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“On camp beds, the only beds we’d know from now on, and lying beside La Po-
derosa, our snail-like dwelling, we still looked into the future with impatient joy. 
We seemed to breathe more freely, a lighter air, an air of adventure. Distant coun-
tries, heroic deeds and beautiful women spun around and around in our turbulent 
imaginations.” 
  – Ernesto ‘Che’ Guevara, The Motorcycle Diaries(Notas de Viaje) 1952 –  
 
 
 
“They’re not scared of you, they’re scared of what you represent to them […] 
What you represent to them is freedom.” 

 – George Hanson (Jack Nicholson) EASY RIDER 1969 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1. Advertentie van de importeur R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam voor Indian motor-
rijwielen. Een van de weinige advertenties uit de jaren twintig waar wel interactie tussen 
motorrijder en buitenstaander op voorkomt. (De Telegraaf 27 juli 1921) 
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VOORWOORD 
 

 

Waarom maken mensen tegenwoordig niet méér gebruik van motorfietsen? Dat is een 

vraag die misschien wel iedere motorrijder weleens gesteld heeft. Het antwoord lijkt zo 

simpel. Auto’s zijn comfortabeler om in te rijden en er is geen speciale kleding voor nodig 

om je hierin voort te bewegen. Tegelijkertijd staan dagelijks miljoenen mensen in de file 

vanwege dit comfortabele gevoel. Met de motor heb je de mogelijkheid hier voorbij te rij-

den. Als er meer mensen zouden motorrijden zou er zelfs geen file meer zijn. Tegelijkertijd 

is het ook mogelijk de vraag te stellen waarom mensen eigenlijk gaan motorrijden. Vrijheid 

is daarbij vaak het devies. Op de motor zou men zich niet gebonden voelen aan regels en 

niet in dezelfde keurslijf zitten als de automobilist. Tegelijkertijd kan echter niet gesteld 

worden dat rijden met een helm op een volledig vrij gevoel geeft. Misschien is de motorrij-

der hierdoor nog wel meer afgesloten van de buitenwereld dan de automobilist. 

Als iemand uiteindelijk zijn of haar helm opzet en op de motor stapt is diegene een an-

der persoon. Voor andere motorrijders is deze plotseling een van hen, terwijl hij of zij voor 

niet motorrijders plotseling een ander wordt. Het is een vreemd gegeven dat de motorrijder 

zo’n speciale plek in de westerse samenleving inneemt. Als historicus ga je ervan uit dat 

hiervoor een oorzaak in het verleden is te vinden. Die zoektocht is dan ook het onderwerp 

van de masterscriptie die hier voor je ligt. Een dergelijk werk schrijf je niet zomaar, maar is 

uiteraard het product van een aantal jaren ijverig studeren. Voor mij betekende dat een 

interessante studie in een stad waarvan ik ben gaan houden, maar waarvan ik ook blij ben 

dat ik er niet altijd hoefde te verblijven. Was ik wel verhuisd naar Amsterdam, dan was het 

onderwerp voor deze scriptie echter waarschijnlijk nooit tot stand gekomen. Een motorrij-

bewijs had er dan immers nog niet ingezeten. 

Een voorwoord is uiteraard ook het moment om mensen te bedanken. Allereerst wil ik 

daarbij mijn scriptiebegeleider Jouke Turpijn bedanken. Ook de medewerkers van de ver-

schillende archieven die ik heb bezocht verdienen een dankwoord. Hoewel de 

openingstijden niet altijd duidelijk vermeld werden, of soms bleek dat een archief verplaats 

was zonder dat andere medewerkers dat wisten, zou ik vooral ook de regionale archieven 

aan willen bevelen bij anderen die ook historisch onderzoek willen doen. De ongedwongen 
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sfeer die daar hangt en de interesse van de medewerkers voor je zoektocht geven het soms 

langdurige doorspitwerk toch een stuk leuker. De redactie van Motor Magazine verdient 

hierbij nog een apart dankwoord, omdat ze me de mogelijkheid gegeven hebben de meeste 

afbeeldingen die in deze scriptie staan te fotograferen. 

