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Uniek auto-onderhoud voor het Louwman Museum

“Je wint de rally in de werkplaats”
De technische dienst van het Louwman Museum heeft da-

gelijks werk aan het repareren, onderhouden, prepareren 

en conserveren van de honderden auto’s in de collectie. Dat 

is een grote technische uitdaging, want de auto’s omvatten 

meer dan een eeuw autogeschiedenis. Hoe doen ze dat?

De verzameling van pakweg 250 auto’s in het 
Louwman Museum in Den Haag omvat alles van 
de allereerste pionierautomobielen uit de negen-
tiende eeuw en kwetsbare race-auto’s uit de jaren 
dertig tot aan grote Amerikaanse slagschepen 
met chroom en staartvinnen uit de jaren vijftig. Al 

die auto’s zijn gemaakt in verschillende tijden, in 
verschillende landen, op verschillende manieren 
en met verschillende materialen. Leon de Jong en 
Ron van Dongen moeten al die auto’s onderhou-
den. Ze doen dat in de werkplaats op het Louw-
man & Parqui-terrein in Raamsdonksveer, waar het 

museum tot de verhuizing naar Den Haag ook was 
gevestigd. Ron van Dongen deelt de auto’s, die in 
het museum in een tijdlijn van oud naar modern 
staan opgesteld, ruwweg in drie categorieën in: de 
geconserveerde auto’s, de permanente museum-
auto’s, en auto’s die regelmatig gebruikt worden. 
De geconserveerde en ongerestaureerde auto’s 
stammen uit het laatste deel van de negentiende 
eeuw. Vanwege hun kwetsbaarheid worden ze niet 
gebruikt en staan ze opgesteld in vitrines. Alle re-
servoirs en leidingen zijn afgetapt en leeggemaakt 
en er zit geen brandstof meer in de tanks en lei-
dingen. Een oliecarter hebben ze niet, de meeste 
van deze auto’s hebben een druppelsmeersysteem 
(geen druksmering).
Over een oliefilmpje dat in de leidingen en 
reservoirs achterblijft, hoeft niemand zich zorgen 
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De werkplaats van het Louwman Museum heeft twee bruggen. 
In het midden is er een lastafel, er kan worden gesoldeerd en 
lood worden gegoten, er is een olie-afdeling en een accubak 
met accutesters. Links staat een draaibank en rechtsachter 
hangen tegen de muur buizen van brons, aluminium, messing 
en staal om onderdelen van te maken.

te maken, want de materialen zijn vooral brons en 
koper. De cilinders zijn ingespoten met een coa-
ting, waardoor de motoren niet gaan vastzitten. 
Het is voornamelijk het interieur – de bekleding 
van stof of leer – en de riemen, die uitdrogen en 
dus onderhouden moeten worden. Van Dongen: 
“Deze auto’s laten we met rust. Ze blijven altijd in 
de vitrines staan en worden ter plaatse onder-
houden. We hebben ook overal lokdoosjes voor 
motten en andere insecten staan, want ongedierte 
is gevaarlijk als je oude auto’s stil zet.”

De publiekslievelingen treden op
Er is een groep van zo’n dertig auto’s, waaronder 
een Alfa Romeo 6C1750 en 8C2300, een Mercedes-
Benz 500K en een Aston Martin DB3, die met 
grote regelmaat meedoen aan toerritten, rally’s en 
concoursen. Het zijn historisch belangrijke auto’s 

