


VAN DE REDACTIE
Wederom hebben we erg
leuke stukken aangele-
verd gekregen, heel veel
dank hiervoor! 2 x Jack
van Asselt! Erik de Jonge
haalt kostelijke herinne-

ringen op uit de jaren '50, Titus Yocarini
over Karel Suyling, 2 x Hans von Meijenfeldt
die zorgt voor een unicum op de Wadden,
het kan niet op. Frits Kampinga stuurde een
test van de Dyna Z uit de Autokampioen
1958, waarvoor dank, die staat al op de

website, dus die bewaren nog even we voor
mindere tijden. Boyo's stripverhaal komt in
deze Koerier tot een einde, met een nawoord
van de dessinateur ! Bedankt Boyo, het blijft
bijzonder dat zo'n klein clubje als dat van
ons een echte strip in haar blaadje heeft! De
redactie wenst iedereen een fijne kerst en
jaarwisseling toe, en veel Panhard-kilome-
ters in 2021! Voor de kerstsfeer hieronder de
beroemde kerstkaart uit 1956.
Jaap Margry

VAN DE VOORZITTER 
.
Dit is de laatste Koerier van het Coronajaar 2020. Een jaar zonder
Praatavonden, geen Voorjaarsrit en een geannuleerd RIPL in Zweden.
Ogenschijnlijk is 2020 daarmee een jaar om snel te vergeten maar het
credo ‘Never waste a good crisis’ is ook van ons kleine clubje van toepas-
sing gebleken.
Ondanks de strenge Corona-maatregelen zijn er dit jaar tóch een aantal clubbijeenkomsten
georganiseerd, deels spontaan door leden. De regels dwongen om locaties te zoeken met
veel ruimte, catering ter plekke, liever buiten dan ergens binnen. Ook bleek er minder animo
om samen ritten te rijden maar juist meer tijd om elkaar te spreken en ervaring uit te wis-
selen. Het verslag van Jack van Asselt over de laatste bijeenkomst in Eemnes in deze Koerier
geeft daarvan een goed beeld.
Als bestuur gaan we deze maand de ervaringen en reacties op de bijeenkomsten van 2020
gebruiken om de jaarplanning voor 2021 te maken. De ALV zal sowieso anders dan anders
worden, maar mogen we hopen dat we elkaar in april weer ergens kunnen ontmoeten?
André
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Een bekende ruimte voor velen van ons!
Onze magazijnmeester gefotografeerd door
Otto Kalkhoven, zie verderop in deze
Koerier!
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Als je de revisie-workshop niet meetelt was het najaars-
evenement in Eemnes voor mij de eerste kennismaking
met een Panhard-clubevenement. Door de coronaregels
mochten alleen leden komen, aanhang moest thuis-
blijven. Wel wat zuur, maar het alternatief was dat het
helemaal niet zou doorgaan, dus.. lk was er op tijd en kon
nog even helpen om de tafels -coronaproof- op te zetten
in het bedrijfswagenmuseum van Jacques Kemp.
Het parkeerterrein achter het museum liep langza-
merhand vol met Panhards in diverse soorten en maten.
De motorkappen gingen omhoog en iedereen stond te
genieten van de tweecilinders -die toch allemaal op elkaar
lijken-. Ook de Club-PL17 was aanwezig, die was met wat
omwegen uiteindelijk op het evenement aangekomen.
Pierre Peters kwam in stijl met een Mazda RX8 -ook
bijzondere techniek-. En tot mijn vreugde kwam er een
auto die je zelden ziet en die nog ergens bovenaan mijn
verlanglijstje staat: een Matra 530.
Nu iedereen er was, werd het tijd voor de smakelijke en
stijlvol door de ‘Kadettjes’ geleverde broodjes. We aten
de broodjes in het museum terwijl Jacques Kemp vertelde
hoe zijn collectie tot stand was gekomen. Een verhaal
apart waar we jammer genoeg geen ruimte voor hebben.
Een verzameling van ongeveer dertig klassieke bedrijfs-
wagens op basis van ‘gewone’ personenauto’s. Allemaal
met een eigen en vaak exclusief verhaal en allemaal in
een periode van vijf jaar bij elkaar gebracht.

Het was daarna hoog tijd om te gaan rijden. De geplande
rondrit werd gecanceld en vervangen door een serie
proefritten in de clubauto en in elkaars auto’s. Dat is
minstens zo leuk. Het is wel bijzonder in de club, dat er
zoveel leden zijn die wel een Panhard hebben maar er
nog nooit in gereden hebben. Daarom was er een
gezonde belangstelling om rondjes te rijden. Onder de
bezielende begeleiding van André werd de club-PL17 door
verschillende aanwezigen uitgeprobeerd. Het rijden vroeg
wel wat behendigheid in het dubbelclutchen want de
versnellingsbak begint wat gebruikssporen te vertonen.
Maar toch mooi.
Ook mijn 24C kreeg aandacht. Ik denk dat ik wel een
rondje of acht heb gereden met wisselende liefhebbers.
Leuk om te doen en ook leuk om in ruil een rondje in de
Matra van Jan Bak te rijden. Ook echt een leuke auto.
Pierre heeft in ongeveer iedere auto wel een rondje
gereden en er zijn goedlachse en deskundige oordeel over

gegeven. Gelukkig kon mijn 24C zijn goedkeuring wegdra-
gen, dat moest ook wel want mijn motor is onder zijn
supervisie gereviseerd. Ik vroeg me af (en aan hem) of dat
snurkende geluid typisch Panhard was. “Ja,” zei Pierre;
“dat is typisch het geluid van een Panhard…met een lekke
uitlaat”. Dat staat dus op mijn to-do-lijstje, samen met het
advies om kleppen te stellen. De koppeling werd ter
plekke door Pierre wat sympathieker afgesteld. Ik heb
inmiddels de witte zijvlakken van mijn banden afgehaald
en de banden omgedraaid. (Ik dacht dat balanceren een
probleem was maar dat valt mee Je kunt prima
balanceren inclusief de remtrommel).
Zo vliegt een dag snel om. Met een lekker drankje erbij
-uit de kofferbak van Pascal- werd er nog lang door-
gepraat terwijl de deelnemers langzamerhand afscheid
namen. Iedereen heeft weer ideeën en inspiratie opge-
daan. Om verder te gaan met een restauratie of om zijn
rijdende Panhard te verbeteren. Want dat moet toch het
doel zijn: rijden met die dingen! Voor mij een prettige
kennismaking met een gezellige club al vind ik het wel
lastig dat je als nieuwkomer bijna niemand bij naam kent.
Dat moet nog groeien.

