijkt nu dat
ik lang niet de enige ben die de overstap
maakt naar een vereniging bij de bovenste
beste buur. In zoverre zelfs dat wij (de Vlamingen dus) een schrijven mochten ontvangen van het bestuur met het verzoek dit te
motiveren. De redenen doen er verder niet
toe, al moet aangestipt worden dat zowel het
clubblad als de technische ondersteunig
(clubmagazijn) erg hoog scoren (al verliep
het eerste contact met Wim wat stroef: de
goede man dacht werkelijk dat ik op een
goedkope en slinkse manier aan wisselstukken dacht te geraken, om ze vervolgens tegen
brutale winst te verpatsen op een of andere
beurs. Toen ik eenmaal lid geworden was
ontpopte hij zich als een hartelijk en hulpvaardig, kundig man). Het clubblad dus:
zonder meer een erg verzorgde en boeiende uitgave, zo eentje die je schijnbaar achteloos
op het salontafeltje in de leefkuil laat slingeren om zo bij de toevallige gast een belezen
indruk na te laten.
Om nu het vervolg van dit verhaal verder
betekenis en vorm te geven, dien ik eerst een
impressie uit m'n vroegste kinderjaren op te
rakelen.
Opa Cuypers zaliger had in de jaren vijftig
en het daarop volgende decennium in Bel-

gisch Limburg een bloeiende handelszaak.
Met gerechtvaardigde trots schafte hij zich
een Simca Versailles 'to tones' aan, een
pracht van een luxewagen met sterke Amerikaanse invloeden (niet zo moeilijk want
even daarvoor kocht Simca de Fordfabriek
in Frankrijk op, inclusief de nieuwste ontwerpen die nog op de tekentafels lagen).
Heel het dorp kwam kijken, du jamais vu !
Meteen kreeg opa het ook voor mekaar om
heel de goegemeente 'to tones' groen van
jalouzie te laten uitslaan. Soit, bekrompen
mensen zijn nooit wereldverbeteraars, zullen
het ook nooit worden. Ontwaar ik nu toch
een vijftal jaren terug zo'n enig mooi exemplaar in het straatbeeld !De volgende vier
emofases worden nu cronologisch uiteen
gezet:

C) Jantje werd 'to tones' groen van jalouzie
D) En als laatste: die moet ik ook hebben !

A) Meteen dacht ik aan opa zaliger
B) Meteen ook dacht ik: "wat een mooie
auto"

Enkele dagen terug krijg ik dus uitgave 162,
jaargang 42 in de bus en op blz 3 dadelijk
bingo met een bijdrage van Boyo Teulings
met als hoofding:" Voitures de nôtre enfance". En nu begint voor mij de kruisgang,
twee pagina's lang. Het moet gezegd: Boyo
heeft een vlotte schrijfstijl, anecdote's worden "dans son jus" en vermakelijk neergepend. In alles ontwaar ik een erudiet man
die de kunst verstaat om de lezer(es) te
boeien.
Maar met het volgende is hij toch wel erg
kort de bocht ingegaan tegen een veel te
hoge snelheid:
"Op blz 159 trompettert men over de Simca
1100 (de chauvinisten ! Een domme hoekige doos die een prijs verdient als snelst roestende auto ter wereld. Nog echoen de wanhoopsverhalen in m'n hoofd van wat oude
schoolcollega's: slecht starten, na een jaar een
koplamp eruit gerot, overal en nergens
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Meteen heb ik zo m'n liefde voor Simca
geout, het werd nadien zelfs een passie en
hondstrouw weerstond ik aan alle andere
verleidingen. Tot ... ik vorig jaar Panhard in
het vizier kreeg, het werd meteen (heftige)
liefde op het eerste gezicht. Vooral de PL 17
bracht m'n trouw aan Simca aan het wankelen.
Enfin, ik ben er uiteindelijk uitgeraakt: (nog
steeds) getrouwd met SI(ska)MCA en er
stiekem een minnares PA(tricia)NHARD
op nahouden. In Nederland noemen ze zoiets " Van twee walletjes eten " of " Twee
voor de prijs van één " (alhoewel)
En nu zijn we waar we moeten wezen.