en publiekslievelingen. Zo bezit het museum 
twee auto’s die een hoofdrol speelden in de film 
Genevieve: een Darracq uit 1904 en een Spyker 
Double Phaeton uit 1905. De film was in 1953 een 
bioscoophit, maar iedere Britse autoliefhebber 
kent de hoofdrolspelers nog steeds.
Van Dongen: “Met de Darracq doen we elk jaar 
mee aan de London to Brighton Veteran Car Run. 
Daags voor de start staan de honderd meest 
interessante deelnemende auto’s in Regent Street 
in Londen opgesteld. Iedereen wil dan met de Dar-
racq op de foto; het is ongekend hoeveel aandacht 
die auto trekt. Wij willen graag met exclusieve en 
bijzondere auto’s voor de dag komen, want het is 
goede reclame voor het museum. Het kost veel 
inspanning om deze auto’s rijdend te houden, 
maar we doen het graag”.
In sommige gevallen worden deze auto’s vaker 
dan één keer per jaar ingezet en daarom komen ze 
minimaal één keer per jaar naar Raamsdonksveer 
voor onderhoud en preparatie. Het museum be-
schikt over een eigen trailer om de logistiek te ver-
zorgen. Van al deze auto’s worden de uitgevoerde 
werkzaamheden in een dossier bijgehouden. De 
werkzaamheden worden ruimschoots van te voren 
ingepland, want de kalender kent een aantal vaste 
evenementen waar het museum meestal acte de 
présence geeft: Retromobile in Parijs, Techno-
Classica in Essen, Pebble Beach in Californië, 
Villa d’Este en Mille Miglia in Italië, de London to 
Brighton Veteran Car Run, het Goodwood Festival 
of Speed en Goodwood Revival in Engeland en het 
Concours d’élégance Paleis het Loo in Apeldoorn.

Starten, maar niet aanslaan
De derde groep auto’s, de permanente museum-
stukken, staat het hele jaar door in het museum. 
De auto’s zijn voorzien van vloeistoffen en hoewel 
ze niet worden gebruikt, kunnen de auto’s snel 
rijklaar gemaakt worden. Daar is echter lang niet 
altijd behoefte aan. Er is bijvoorbeeld een groep 
Amerikaanse auto’s uit de jaren vijftig en zestig 
met veel chroom en grote staartvinnen. Deze 
auto’s uit de permanente collectie komen zelden 
buiten, omdat ze niet uniek zijn en er voor het 
museum weinig eer aan een publiek optreden is 
te behalen.
De groep binnenblijvers heeft een eigen onder-
houdsschema. De auto’s worden eens in de twee 
à drie jaar naar de werkplaats in Raamsdonksveer 
gehaald, waarbij elke keer olie en koelvloeistof 
worden ververst (koelvloeistof dient ook om de 
waterpomp te beschermen). Als er DOT 3 in het 

Om de banden een matte uitstraling te geven en te beschermen 
tegen UV-straling gebruikt Van Dongen Meguiar’s Endurance. De 
uitlaten worden met Sebraline kachelzwart ingesmeerd. Als dit 
warm wordt, begint het aan alle kanten te roken en brandt het 
lekker in het metaal in. Door het uit te poetsen ontstaat er een 
mooie glans. Deze Lagonda heeft een niet-originele RVS-uitlaat 
met demper, waar geen kachelzwart nodig is.  Ron van Dongen: 
“Hoe ze dat vroeger deden? Ik denk dat zo’n Lagonda geen 
uitlaatdemping had...”

Het museum restaureerde vroeger zelf, maar nu niet meer. Van 
Dongen: “Wij brengen alles onder bij de beste specialisten ter 
wereld. Dat is weliswaar duurder, maar uiteindelijk moet een 
restauratie de hoogste kwaliteit hebben. We doen de techniek 
wel zelf: chassis, motor, versnellingsbak en onderstel”.
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De Ferrari 375 Indianapolis heeft een mechanische benzine-
pomp met een reservoir dat eerst gevuld moet worden, dat 
is wat Van Dongen hier doet. De motor heeft drie dubbele 
Webers en een dubbele Magneti Marelli ontsteking, die ook 
op vliegtuigen werd gebruikt. De motorruimte is zo krap dat 
de stuurstang eerst gedemonteerd moet worden om bij het 
rechter kleppendeksel te komen.