Panhard in Eemnes oktober 2020 Jack van Asselt
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De Noordelijke Nazomerrit 
Omdat onze praat-
avonden dit gehele jaar 
zijn opgeschort zijn er 
enkele initiatieven 
genomen om elkaar wat 
vaker te zien in de 
buitenlucht. We waren op 
Zonheuvel in Doorn voor 
het voorjaarstreffen, bij de 
Middenhof in Nieuwegein 
voor de zomerrit, en de 
informele afdeling Noord 
vond het dus een mooi 
idee om een nazomerrit te 
organiseren. De schrijver van dit stukje en zijn 
echtgenote hadden op dat moment vakantie en 
besloten hun tocht naar Schiermonnikoog (waarover 

elders) te beginnen in Slochteren. Dus gas erop, en 
met de Dyna Z16 gezwind naar Groningen. Bij de 
Fraeylemaborg verzamelden zich buitendien Ilona & 
Frank met hun Dyna X86 Sprint Cabriolet, Freek Sollie 
& broer Peter met hun Dyna Z12, Jaco de Boer & 
vriend Roel in de Dyna X87 berline van de familie van 
Nieuwkerk, Martin Bonder met zijn Citroën Ami 6 (hij 
heeft een PL17 maar die rijdt nog niet) en Wim 
Noorman (redacteur van Klassiek & Techniek) met 
zijn Lancia 2000. 

Hoewel de radar van de buien niets voorzag goot het 

plots pijpenstelen toen wij bij de Borg aankwamen. 
Na een warm welkom met koffie en taart was het tijd 

voor vertrek en het eerste deel van de rit. Ook 
onderweg hadden we nu buien en dat had zeer 
vervelende gevolgen. Met onze Dyna volgden wij op 
de 4de plaats het cortège. Bij het uitrijden van 
Muntendam zagen we in een haakse bocht naar 
rechts met grote schrik plotseling de Dyna van Freek 
links in de greppel liggen. In de bocht lag olie en die 
vervuiling was de Panhard noodlottig geworden. Zo’n 
ongeval gebeurt in een flits en dan houd je niets 
meer. Gelukkig kwamen Freek en Peter ongedeerd uit 
de wagen. Nu was het een hele heisa om allereerst 
het verkeer te regelen, vervolgens de gemeente te 
waarschuwen (die zelf de dag ervoor was gewaar-
schuwd over de gevaarlijke situatie maar niets had 
ondernomen) en een sleepwagen te organiseren. 
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Gelukkig was het geval in minder dan een 
uurtje afgehandeld en konden we verder. 
De schade valt op zichzelf mee en alles is 
te repareren c.q. te vervangen. Sterkte 
Freek! Veel later dan bedoeld natuurlijk 
kwamen we voor de lunch aan bij Gasterij 
Natuurlijk Smeerling in het dorpje met 
dezelfde naam. De lucht was opgeklaard 
en we konden samen buiten eten.  

Het programma voorzag oorspronkelijk 
nog in een uitstapje naar het buitenland 
(het buurland Duitsland, gelegen op 
geringe afstand) maar daarvoor ontbrak 
nu de tijd helaas. De volgende stop was 
het prachtige vestingstadje Bourtange. 
Het centrum lijkt nog compacter te zijn 
dan Madurodam maar Frank wist er 
gloedvol en uitgebreid over te vertellen, 
met als protagonisten van de 
geschiedenis onder anderen Bommen 
Berend, de bisschop van Münster, die zijn 
tanden had stukgebeten op het wel 
verdedigde fort. In die tijd wilden 
geestelijken nog wel eens geestdriftig 
naar de wapens grijpen. De nazomerrit 
werd afgesloten met een gezamenlijk 
diner op het pleintje, in café-restaurant ’s 
Lands Huys, een sfeervolle uitspanning. 
De schrijver en zijn echtgenote 
vertrokken op een beschaafde tijd naar 
hun B&B in Bellingwolde voor het 
vervolg van dit verhaal. Natuurlijk 
moeten we onze afdeling Noord 
bedanken voor alle zorgen, en zoals met 
zegt in het Afrikaans: alles sal reg kom.  

 

Hans von Meijenfeldt 
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Maandag 19 oktober vond bij Wim Boers een kleine presentatie plaats van een leuk boek. De tekst hieronder 
komt uit het Eindhovens dagblad! 

Wim Boers en Bob van Soolingen: domweg gelukkig in de werkplaats 

VELDHOVEN -  Wim Boers en Bob van Soolingen figureren in het boek ‘Man & Werkplaats’ van Anja 
Lodder en Otto Kalkhoven. 

In het boek staan dertig mannen met twee rechterhanden en een passie voor vakmanschap, techniek en 
gereedschap. Ze houden van onder meer antieke auto’s, fietsen, motoren en houtbewerken. Allemaal beoefenen 
ze hun hobby in een werkplaats aan huis. 

Wim Boers uit Oerle restaureert oldtimers van het Franse merk Panhard. 
Hij heeft er zeven in zijn bezit. Tot aan zijn pensioen werkte hij in de 
autotechniek. In 1969 kocht hij zijn eerste Panhard. ,,Ik was helemaal 
weg van dit merk. Een kennis van mijn schoonvader had er een van 
zeven jaar oud en in zeer slechte staat. Voor zestig gulden was ik 
koopman.” 

In 1975 startte hij met de restauratie en haalde hij in Frankrijk een 
tweede exemplaar op. ,,De Fransen wilden geen Panhard meer omdat 
de productie ervan gestopt was. Voor een doos sigaren kon ik er een 
uit 1962 meenemen.” In vijf jaar tijd creëerde de Oerlenaar van twee 
slechte auto’s één Panhard PL17 Tigre. ,,Daarmee rij ik al veertig jaar, 
maar niet bij slecht weer.” In het boek staat Boers afgebeeld met een 
Panhard Dyna X uit 1952. Hij reed de cabriolet in 1979 zelf van Frankrijk 
naar Oerle. ,,In de regen met een lekkend linnen dak. Ik zat met een 
regenpak aan in de auto.” De restauratie duurde zes jaar. 
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La colonne de Jack 
Panharditeiten 

Als je een Panhard hebt, kijk je anders tegen de 
wereld aan dan de gemiddelde mens. Je wordt er niet 
meteen een béter mens van, maar het voelt wel zo. 
Die Panhard-kijk-op-de-wereld kwam helemaal aan 
bod toen ik deze zomer in Frankrijk was en Reims 
bezocht. Ik was er in 2008 ook al eens geweest.   

