
 

 

?? Goede Raad 

 

Mijn vrouw zegt altijd: zet twee Tractions op een parkeerterrein naast elkaar: binnen vijf 

minuten staan de motorkappen open en zitten de mannen er met hun hoofden onder! 

Wees eens eerlijk… 

 

Dat is niet zo verbazend, want iedereen die een Traction bezit, móét er wel iets bijzonders mee 

hebben. Wie zou er anders over peinzen om een auto aan te schaffen waarvan op een 

verjaarsfeestje iedereen de nadelen en tekortkomingen uit zijn hoofd kan opsommen. Wij 

Traction eigenaren kennen ze allemaal. Als eigenaar/bestuurder van een oldtimer word je vanzelf 

één met je auto door ermee te rijden en eraan te sleutelen. Dat is heel anders dan bij moderne 

auto’s. Voor mij zijn dat figuurlijke “zwarte dozen op wielen”, met slechts één opening voor de 

onderhoudsmonteur: het aansluitpunt voor de stekker van het diagnoseapparaat. Nu zijn veel 

Tractions zwart en sommige exemplaren hebben zelfs hun wielen nog, maar daarmee eindigt 

verder iedere gelijkenis met het voorgaande. 

 

Wie nieuw toetreedt tot de “Traction scene” verbaast zich vaak over de kennis, de betrokkenheid 

en de praatlust van de doorsnee eigenaar. Stel op een praatavond een simpele vraag en je krijgt 

zeer uitgebreid antwoord. Als er 5 eigenaren bij elkaar zitten krijg je meestal ook 5 verschillende, 

dikwijls tegenstrijdige antwoorden. HELP, ik dacht dat ik een simpele vraag had, hoe moet dat 

straks met een echt ingewikkelde vraag? Gezellig kletsen over auto’s, dat kunnen we wel. Maar 

hoeveel mensen weten echt waar het over gaat, en hebben hetzelfde vraagstuk feitelijk bij de 

hand gehad en opgelost? 

 

Er is bij beginnende Tractionisten (of beginnende Traction sleutelaars) een roep om meer 

duidelijkheid, om standaardisatie en om validatie van technische oplossingen: als ik het zó 

aanpak, doe ik het zeker goed! Het liefst zou men zien dat de club een officieel goedgekeurd 

handboek uitgeeft, waarin alle denkbare problemen en de juiste werkmethoden beschreven 

staan, een soort “super-werkplaatshandboek”. Ik snap dat heel goed, maar kan u verzekeren: dat 

zou een lijvig boekwerk worden waarvoor minstens een meter kastplank nodig is, en het zou 

gegarandeerd leiden tot de ondergang van de club. Nederlanders hebben een eeuwenoude 

historie van zich niet willen neerleggen bij iets dat op een “officiële leer” lijkt, dus ik maak me 

geen enkele illusie dat dit onder Traction eigenaren anders zou zijn. 

 

Hoe kom je dan aan diepere kennis over dat eigenzinnige stuk blik op wielen -en dan wel kennis 

die er toe doet? Ik heb geleerd om veel te lezen, veel naar auto’s en naar originele foto’s te 

kijken, niet alleen met een blik van “leuk en mooi”, maar met een steeds geoefender oog voor het 

herkennen van kleine, subtiele details -hoe het moet en ook hoe het niet moet. Bij het voor de 5
e
 

keer aandachtig lezen van een hoofdstuk in het boek van Olivier de Serres ontdek je dingen die 

je nooit eerder waren opgevallen. Verder luister ik heel goed naar andere mensen -niet alleen in 

het vertrouwde kringetje van de eigen Afdeling, maar juist en vooral daarbuiten. Het aantal 

tegengestelde meningen wordt daardoor niet minder, maar je leert beter onderscheid te maken 

tussen mensen die ergens echt verstand van hebben, en diegenen die maar wat kletsen. Het 

uitfilteren van de juiste informatie is een leerproces dat je op den duur onder de knie krijgt. 

 

Aan sommige goede adviezen hangt ook een prijskaartje. Een rommel, een rammel, gekreun of 

geknars betekent vaak dat iets versleten is of domweg de geest heeft gegeven. Dat heb je zo bij 



 

 

oude techniek. “Vervang dit” of “reviseer dat” betekent in veel gevallen dat er aanzienlijke kosten 

moeten worden gemaakt en daar hikt men tegenaan. Mijn ervaring is dat de mensen nog het 

meest opzien tegen de extra rompslomp en tegen de onzekerheid of het bij die ene reparatie zal 

blijven -want er komt immers zo vaak meer bij kijken. Wie zijn auto beter leert kennen en 

ervaringen van anderen tot zich laat doordringen, krijgt daar steeds meer gevoel voor. Open, 

Eerlijk en Duidelijk is de enige manier om hiermee om te gaan. Wie een oldtimer koopt moet er 

rekening mee houden dat er wel eens iets stuk kan gaan of dat blijkt dat er meer aan de hand is 

dan op het eerste gezicht lijkt. Het weer rijdend krijgen van mijn eerste Traction heeft bovenop de 

aanschafprijs ongeveer 180% aan extra kosten en een onbeschrijflijke hoop tijd gevergd, maar ik 

heb er geen moment spijt van. Na 10 jaar en 50.000 km rijdt deze auto nog steeds probleemloos 

en ik weet in welke staat de techniek verkeert, tot in het kleinste detail. Als er iets stuk dreigt te 

gaan of daadwerkelijk de geest geeft, weet ik wat de gevolgen zijn, wat ik zelf kan doen en wat ik 

moet uitbesteden. Met een reële inschatting van het werk en de risico’s zijn de mensen het meest 

geholpen. “Even” een motor, een versnellingsbak, een voortrein of de remmen reviseren, is 

namelijk nooit “even”: het is een hoop werk, dus kost het een hoop tijd en een hoop geld. 

Meevallen doet het eigenlijk nooit. Met die stelregel kom je doorgaans het verst. 

 

Waarom wil je dan toch die Traction hebben? Natuurlijk om er op parkeerterreinen en op 

praatavonden met collega-eigenaren lekker over te kunnen lullen -en heel, heel misschien omdat 

een goede Traction toch ook wel heel lekker rijdt!. Ik vind de Traction daarnaast een fascinerende 

auto omdat je er veel van kan leren. In het concept van de Petite Voiture (zo heette de Traction in 

de ontwikkelfase binnen de fabriek) zijn briljante technische en constructieve oplossingen 

verwerkt, maar je ziet ook heel goed hoe men heeft geworsteld om een aantal details zo uit te 

werken dat ze voldoende degelijk en betrouwbaar waren. In de kroeg, met een glas bier in de 

hand laat zich lastig uitleggen hoe interessant het is om oude techniek te bestuderen. 
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