remsysteem zit, wordt dat vanwege de hygrosco-
pische kwaliteiten vervangen door DOT 5.2. Veel 
van deze auto’s krijgen tussentijds in Den Haag 
ook nog ‘klein onderhoud’ op de plaats waar ze in 
het museum staan. Van Dongen: “Veel bezoekers 
vinden het leuk om dat te zien. Het brandstofsys-
teem is leeg en we demonteren de bougies. Via de 
bougiegaten spuiten we Multilub van Würth naar 
binnen om een filmpje op de cilinderwand achter 
te laten. Dure teflonbescherming is voor deze 
auto’s niet nodig. We laten de startmotor draaien 
totdat de motor oliedruk heeft, zodat alle lagers, 
tuimelaars en nokkenassen weer voorzien zijn van 
een nieuw oliefilmpje. We laten de motor dus niet 
aanslaan”.
De auto’s die regelmatig buitenkomen, de groep 
van dertig, is sinds vorig jaar met Evans koelvloei-
stof uitgerust. Evans is een waterloze koelvloeistof, 
die corrosie, elektrolyse, putjes, waterpompcavi-
tatie en oververhitting voorkomt. Van Dongen: 
“We gebruiken Evans alleen als we weten dat het 
koelsysteem honderd procent in orde is. Dat geldt 
met name voor de auto’s die meedoen aan de 
Mille Miglia, want als je met dit soort auto’s – die 
gemaakt zijn om op circuits te racen – in een op-
tocht gaat rijden, kun je koelproblemen verwach-
ten. Je kunt dan een elektrische koelfan monteren, 
maar wij vinden deze vloeistof beter”. Het grootste 
voordeel is dat het kookpunt op 180°C ligt. Als 
normale koelvloeistof kookt, ontstaat stoomvor-
ming en luchtbellen, waardoor de koelvloeistof 
zichzelf uit het systeem duwt en de koeling nog 
verder afneemt. Daardoor ontstaan er tempera-

tuur- en spanningsverschillen in het materiaal, 
waar lelijke schades uit voort kunnen komen. Van 
Dongen: “We gebruiken deze koelvloeistof pas 
sinds vorig jaar en hebben er tot nu toe goede 
resultaten mee. We gebruiken het echter alleen 
als het motorblok in topconditie is, want de 
werkingstemperatuur ligt een paar graden hoger 
dan normaal”.

Moderne benzine: allemaal troep
Carburateurs van klassieke auto’s sneuvelen 
volgens Van Dongen bij bosjes. Althans, als je de 
carburateur niet laat aanpassen, want moderne 
benzine heeft – onder andere door toevoegingen, 
zoals bio-ethanol – een heel andere samenstel-
ling dan vroeger. Van Dongen: “Als je vroeger een 
auto een jaar liet staan, zat er altijd nog wel wat 
benzine in de carburateur. Nu is de benzine al na 
een paar maanden verdampt en laat het een vieze, 
plakkende substantie na”.
Voor de auto’s die het museum regelmatig 
gebruikt, worden additieven aan de brandstof 
toegevoegd, zoals ethanolbeschermers. Die addi-
tieven zorgen er ook voor dat de brandstof minder 
snel verdampt. Van Dongen laat consequent het 
brandstofsysteem leeglopen en de motoren net zo 
lang draaien totdat de brandstof op is. Eventueel 
worden de vlotterkamers afgetapt en voorzien van 
‘white spirit’ ter bescherming. De oude auto’s uit 
het koperen tijdperk hebben weinig problemen 
met de moderne brandstoffen, omdat de sproeiers 
bij wijze van spreken nog wel met een draadje van 
een staalborstel open zijn te krijgen.
Dat geldt niet voor de race-Alfa’s met hun Weber-
carburateurs, die juist heel gevoelig voor vervui-
ling zijn. De membranen van de acceleratiepomp 
kunnen er ook niet tegen; die verharden sneller. 

Van Dongen: “We hebben een paar leveranciers 
die voor ons de carburateurs onderhouden en 
die goed op deze problematiek zijn ingesteld. 
Eenvoudige membranen maken we zelf, maar 
gecompliceerde membranen laten we maken”. 
Het afstellen van de ontsteking is een kwestie van 
uitproberen. De originele fabrieksgegevens doen 
er weinig meer toe, want door de verandering van 
de benzine kan een auto zo maar zes graden meer 
voorontsteking nodig hebben. Van Dongen: “Wij 
hebben hier geen testbank, maar de Aston Martin 
DB3 heeft al een paar keer op een vermogensbank 
gestaan. We doen dat alleen als wij hiermee de 
prestaties van een auto kunnen verbeteren; niet 
omdat we de auto sneller willen maken”.

Liever betrouwbaar dan snel
Het doel van het museum is om de auto’s zo 
origineel mogelijk te houden. Makkelijk is dat niet. 
Sommige motoren – vooral die van de race-auto’s 
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Bugatti’s zijn gevoelig voor onbalans. De balanceerloodjes 
maakt Van Dongen in zelfgemaakte malletjes met verschillende 
dieptes voor verschillende gewichten. Bugatti’s hebben alumi-
nium gietwielen met tapgaatjes om deze balanceerloodjes in 
vast te schroeven.