Als je als klassiekerliefhebber naar Reims gaat, dan 
moet je ook even kijken bij het voormalige circuit van 
Gueux, dat tegen Reims aanligt. Tot 1966 werden daar 
Formule-1-races gereden. Een deel van het circuit is 
een drukke nationale weg geworden maar een ander 
deel, waar de pits, tribunes en andere bouwwerken 
aan liggen, is een relatief rustige plattelandsweg die 

je gewoon kunt berijden. Dan rij je over het  
voormalige circuit en voel je je een beetje jaren-‘60 
coureur. Prachtig. Dat het allemaal oud en bouwvallig 
is, maakt het alleen maar nostalgischer. Er is een club 
vrijwilligers die zich dapper verzet tegen verder 
verval. Van gebouw tot gebouw wordt het complex 
opgeknapt. Enkele gebouwen zijn weer helemaal in 
hun oude glorie hersteld, andere delen en tribunes 
zijn nog echte ruïnes. Het is een genot om er even te 
stoppen en rond te lopen. Je blijft foto’s maken. De 
bezoekers die stoppen zijn vooral Nederlanders en 
Engelsen met sportieve auto’s. Ze genieten zichtbaar 
en ze sprinten graag even vol gas weg uit de pits. 
Daar laten ze hun vriendin dan een foto van maken.  

Aan het eind van de weg (op een rotonde) keren ze 
om zodat ze ook nog en keer in volle vaart vastgelegd 
kunnen worden in hun Mustang of BMW. Heerlijk.  

Na twaalf jaar valt het op dat de restauratie van de 
gebouwen niet echt snel gaat. Het is wel bijzonder dat  
zoiets moois blijft bestaan zonder gesloopt te worden 
of in handen te vallen van een commerciële partij die 
het karakter eruit sloopt. Langzaam doorgaan met 
restaureren is blijkbaar het geheim.   

Het circuit was een mooie opwarmer voor het 
klassiekergevoel, de Panhard-kijk kwam daarna 
boven in Reims toen we het ‘Musée Automobile 
Reims-Champagne’ bezochten. Daar was ik ook al 
eerder geweest, maar toen had ik nog geen Panhard 
en als je er toch bent…  dan ga je gewoon nog een 
keer kijken. Het blijft een sympathiek museum. In de 
loop van de jaren is er wel wat gebeurd aan het 
gebouw: nette tegels op de vloer en een strakkere 
indeling. Maar de collectie was zo te zien niet heel 
veel veranderd. Het werd een specifiek  2020 bezoek 
door de mondkapjesplicht en de voorgeschreven 
corona-looproute. Het museum heeft een mooie 
Frans georiënteerde collectie, niet heel spectaculair
hoewel de grote verzameling ‘La Licornes’ wel 
speciaal is.  Die vind je niet overal. En door de
Panhard-bril, is er genoeg te zien. Jammer dat er geen 
‘24’ in de collectie zit maar de andere modellen waren 
netjes vertegenwoordigd u ziet ze op de bijgaande 
foto’s.     

Een heel bijzondere ontdekking was een racewagen 
met een viercilinder Panhard boxermotor, die was 
meteen te herkennen aan de cilinders met de 
klepbediening. De motor was een project waarbij 
twee tweecilinder Panhard-motorblokken aan elkaar 
zijn gebouwd. Toen dat eenmaal was gebeurd werd 

Panhard       7       Koerier



er een auto gezocht waar hij in zou passen en dat 
werd uiteindelijk deze speciaal gemaakt bolide. Het 
project werd gebouwd, toen de productie van 
Panhards al jaren stil lag. Uit het -moeizaam te 
vertalen- verhaal in een museumgids begreep ik dat 
de motor  begin jaren ‘90 gebouwd was. Jean 
Panhard zou de bouwer persoonlijk sterkte 
hebben gewenst toen hij aan deze uitdaging 
begon. Het werd een dijk van een motor met veel 
vermogen. Volgens de tekst in de gids: 
‘betrouwbaar’. De cilinders en de klepbediening 
bleven heel herkenbaar.  Een nieuw onderblok en 
een speciaal gemaakte krukas waren natuurlijk 
nodig en er kwamen ook andere zuigers in maar 
verder werden de basismotoren zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Door de cilinders-met-kop herkende ik 
de motor al meteen, nog voordat ik op het 
tekstplaatje las wat het was. Ik denk dat er nog veel 
meer over deze motor en auto te vertellen is maar 
mijn informatie houdt hiermee ongeveer op. Ik ben 
vooral benieuwd naar de sportieve prestaties, al ben 
ik bang dat die niet spectaculair zijn geweest anders 
waren ze vast vermeld. Toch een kunststukje. (Dit is 
de auto van Jean-Claude Guny, die er vaak mee rijdt 
op Citroracing – inderdaad niet al te snel! red.) 

En dan de grote Panhards de ‘Dynamiques’. Een 
kwestie van smaak of je ze mooi vindt maar bijzonder 
zijn ze in ieder geval. Vooral die Knight 
schuivenmotor is intrigerend. Naar aanleiding van het 
museumbezoek ging ik op zoek naar een filmpje 
waarin me nu eens helemaal duidelijk zou worden 
hoe zo’n schuivenmotor werkt. Het valt niet mee om 
die te vinden. Ik snap nu wel ongeveer hoe het werkt. 
In de cilinder een bewegende bus (en in de Knight-
versie zelfs dubbele bussen) met spoelpoorten met in 
die bus de zuiger. De bus beweegt op en neer en 
heen en weer en maakt zo spoelpoorten vrij voor in- 

en uitlaat. Ik snap nu ook dat het niet eenvoudig is 
om dat te smeren en dicht te houden. Ik verwacht dat 
er standaard een fijne oliepluim uit de uitlaat zal 
komen.  Het voordeel is dat geen nokkenas, klep-
stoters en kleppen nodig hebt, dus nooit kleppen 

stellen. Daar staat tegenover dat de bus wel moet 
worden aangedreven via een ingenieus systeem dat 
ook de nodige slijtage zal vertonen. En ongetwijfeld 
meer smering nodig heeft. Ik vond met een beetje 
Google-en een aardig -simpel filmpje waar de 
werking met één bus ongeveer duidelijk wordt:  
https://www.youtube.com/watch?v=lfS7XJZR2Ok&fe
ature=youtu.be de plaatjes komen uit dit filmpje 
maar ik beveel de bewegende beelden aan. En er zijn 
meer filmpjes te vinden. Verder had het museum nog 
een mooie collectie trapauto’s en een flinke afdeling 
met modellen. Ook het  terrein naast het museum was 
nog de moeite van het bekijken waard met een rijtje 
semi-klassiekers, zoals een oude Fiat, een Datsun uit 
de jaren 70 en een Simca 1100. Je vraagt je af of die 
ooit naar binnen mogen. Maar ook, in een hoek van 
het terrein, een stapeltje Panhard motorkappen, die 
vallen mij meteen op. 
Je zult er maar een 
zoeken.. 

Tot de volgende keer.  