water, afbrekende verrotte wielophanging,
loszittende schokdempers, auw - BT) en dat
de toekomst van panhard veel minder stralend is dan die van Simca".
Auw ... dat doet pijn, Boyo slaat ontzettend
hard en gemeen
Ja Boyo, ik weet het: de 1100 was niet
moeders mooiste en ja er schortte wel het
een en ander aan dit type. Maar beste Boyo:
het is zoals in een liefdevol gezin: er zal altijd
wel eens een zorgenkindje opduiken, eentje
met astma of een hazelipje of veel erger. Moet
je nu per se dat kindje met het badwater
weggooien ? Heeft dat sukkeltje niet recht
van leven ? Het verdient én eist gewoon meer
aandacht, meer verzorging en affectie van de
ouders. Met meer toewijding was/is ook dat
"dom, hoekig doosje" levensvatbaar. Trouwens, heb het eens opgezocht: in totaal zijn
er van de simca 1100 twee miljoen
(2.000.000) exemplaren (kneusjes volgens
jouw logica) verkocht !
Elke klant moet je verdienen, ieder dag opnieuw.
En nu confronteer ik u met uw eigen tekst:
" Op blz 96 verschijnt de Dyna Z ten tonele, het begint met de KWETSENDE zin
over de Dyna X: niemand kan ontkennen,
zelfs de bazen van de Porte d'Ivry niet dat
haar lijnenspel niet meer zo geslaagd is. Juist,

ja. Dat deed u toch ook pijn, niet Boyo ?
De tirade gaat onverstoord verder met als
fraaie afsluiter: " ... onnozele Simca's ".
Verdorie Boyo: dit is een ongemeen harde
uppercut onder de gordel, eentje waarbij ik
amorf op het canvas terecht kom ... tien
tellen lang. Het aantal leden van de Simcaclubs wereldwijd is vele malen talrijker dan
... Dit gaan ze met erg gemengde gevoelens
lezen, zeker weten ! En dan ben ik nog genuanceerd in mijn uitspraak. Van mij zullen
ze het alvast nooit vernemen, het is zo al
denegrerend genoeg.
Nu, vergevingsgezindheid is een mooie
deugd en niet het alleenmonopolie van
Christenen alleen.
Ik voel ook geen rancune, dus in alle sereniteit vervolg ik nu verder mijn verhaal. Uw
tekst heeft het vervolgens over de Dyna Z: "
Een sensatie, zij het een dure. Met 739.000
FF is-ie duurder dan een Simca Aronde of
een Peugeot 203. Daar staat tegenover dat
de auto beter en luxer afgewerkt is, op allerlei onderdelen beter presteert en veel zuiniger
is". Daar Boyo, hebt u overschot van gelijk.
Panhard heeft een hoog aristocratisch gehalte, exclusief én begerenswaardig. De man of
vrouw die een dergelijk vehikel in zijn stalling mag koesteren, kan zich met recht be-
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voorrecht voelen.
Laat ik nu toch zowel een Panhard PL17 als
een Simca Aronde op de oprit staan hebben.
En in al haar grandeur heeft Patricia heus
geen kapsones om naast een proletariër als
de Aronde te poseren. Tenslotte: "Noblesse
oblige" niet waar ?
Je zal het misschien niet graag lezen, beste
Boyo, maar zowel Panhard als Simca hadden
destijds een chagrijnige stiefmoeder in huis.
Eentje van het soort dat als leidmotief "Eigen
profijt, dikke pook" hanteerde. Zowel Citroën als Chrysler hadden destijds weinig
gewetensbezwaren om hun respectievelijke
zorgenkindjes met het badwater weg te
gooien.
Boyo, als we elkaar ooit eens treffen op een
of andere tourrit of bijeenkomst, dan gaan
we onder het genoegen van iets lekkers verder van gedachten wisselen. Overtuigen zal
ik je wel niet kunnen, maar hopelijk kunnen
de scherpe kantjes wat afgevijld worden.En
als het klassenloos tafereel op mijn oprit lukt,
waarom zou het tussen ons dan ook niet
klikken ?
Ik trakteer !
Jan Cuypers
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