Als pakkingen te koop zijn, heeft dat de voorkeur, en anders 
gebruikt Van Dongen zijn pakkingsnijder. Ook klepdekselpak-
kingen van kurk en desnoods koppakkingen van koper maakt 
hij zelf.

De Ferrari 375 Indianapolis wordt klaargemaakt voor het Good-
wood Festival of Speed. Op de voorgrond staat een startmotor 
met accu in een steekkarretje; de Ferrari heeft geen eigen 
startmotor aan boord.
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– lopen stationair ontzettend slecht. Dat was 
vroeger onbelangrijk, omdat die motoren alleen 
op volle toeren ideaal moesten draaien. Maar de 
snelheden liggen tijdens de Mille Miglia en andere 
rally’s tegenwoordig veel lager dan vroeger. Aan-
passingen zijn dus onvermijdelijk. Samen met de 
carburateurspecialisten worden dan oplossingen 
gezocht om de auto’s zowel stationair als bij lage 
en hoge snelheden goed te laten draaien.
Van Dongen: “De overgang van de stationaire naar 
de hoofdsproeier kunnen we aanpassen, eventu-
eel brengen we een balanssproeier aan. We heb-
ben in een Benz-carburateur uit de negentiende 
eeuw moderne Weber-componenten ingebouwd. 
Dat is een concessie aan de originaliteit, maar we 
konden het inpassen in de originele behuizing, 
zodat je er niets van ziet. Dit soort aanpassingen 
moet betrouwbaar zijn, je moet er prettig mee 
kunnen rijden en het moet er origineel uitzien; 
dus geen carburateur uit de jaren vijftig op een 
auto uit de jaren twintig. We bewaren ook altijd de 
originele ontsteking of carburateur, zodat we het 
terug kunnen bouwen”.
Wanneer het museum een keuze moet maken tus-
sen betrouwbaarheid en snelheid, kiest het voor 
betrouwbaarheid. Van Dongen: “De Mille Miglia is 
een snelle race en je wilt het beste laten zien, maar 
niet tot elke prijs”.

Rondje Poederoijen
Rondom Raamsdonksveer heeft Van Dongen een 
parcours uitgezet, waar hij kan testen of de auto’s 
tijdens een rally betrouwbaar ingezet kunnen wor-
den. Hij noemt het ‘een rondje Poederoijen’. Op de 
bochtige weggetjes langs de rivieren en een enkel 
heuveltje kan Van Dongen met wisselende toeren-
tallen een goede indruk van de auto krijgen. “Als 
we rammeltjes willen opsporen of schokdempers 
testen, dan gaan we een paar keer de markt in 
Geertruidenberg over. Als het op die kinderkopjes 
heel blijft, is het goed.”
De Ferrari 375 Indianapolis, die nu in de werk-

plaats staat, heeft geen kenteken en wordt getest 
op het eigen Louwman & Parqui-terrein. Voor de 
‘hillclimb’ van Goodwood Festival of Speed moet 
de auto goed accelereren en remmen, maar op 
topsnelheid wordt er met die auto daar toch niet 
gereden. Twee weken voor de Mille Miglia reed 
Van Dongen met de Aston Martin DB3 een afslui-
tende testrit toen de krukas door trillingen net 
voor het achterste hoofdlager doormidden brak. 
Van Dongen: “Van één van de zusterauto’s bleek in 
Engeland nog een krukas aanwezig, die we moch-
ten overnemen. We waren zo kort voor de Mille 
Miglia blij dat we die krukas konden bemachtigen. 
Als dat niet was gelukt, hadden we een krukas 
moeten laten smeden, maar dat zou nooit op tijd 
klaar zijn geweest”.
Van diezelfde DB3 heeft Van Dongen eens de 
brandstoftank moeten repareren, omdat de 
koelribben van de remtrommels – die tegen het 
differentieel aanzitten – na een stevige kuil dwars 
door de brandstoftank heen kwamen. “We hebben 
de halve auto moeten demonteren om bij de tank 
te kunnen komen. Met een plaatje aluminium en 
twee componenten metaallijm hebben we de 
gaten gedicht. Na een tijdje uitharden was de auto 
net een half uurtje voor de start klaar. Thuisgeko-
men hebben we een nieuwe tank van geklonken 
aluminium moeten laten maken.” Van Dongen 
heeft inmiddels 25 keer de Mille Miglia in de 
service-auto gevolgd, want in het servicen ligt zijn 
passie. “Er zijn altijd dingen die lostrillen, zoals een 
stoeltje of een ruitje, want de Mille Miglia is geen 
oude wijven rit. Je wint de rally in de werkplaats.”