Jack van Asselt   

 

Inlaat                      compressie                 uitlaat 

 

 

Ook apart: La Licorne 
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Een Panhard doet het altijd !? 
De eerste jaren  na WO 2 stonden in het teken van 
het rijdend houden van alle vrachtwagens en auto’s. 
In Amsterdam reden tot kiepwagen omgebouwde 
GMC tandemassers van het leger rond. Soms werden 
er draglines op gebouwd die natuurlijk bij de 
wederopbouw en de westelijke uitbreidingen van 
Amsterdam volop werk hadden. Verhuiswagens 
waren chassis van legertrucks waarop een bak van 
verticale latten, met messing schroeven, op een 
houten framewerk werd bevestigd. Het dak was met 
zeildoek bespannen en wit geschilderd net als bij de 
kajuitbouw. Jeeps werden verlengd tot kleine 
bestelwagens. Vakmanschap alom. Tegen het einde 
van de jaren vijftig begon het besef te komen dat het 
rijdend erfgoed ook de moeite waard was om te 
restaureren en veilig te stellen voor het nageslacht. 

In de wat ruimere kennissenkring van mijn ouders 
zaten ook mensen die, in de late jaren vijftig dus, de 
prachtigste auto’s bezaten. Ik herinner me inderdaad 
de Talbot Lago’s, Delahaye’s, een Veritas, een Horch, 
een Rolls uit de jaren 20, een Panhard Junior, een 
BMW 328 etc etc. Maar de absolute top waren 
natuurlijk de Bugattis, mede door de romantiek en 
verheerlijking waarmee op smeuïge wijze over het 
merk gesproken werd. Een van de kennissen, Richard 
Andersen, met wie ik steeds contact heb gehouden 
door de jaren heen, had een Bugatti racer type 37A 

gekocht. De verkoper was ene Pim Hascher. Dat was 
in 1954 en hij kostte circa 1000 gulden! Het waren 
andere tijden, de auto stond onder een dekzeiltje in 
een smal straatje in Amstelveen, het gemiddelde 
weekloon was circa 60 gulden en een dergelijke 
aanschafprijs voor een hobbyauto was gigantisch. 
Richard, nog thuiswonend en toen circa 24 jaar oud, 
had dit geld niet in zijn spaarvarken zitten. De 
aankoop was dus uiterst moeilijk maar gelukkig bleek 
de verkoper bereid om een oude autoradio en een 
luchthoorn in te ruilen. Daarnaast werd er, zonder dat 
vader het merkte, links en rechts geld geleend om de 
aanschaf te bekostigen. Ik herken deze autojeuk heel 
goed en heb er nog wel eens last van. Op die 
momenten bedenk ik me altijd het gezegde, ik geloof 
dat het van Oscar Wilde is: ‘’The best way to get rid of 
a desire is to satisfy it’’. Wij, als zuurpruimige 
Nederlanders, haken daar meteen op in met het 
gezegde ‘’Het verkrijgen van de zaak is het einde van 
het vermaak’’. Helaas heb ik dat laatste ook 
ondervonden met de aankoop van sommige auto’s, 
maar dit terzijde.  

Bovengenoemde Pim Hascher had, sinds het begin 
van de jaren vijftig, een behoorlijke collectie van, 
veelal Frans, rijdend erfgoed verzameld. Ik sleutelde 
regelmatig met hem, alle auto’s stonden in 
garageboxen verspreid in Amstelveen. Soms moesten 
er auto’s verplaatst worden van de ene box naar de 

Erik bij de Jag en een Delahaye 

Niet alleen Rudy Kousbroek schrijft over de vergane Franse sleeën de jaren zestig: speciaal 
voor de Panhard Koerier haalt onze Erik de Jonge herinneringen op aan zijn avonturen 
met Pim en Richard en Delahayes en de Panhard SS!  
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andere. Ik was dan degene die het twijfelachtige 
genoegen had om, zittend soms op een vrijwel kaal 
chassis en met nauwelijks werkende remmen, rond 
gesleept te worden. Deze Pim reed destijds onder 
andere in een Dyna Z en met hem heb ik toen ik nog 
net 17 jaar was mijn eerste auto gekocht, een Dyna X. 
Als vrachtwagen en voor sleepklussen gebruikten we 
soms de Jaguar Mk7. Zie bijgaande foto. Dit soort 
auto’s waren midden jaren zestig onverkoopbaar, 
duur in onderhoud en benzine-slurpers. De 
aanschafprijs in 1965 van deze Jag zal ongeveer 600 
gulden geweest zijn. 

Plotseling kwam Pim met een barnfind in de meest 
letterlijke zin. Het betrof een Panhard Levassor SS uit 
het midden van de jaren twintig. De auto had, 
waarschijnlijk sinds net voor de oorlog, stil gestaan 
half verscholen onder een afdakje op een boerderij. 
Hij was letterlijk als kippenhok gebruikt en de 
linkerkant van de carrosserie was volledig verpulverd. 
De foto van dit vehikel dook onlangs weer op. Pim zit, 
om het bijzondere moment van de ‘’opgraving’’ vast 
te leggen, aan het stuur (natuurlijk rechts) met de 

vorige eigenaar er naast. Ik vond het destijds een 
volkomen oninteressante aanschaf, en vond de 
Delahayes en Talbots veel interessanter. De auto werd 
in een van de boxen opgeslagen en zou er nooit meer 
uitkomen, dacht ik…… 

Een paar maanden later, bij mooi zomerweer, toch 
naar buiten getrokken, bougies er uit en geprobeerd 
om hem met de slinger rond te tornen. Dat ging 
zowaar, de motor zat los! Dat mag, zeker bij een 
schuivenmotor, echt een wonder heten. In het carter 
bleek een dikke teerachtige massa te zitten die we er 
uit lieten lopen en, na een paar uur, vervingen door 
een vers smeermiddel. Als ik me goed herinner waren 
deze auto’s voorzien van een dynastart, het systeem 
dat als startmotor en, na het starten, als dynamo 
gebruikt kon worden. De filosofie was dat als hij met 
de hand rondgedraaid kon worden het zeker ook op 
de startmotor zou moeten kunnen, de kwaliteit van 
Panhard kennende. Dus 6 volt er op en ja hoor, hij 
kwam rond. Nog even een paar spuitjes olie door de 
bougiegaten en hij kreeg er steeds meer zin in. Het 
was een motor met magneetontsteking. 

Pim en verkoper in de Sans Soupapes 
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Bougiekabels vervan-
gen, de losse bougies 
op de kop gelegd en hij 
bleek nog te vonken 
ook! Wat is magneet-
ontsteking toch fantas-
tisch, ongeacht de 
conditie van de accu 
altijd een vonk. 

Nu deed zich een 
vervelend probleem 
voor, namelijk de 
carburateur ontbrak! 
Dat gooit behoorlijk 
roet in het eten als je 
een motor wilt laten 
lopen, ik heb begrepen 
dat dit toch wel een 
belangrijk onderdeel is. 
Veel auto’s die voor de 
Duitsers verscholen werden in WO2 werden 
incompleet gemaakt zodat ze, bij ontdekking, niet 
gevorderd werden. Volgens Pim zou hij ook wel 
kunnen lopen als we gewoon een lap in de benzine 
zouden dopen en die dan voor het inlaatspruitstuk 
zouden houden. Ik keek hem schaapachtig aan, ik had 
op sleutel gebied al veel met hem meegemaakt maar 
dit ging te ver. Hij hield vol dat dit moest kunnen 
lukken, dus zo gezegd zo gedaan. Ik was de gelukkige 
met de lap benzine en Pim hield de startkabel tegen 
de dynastart. Het wonder geschiedde, hij sloeg na 
enige pogingen inderdaad aan. 
Het toerental kon je regelen door 
de lap af en toe wat van het 
spruitstuk af te houden en een 
beetje te verschuiven zodat 
steeds nieuwe benzine 
beschikbaar kwam. Ik moet er 
niet aan denken wat er gebeurd 
zou zijn als er een terugslag 
geweest zou zijn en ik met 
vlammen tot onder mijn oksels 
achteruit gesprongen was waar 
natuurlijk de open jerrycan met 
benzine stond! We herhaalden 
dit een paar keer en inmiddels 
had de motor schat ik bij elkaar 
zo’n twee minuten gelopen. Toen 
keken we om ons heen en zagen 

een dikke blauwe nevel richting het aangrenzende 
flatgebouw trekken. Hier en daar stonden er mensen 
op het balkon, verderop werden ramen dicht gedaan. 
We hebben de Panhard meteen naar binnen gereden, 
box afgesloten en zijn vertrokken want we wisten 
zeker dat een paar van die nette Amstelveense 
mensen de politie gebeld hadden…. Het was een 
boeiende middag en ik had weer veel geleerd, 
Conclusie: ook na 25-30 jaar start een Panhard altijd! 

Erik de Jonge 

De slanke staart van 
een andere Delahaye  

De voorspatborden eraf  
voor een sportievere look 
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OP ZOEK NAAR DE BRON 
 
Exclusief in de Koerier!! Titus Yocarini over Karel 
Suyling en Panhard! 
 
De Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam verzamelt  prachtige atlassen en  kaarten 
en kookboeken. Daarnaast zijn er interessante 
archieven te vinden van bijvoorbeeld Artis, het 
Theaterinstituut en ook de archieven van 
boekontwerpers, grafisch vormgevers. Karel Suyling 
is een van die ontwerpers, die daar zijn archief heeft 
mogen onderbrengen. Als autodidact zowel in de 
grafische vormgeving als de industriële vormgeving 
bouwde hij aan een indrukwekkend oeuvre. 
Met opname bij de Bijzondere Collecties bleven de 
advertenties, affiches en ander drukwerk, die hij voor 
Citroën tussen 1958 en 1971 ontwierp bewaard. 
Daartussen ook de advertenties voor Panhard. 
 
Ik had mij aangemeld voor de studiezaal van de 
Universiteit met de vraag of ik de correspondentie 
van Suyling kon inzien. In Corona tijd heeft het even 
geduurd voordat ik een plek kreeg toegewezen, maar 
uiteindelijk zat ik tussen de archiefdozen. Ik kende de 
advertentie waarmee werd aangekondigd ‘Panhard is 
nu Citroën’. Wat zou de opdracht aan Suyling zijn 
geweest en hoe zou Citroën gecorrespondeerd 
hebben toen het merk Panhard werd opgeheven. 
 
Karel Suyling was als jongen al gefascineerd door 
auto’s. 28 jaar oud maakt hij een ontwerp voor een 
auto schaal 1:5, die in Amsterdam en Milaan werd 
tentoongesteld. 

‘Ik hoopte echt dat het wat zou worden. Ik vond de 
meeste auto’s zo duf en zo dom’. Hij besefte wel dat 
er aan dit ontwerp praktische en aerodynamische 
aspecten zaten, die helemaal fout waren. Een 
toekomst als designer van auto’s had dit ontwerp 
helaas  voor hem niet tot gevolg.  
 
In 1934 ziet hij als jongetje in Parijs een Traction
Avant, die zijn liefde zou bepalen voor Citroën.
Twintig jaar later koopt hij als eerste in Haarlem een 
Deux Chevaux. De nieuwe, jonge directeur van 
Citroën Nederland J.L.Foissart bedacht een promotie 
actie door een wedstrijd voor Deux Cheveaux op het 
circuit van Zandvoort te organiseren.  Suyling nam 
daaraan deel en werd tweede. Bij de kennismaking 
met Froissart wordt hem duidelijk gemaakt dat er
geen opdracht voor hem in zit. “Wij doen niet aan 
reclame” maakt Froissart hem duidelijk, maar  bij een 
volgende ontmoeting krijgt Suyling toch de vraag om
een advertentie voor de 2CV te maken. Het begin van 
een lange samenwerking, maar ook van een sterk 
ontwerp opvatting over eerlijke en informatieve 
advertenties, die de karakteristieke details van de 
auto’s tonen en daarmee het imago van het merk 
versterkten. Suyling maakte 175 zwart/wit 
advertenties op soms afwijkende formaten, die
daardoor in de kranten extra aandacht krijgen. Een 
aantal van zijn ontwerpen werd ook in België en 
Zwitserland gebruikt. Daarnaast ontwierp Suyling ook 
affiches, brochures, kerstkaarten etc. Hij had een 
grote mate van vertrouwen gekregen en volledige 
verantwoordelijkheid en vrijheid om vorm en inhoud 
te geven aan alle publiciteit voor Citroën.  
 

Karels spannende auto-ontwerp 
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In 1957 maakt Suyling een advertentie, die 
aankondigt dat Panhard nu Citroën is en daarmee 
een goede service organisatie kreeg, die voor deze 
wagen in Nederland ontbrak. In datzelfde jaar 
verschijnen nog verschillende advertenties voor 
Panhard, die meer verhalend zijn dan de latere voor 
de PL17. In die advertenties wordt door Suyling net 
als die voor Citroën met een strakke grafische 

afbeelding van de auto of onderdelen en met 
essentiële begrippen de kwaliteiten van de auto over 
het voetlicht gebracht. Suyling werkt nauw samen 
met de tekstschrijver Dimitri Frenkel Frank, die met 
zijn informatieve toon prima aansluit met de
opvattingen, die Suyling heeft over vorm en inhoud. 
Aan de samenwerking tussen Citroën en Karel Suyling
kwam begin jaren zeventig een einde als vanuit Parijs 
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directieven kwamen over hoe de Citroën advertenties 
er uit moesten zien in alle landen. Suyling houdt de 
eer aan zich zelf, omdat hij het niet eens is met dat 
uitgangspunt. Hij was niet voor niets degene die in 
Citroën Nederland overtuigde het begrip ‘lelijk 
eendje’ te accepteren als mascotte voor de 2CV. 
 
Overigens had Suyling een grote opdrachten-
portefeuille naast het werk voor Citroën. 
Hij gaf industriële producten vorm zoals radio’s en 
gehoorapparaten en hoogwaardige precisie 
apparatuur. Uitgeverijen, fabrieken voor de productie 
van zeep, suiker chocolade en V&D rekende hij tot 

zijn opdrachtgevers. 
 