Creatief: zelf constructies maken
Veel reparaties vragen de nodige creativiteit van 
De Jong en Van Dongen. Neem bijvoorbeeld de 
zelfgemaakte constructie om naven van hele oude 

auto’s te demonteren. Van oud gereedschap en 
onderdelen hebben de mannen zelf iets in elkaar 
gelast en dat werkt goed. Van Dongen: “Vroeger 
moest de smid het ook zelf maar uitzoeken; 
dealers waren er nog niet en van werkplaatshand-
boeken en speciaalgereedschap had ook nog 
niemand gehoord”.
Balanceerloodjes voor Bugatti-wielen giet Van 
Dongen zelf. Hij verzamelt eerst een bak vol ‘nor-
male’ balanceerloodjes, zet de brander eronder 
en giet het lood in zelfgemaakte mallen. Ook pak-
kingen worden – als ze niet verkrijgbaar zijn – zelf 
gemaakt: pakkingen worden uitgeknipt uit papier, 
klepdekselpakkingen uit kurk en koppakkingen uit 
massief koper. Lederen riemen, bijvoorbeeld voor 
de aandrijving van de Benz uit 1895, worden kant-
en-klaar gekocht. De uiteinden van de riem kop-
pelt Van Dongen met metalen schakelsluitingen 
aan elkaar. “Een nieuwe riem wordt in het begin 
snel langer. Je merkt vanzelf als het zo ver is; de 
riem gaat slippen en de auto verliest vermogen. 
Dan moet je even stoppen, een stuk van de riem 
afknippen, de twee schakels weer aan elkaar ma-
ken en dan kun je weer verder rijden. Drie minuten 
werk, ik ben er inmiddels best handig in. Als de 
riem oud is, gaat ‘ie slingeren en kan de riem van 
de poelie aflopen. Dan moet je de riem vervangen. 
Je kunt met één riem overigens makkelijk London-
Brighton uitrijden.”
In Den Haag is geen depot, alle auto’s staan in de 
collectie, dus als de Benz meedoet aan de London 
to Brighton Veteran Car Run, dan zet het museum 
op de leeggekomen plaats een andere auto neer. 
Van Dongen: “Meneer Louwman wil niet alleen 
mooie auto’s in het museum laten zien, maar hij 
wil ze ook graag op evenementen tonen. Dan kan 
iedereen de auto’s zien en horen rijden, daar zijn 
deze auto’s tenslotte oorspronkelijk voor gemaakt”.
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De Vertex-magneetontsteking van een Alfa Romeo is door het 
museum ingeregeld, zodat bij 350 t/min de voorontsteking nul 
graden is en bij 1.600 t/min zeven graden. Met centrifugaal-
plaatjes en een vorkje, die de plaatjes optilt en ze een tandje 
verzet, kan Van Dongen de ontsteking afstellen. Hij houdt de 
fabrieksgegevens erbij, maar wijkt – in verband met moderne 
benzine – daar altijd van af. Dit is een lederen aandrijfriem voor de alleroudste auto’s. In 

de negentiende eeuw werden auto’s nog niet aangedreven 
door een ketting, laat staan een cardanas. De uiteinden van de 
riem maakt Van Dongen met metalen schakels aan elkaar, ook 
onderweg, als de riem oprekt.

Na montage van een nieuwe drukgroep was de balans niet 
meer optimaal en brak de krukas net voor het achterste hoofd-
lager. Het gebeurde Van Dongen tijdens een proefrit, maar 
gelukkig had een zusterauto van de Aston Martin DB3 nog een 
krukas liggen. Net op tijd voor de Mille Miglia.
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