In het archief van Suyling hoopte ik correspondentie 
of omschrijvingen te vinden, die betrekking hadden 
op de opdrachten voor de Panhard advertenties 
en/of op het stopzetten ervan, omdat Citroën het 
automerk in 1967 liet vallen. Daarover heb ik niets 
kunnen vinden. Wel kwam ik een uitnodiging van 
Frank Nieuwkerk tegen aan Suyling voor de 
clubvoorjaarsrit op 24.04.2005. 
 
Bijgaande advertenties voor Panhard illustreren een 
stukje uit de Panhard geschiedenis in Nederland. 

 

 

Titus Yocarini 
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Le marché des Fleurs     Een strip van Boyo Teulings 

De laatste aflevering van het 5e en laatste stripverhaal van Boyo!  Bravo!  Merci beaucoup! 
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Nawoord 
Ik ben bezig met het allerlaatste tekenwerk aan de 
strip. Maar het loopt niet zoals ik het wil 

Het is vrijdagmorgen 5 januari 2018, Nolay, Frankrijk. 
De buienradar belooft een droge ochtend. Mijn Marry 
trekt haar wandelschoenen aan, en neemt hond Gioia 
mee. “Ga jij nog wat doen?” vraagt ze. “Och, ik denk 
dat ik nog even naar de Rue de l’ancienne Brasserie 
ga. Voor de gevel van het oude gebouw in de strip, 
weet je wel. Ik wil wat puntjes op de i zetten wat 
betreft de raamverdeling en het sierhekwerk en de 
bouwvalligheid. Op de foto kom ik er niet helemaal 
uit – en trouwens, die heb ik in Spaarndam laten 
liggen”. 

“Oké. Goed idee!”. “Ja, dank je. En loop ze, hè. Doei”. 

 

Ik kom bij wat ik de Brasserie noem, een sjiek oud 
gebouw met een instortend mansarde-dak met 
kostelijke details als gegoten sierlijke neo-rococo 
raamomlijstingen op zolder en hardstenen randen 
om de dakkapellen. Een ruïne in wording. Ai! 

Als ik de motor uitzet begint het te motregenen. Twee 
dartele tienerdochters hebben hun jassen 
uitgetrokken en over het hek van de wasplaats 
gehangen, hun truien ook, en fotograferen elkaar in 
uitdagende poses, terwijl ze als uitgelaten jonge 
gemzen op muurtjes springen of in het hek klauteren. 
Gelach en gegiechel. 

Een bewoner komt nors en waakzaam zijn huis uit en 
kijkt me aan. “Non, ces deux-là, dat zijn mijn dochters 
niet hoor”, riposteer ik. Ik ben een Hollander. Ik kom 
voor het gebouw; ik teken dat voor een stripverhaal. 
De meisjes rennen betrapt weg, truien aan, de jas 

Uit l’ Automobile 216 
april 1964 
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fladderend rond hun strakke lijven. De bewoner draait 
zich oom naar mij, met een glimlach. 

Ik leg uit dat ik het gebouw teken voor een 
stripverhaal in het blad van de Panhard-club uit 
Nederland. En vertel wat een Panhard is, een oud 
Frans automerk. “Weet ik” zegt de man, “ik heb ze zelf 
gehad. Nu u erover begint, ik heb er nog wat 
dépliants van!” 

Ik teken geduldig verder; de man komt terug met 
enkele folders van de PL17. “Sorry, da’s alles wat ik 
kon vinden op dit moment, maar ik heb er meer van, 
hoor! Pràchtige wagen was dat hè, die rééd. Ach, wat 
een motor; je kon er àlles mee, en wat een 
wegligging, meneer, formidable!” 

“Dat weet ik”, zei ik , “ik heb een Dyna Z gehad, uit 
’58.” “Ach ja, de cyclope”(éénoog) ging hij verder, “en 
daarna nog zo’n kleine, een 24 heette-ie, geloof ik. 
Dat was pas een auto, meneer, zó mooi, en dat 
dashboard, met die klokken, nét een avion. Plakte aan 
de weg, en bloedsnel ook, in die jaren. Ach, wat 
jammer dat er zoiets niet meer bestaat, vandaag de 
dag…..” 

Hij vond mijn tekening prachtig (blz 22 van de strip). 
Ik legde uit dat er in de strip een directeur was die 
alleen maar Panhards duldde bij zijn fabriek. 
“Grappig”, zei-ie, “een van de directeuren reed ook 

Panhard. En zei u een schat te vinden in één van de 
kelders? Nou meneer, die waren er heel veel, voor de 
opslag van het graan en de hop; oorspronkelijk liepen 
de kelders van het hoofdgebouw door tot onder de 
bijgebouwen, zelfs onder de weg door naar het 
tegenoverliggend gebouw, ja’” 

“’t Is vroeger inderdaad een brasserie geweest; 
prachtig gebouw, maar straks stort het in. Niemand 
doet er wat aan; zonde! Maar leuk dat het voortleeft 
in uw verhaal. Wacht even, dan geef ik u een 
aandenken”. 

Hij kwam terug en gaf me een prachtig oud overzicht 
van de brouwerij La Semeuse. Dus tòch! 

Verdomme, dacht ik. Wat twee jaar geleden begon 
met de aankoop van zes oude bierflessen voor vriend 
Geerten, die met de verhuizing naar ons huis in Nolay 
had geholpen, en dat ik plakte aan dit oude gebouw 
dat in elkaar viel, het zoeken naar een geheime kelder, 
de eigenaar die alleen maar Panhards duldde, dat die 
fles bij dit gebouw hoorde en al die evenementen in 
Nolay – veel van wat ik bedacht had wás er dus 
gewoon! Hoezo een stripverhaal bedenken – soms is 
een verzinsel even bizar als de werkelijkheid! Da’s pas 
een verhaal! 

Nolay, 5 januari 2018,                             Boyo Teulings
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Naar Schiermonnikoog 
Na de nazomerrit waarover elders wordt bericht was 
het plan van schrijver dezes om met echtgenote 
enkele dagen naar streken te gaan die wij niet 
kenden. We kunnen zeggen dat Nederland mooi is, 
maar dat is alleen maar waar voor die gebieden waar 
je nooit geweest bent: weinig Parijzenaren raken in 
vervoering over de schoonheid van hun stad, en zo 
zullen Groningers vast ook de oneindige 
uitgestrektheid van de landschappen soms willen 
verruilen voor een beetje levendigheid. 

Zoals iedereen weet of althans zou kunnen weten is 
Schiermonnikoog een autoluw eiland. Kort gezegd: 

behalve als je er bedrijfsmatig moet wezen of zelf het 
eiland bewoont mag je er met de auto niet komen. Er 
is een uitzondering: ben je lichamelijk beperkt dan 
kun je ontheffing aanvragen. Nu rook de schrijver van 
dit stukje zijn kans. Met een versleten heup (die 
eigenlijk tot op heden niet echt de bewegingsvrijheid 
hindert) moest het mogelijk zijn om eens een Panhard 
op dat eiland te krijgen, iets dat waarschijnlijk nog 
nooit was gebeurd, of anders zeer lang geleden. Wie 
er een foto van weet te vinden krijgt van ons een flesje 
wijn.  

 

Het was natuurlijk een heel gedoe om dat te regelen, 
maar dankzij een aardige medewerkster van de 
noordelijkste gemeente van het Koninkrijk werd het 
toch goed gevonden, en kregen we een officieel 
papier met de ontheffing, zicht- en leesbaar te 
plaatsen achter de voorruit. Het is een vreemd gevoel: 
op een grote veerpont, met ontelbare fietsen en vele 
voetgangers, en dan alleen een autootje van de 
veerdienst met hapjes & drankjes voor de reizigers, 
en nog 1 auto van een bewoonster van het eiland. 
Voor de rest: geen gemotoriseerd vervoer op het dek.  

Begrijpelijkerwijze stond bij het afrijden van de boot 
een dame (over wie later meer) van de gemeentelijke 
politie klaar om te kijken of we wel gerechtigd waren 
om met de auto te komen. We mochten door naar 
ons hotel, het beroemde Hotel Van de Werff, waar 
ook Prins Bernhard nog verbleef voor de Tweede 
wereldoorlog, om met vrienden op jacht te gaan in de 
natuurgebieden op het oostelijk deel.  
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We mochten de Dyna stallen bij het hotel, maar 
natuurlijk niet rondrijden op het eiland. Wel trok toen 
wij aankwamen en weggingen de auto enorm veel 
bekijks, met de nodige foto’s en aanspraak. Zo bleek 
eens te meer dat de ronde vormen van de Panhard 
alleen maar een glimlach teweeg brengen, zelden een 
gefronste blik, zelfs op een eiland waar je nauwelijks 
een auto verwacht. 

Wij logeerden dus in dat prachtige hotel dat lijkt te 
stammen uit een andere tijd, met een eetzaal als uit 
een film van de dertiger jaren en de bediening uiterst 
voorkomend en steevast in strak pak en in strakke rok. 
Wat dat betreft ging de omgeving uitstekend samen 
met de auto. Sterker: ook de beheerder van de 
Facebook pagina van het hotel vond dat het een goed 
idee was om onze Dyna te gebruiken op de 
achtergrondfoto.  

Zelfs al mag of kun je niet met je eigen Panhard 
komen dan nog blijft het eiland een belevenis. Met 
gehuurde elektrieke fietsen ben je overal in een mum 
van tijd en kun je de mooiste plekjes vinden. Het was 
in ieder geval voor ons een openbaring, zo mooi als 

het daar is. Dan hebben we het nog niet eens over de 
uiterst vriendelijke ontvangst en de meer dan aardige 
mensen. Dat alleen al is een reden om weer eens een 
keer terug te gaan en opnieuw de sfeer te proeven. 
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TWEE VEILINGEN 

 
Panhards op veilingen, dat zien we niet zo vaak. Maar 
dit najaar waren er twee in Frankrijk, 6 Panhards uit 
de collectie Trigano en maar liefst 19 van de 
overleden Franse Panhard-collectioneur Camille 
Duranteau (foto’s). De richtprijzen waren erg 
bescheiden, zodat de uitkomsten soms verrassend 
hoog waren. Echt blij kunnen we niet zijn met de 

topprijzen voor de D.Bs , CDs en cabrio’s, als dat 
betekent dat ze in verzamelingen verdwijnen en ze 
nauwelijks nog op de weg zullen komen… Al zou je 
dat misschien niet zeggen na de “Black Fridayprijzen” 
laatst op onze website, maar ook de “gewone” 
Panhards worden gelukkig steeds meer gewaardeerd!
JM

 
Trigano  schatting resultaat
Dyna X 86 ’52, 50k km  3 - 5k 21.772  400% 
Junior X87 ’54 cabrio  15 - 20 36.120  180% 
Dyna Z12 ’58     0,8 - 1,2   3.612  300% 
24 BT ’66      4  - 6    9.030  150% 
PL17 Tigre Relmax S  0,8 - 1,2   2.408  200% 
PL17 B L6 ’64 epave   0,3 - 0,8   1.445  180% 
   
Duranteau  
Coach D.B HBR5 ’59    60 à 70k  80.240   115% 
Panhard CD 1963,     35 à 40   80.830   202% 
PL 17 Tigre cabrio ’61 20 à 25  79.060   316% 
D.B Monomill 1954    30 à 35        18.880      63% 
D.B Le Mans 1962    25 à 30        44.250   147% 
 

Callista Cabriolet ’52    13 à 15         35.990  240% 
Dyna Z17 Cabriolet.     25 à 30         42.480   142% 
Alu carrosserie Dyna X  2 à 3             6.372  212% 
Dyna K220 busje        3 à 4      8.732  218% 
1952 Dyna X85              5 à 7       10.384  148% 
Junior X87 1954,        7 à 10     15.340  153% 
Dyna Z16 bicolore ‘60   5 à 8     12.626   158% 
Dyna Z12 uit 1957        3 à 4       6.608   165% 
PL WL1 pick-up 1959     3 à 5      11.800    236% 
1963 Relmax L6 950 cc  4 à 6            7.788   130% 
PL 17 Tigre L4 hist. MC  4 à 6    11.210    187% 
L9 break 1964        6 à 8    10.620    133% 
24 BT 1967          4 à 6    12.980    216% 
24 CT 1965         5 à 8     12.980    162%

Ach ja, die dame van de politie… Wij wachtten op de 
veerpont terug naar het vaste land. Vriendelijk 
vertelde de vrouw dat haar collega’s onze auto 
hadden nagetrokken maar dat deze niet verzekerd 
bleek te zijn. Of wij maar onze gegevens wilden 
achterlaten met telefoon & mail en we zouden er nog 
van horen. We mochten wel aan boord en verder 
rijden. Kleine a: we zijn verzekerd, zoals de lezer al 

dacht, en kleine b: we hebben nooit meer iets 
gehoord, zoals de lezer al vermoedde. Motto: ga te 
voet of met de (elektra)fiets, dat kan uitstekend, de 
afstanden zijn gering. Maar met de Panhard naar 
Schier, dat was uniek en hadden we niet willen 
missen. 

 Hans von Meijenfeldt
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Bezoek aan een Duitse Panhard 
vriend, Eberhard Moldenhauer 
 
De eerste keer dat ik Eberhard opmerkte was in 1980 bij 
de viering in Parijs van het 90 jarige bestaan van het merk 
Panhard. Een paar honderd Panhards waren daar aanwezig 
op Place de la Concorde. Eberhart viel er op toen hij 
aankwam met zijn zojuist gerestaureerde Panhard Dyna X 

cabriolet uit 1952. Er 
was nauwelijks een 
Dyna X te zien 
tussen alle Franse 
Panhards, laat staan 
een cabriolet, laat 
staan een die 
perfect gerestau-

reerd was. Hij kreeg dan ook een ereplaats in de optocht 
van Panhards door Parijs. 
 
13 jaar eerder was Panhard gestopt met het produceren 
van personenauto’s. De meeste Franse Panhards waren 
auto’s waar gewoon al die jaren mee werd doorgereden. 
Meestal auto’s van de latere types. Het echt restaureren 
van een van de eerste types van na de oorlog was in 
Frankrijk toen nog een unicum. Eberhard en nog enige 
anderen van buitenlandse clubs liepen daarin voorop. 
Zoals onze eigen Wim Boers die met veel verwondering 
van de Fransen er voor het eerst zijn als nieuw 
gerestaureerde PL 17 Tigre liet zien. 
 
In 1988 kwam ik Eberhard pas weer tegen. Hij had met 
vrienden de Duitse Panhardclub opgericht. Ze  hadden 
bedacht dat een internationale bijeenkomst met 
Pinksteren misschien een goed idee was.   
Ik schat dat er toen al een 50 tal Panhards aanwezig waren 
uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Engeland. 
Een groot succes dus, zeker ook door de eenvoudige 
opzet. Er werd gekampeerd op een grasveld en eten en 
drinken werd allemaal verzorgd door vrijwilligers. Dit was 
het begin van de jaarlijkse internationale Panhard 
bijeenkomst met Pinksteren. Na een paar jaar Duitsland 
werd de organisatie ieder jaar overgenomen door een 
andere club (uit een ander land). Dit jaar zouden we naar 
Zweden gaan maar dat ging door corona helaas niet door, 
zoals we allen weten. 
 
Naast de bekende 2 cilinders van Panhard ontwikkelde 
Eberhard steeds meer belangstelling voor de 
vooroorlogse Panhards. Het zijn na de jaren 1920 auto’s 
met z.g. schuivenmotoren. Deze motoren hebben geen 
kleppen. De mengsel toevoer en de afvoer van 
verbrandingsgassen wordt geregeld via dunwandige 
cilinders met poorten. Deze cilinders (schuiven) zitten om 
de zuiger heen in de cilinder. Complexe en gevoelige 
motoren die helaas veel olie gebruiken. Dus een blauwe 
walm achter de auto is vrij normaal. Ik heb er altijd met een 
bochtje omheen gelopen maar Eberhard dus niet. Op een 

geven moment in de jaren 90 presenteerde hij zijn eerste 
geheel gerestaureerde Panhard met 4 cilinder 
schuivenmotor. Als je alles wilt weten over de werking van 
een Panhard schuivenmotor (Sans Soupapes), kijk dan 
naar onze website: https://www.panhardclub.nl/de-
knight-motor-de-sanssoupapes/  
 
Een paar jaar later kwam hij weer met iets nieuws. Een auto 
die Panhard nooit heeft gefabriceerd, namelijk een 
Panhard 24 CT cabriolet. Als het niet bestaat kan je het 
maken. Dus het dak er af, de bodem verstevigd en een kap 
gebruikt van een Peugeot 204 cabrio. Een prachtige goed 
rijdende auto. Zie het plaatje. 

 

Panhard 24CT cabriolet 

Zo zit ie goed! 

De kapconstructie 
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Maar kennelijk had het virus voor de vooroorlogse 
Panhards Eberhard nog niet verlaten. Op een gegeven 
moment kocht hij een Panhard 6DS chassis uit de jaren 30 
met een 6 cilinder motor, radiator, motorkap en 
voorspatborden. De auto was gebruikt voor het helpen 
opstijgen van zweefvliegtuigen. Zijn plan was om er een 
cabriolet van te maken. Best lastig als je geen carrosserie 
hebt bij de auto. In Frankrijk vond hij een verzamelaar die 
de juiste deuren had voor de auto. Best speciaal deze 
deuren, want de ruitjes gaan omhoog via een mechaniek 
met tandheugels. Maar de man wilde de deuren niet 
verkopen.  

 
Toch ging 
Eberhart er 
iedere jaar een 
keertje langs en 
na een paar jaar 
wilde de man de 
deuren wel 
verkopen maar 
dan moest hij 

ook alle andere vooroorlogse Panhard  onderdelen kopen. 
Na enige aarzeling heeft Eberhard dat gedaan. Hij is 
gelukkig een man met heel veel contacten dus uiteindelijk 
heeft hij er veel weer van kunnen verkopen. Dat schiet 
lekker op. Met de deuren ben je halverwege de carrosserie. 
Ook bruikbare achterspatborden had hij gevonden. Nu de 
achterkant nog. Die was nergens te vinden. Toen maar zelf 
gemaakt. Inclusief het interieur en de cabrioletkap die z.g. 
drie standen heeft. Het resultaat is een plaatje! Prachtige 
unieke auto. 

Ondertussen heeft Eberhard een plattelandsschool 
gekocht. Een gebouw met twee klassen boven elkaar, een 
groot woonhuis en ontelbare schuren. De laatste jaren 
komen we elkaar een of twee keer paar jaar tegen. En 
steeds zegt hij tegen mij: Kom een keer kijken! Dat hebben 
Juliette en ik recent gedaan. In twee jaar tijd heeft hij het 
woonhuis en de school helemaal verbouwd. Ondanks dat 
hij nu met pensioen is, een gigantische klus in een hele
korte tijd. Hij woont nu in het voormalige woonhuis van de 
bovenmeester en een van de klaslokalen is ingericht als 
“Panhard ontmoetingscentrum”. Ook zijn werkplaatsen 
zijn volledig ingericht. Omdat hij nu gepensioneerd is 
moet je toch wat te doen hebben. Dus is hij nu bezig met  
een Panhard X 8 racer met een 6 cilinder zijklep motor uit  
1911. Ook weer opgebouwd uit onderdelen die overal 
vandaan komen. 
 
Leuk zo’n maan 
die alles aanpakt 
en vrijwel alles 
kan. En zoals 
altijd was het 
weer een heel 
gezellig. Dit keer 
met z’n vieren.  
 
Joannes Collette 
 
  

De Panhard 6 DS cabrio; de kap in 2e positie. 

De Panhard 6 
cilinder racer 
uit 1911 

Reserve project 
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We weten veel van 
klassieke auto’s, omdat 
we er zelf ook in rijden.

KUI2805_ADV_Klassiekers_210x297_05_GW.indd   1 20/02/2020   18:39
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 Indien onbestelbaar retour: Engelsbergenstraat 26, 5616 JC Eindhoven 

www.editoo.nl
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