Dan rest mij als laatst nog veel leesplezier te wensen en de hoop uit te spreken dat na 

het lezen van deze scriptie meer mensen iets voor de verrassende en interessante geschie-

denis van het motorvoertuig en zijn gebruikers willen betekenen. 

 

       Haarlem, 2 december 2014 

Ruben Daniels    
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Afbeelding 2. Een tennisster heeft belangstelling voor een motorrijder en zijn machine. De motor als 
product om mee te scoren. (Cultuur onder dak Apeldoorn, Archief Sparta) 

  



 

  

 

 

 

INLEIDING 

 

 

In een artikel in het tijdschrift Motormagazine van 10 januari 2013 kwam de volgende zin 

voor: 

 

“Een motorrijder is iemand die ‘vecht[..] tegen een zondvloed aan automobielen, 
behendig aan de klauwen der vertraging ontglippend, zich een pad banend door 
de aderverkalking van grote steden. Dit alles om niet te bezwijken onder die 
grootste kracht van alles. De Druk. Druk, opgevoerd door aandeelhouders, ver-
sterkt door kortetermijnpolitiek en tot orkaankracht aangewakkerd door een 
economische crisis.”1 

 

Uit deze woorden blijkt dat de schrijver zich als motorrijder duidelijk anders voelt dan het 

overige wegverkeer. Voor een deel heeft hij gelijk. Er zijn bijvoorbeeld veel minder motoren 

op de weg dan auto’s – al doet een mooie zomerse dag in Zandvoort soms anders vermoe-

den – en het aspect van veiligheid is bij auto’s ook nog eens vele malen groter. Het anders 

willen zijn dan anderen is tegenwoordig een wezenlijk onderdeel van de motorrijdercul-

tuur. Toch zijn er sinds de uitvinding van de motorfiets verschillende pogingen gedaan om 

van de motor juist een algemeen gebruiksgoed te maken. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde de hoofdredacteur van het tijdschrift Motor 

bijvoorbeeld de vraag aan te zwengelen hoe de Nederlandse Motorrijders Vereniging, die 

op dat moment onder auspiciën stond van de ANWB, ervoor kon zorgen dat na de oorlog 

fietsers, tramgebruikers en voetgangers over te halen waren om een motor aan te schaffen. 

De ‘Massa-Motoriseering!’, zoals de kop van zijn wekelijkse column op het voorblad luidde, 

diende volgens hem mogelijk gemaakt te worden via het motorrijwiel. Ondanks de proble-

men waarin het land zich verkeerde – alleen al het gebrek aan benzine – zag hij in de motor 

veel mogelijkheden als functioneel en goedkoop vervoermiddel dat je verder kon brengen 

dan bijvoorbeeld de fiets.2 

                                                                    
1 Tim Dekkers, ‘Strijd met Elementen’, Motormagazine 10 januari 2013, 60. 
2 Motor, 18 september 1942. 



Van motorrijwiel “voor iedereen” naar “meer dan een machine” 

2 
 

Een tweede voorbeeld is een Amerikaanse reclamecampagne van Honda uit het begin 

van de jaren zestig. ‘You meet the nicest people on a Honda’, luidde een advertentie voor de 

50 cc motor van dat merk in 1963. Iedereen moest immers aan de motorfiets  in de Verenig-

de Staten, zo hadden had men bij Honda bedacht, en deze campagne zou daar inderdaad bij 

helpen. De advertentie toonde geen stoere outlawbikers, maar mensen die dagelijkse bezig-

heden uitvoerden op  een gemotoriseerd voertuig dat wij tegenwoordig eerder als een 

motorscooter aan zouden duidden, maar dat op de markt gebracht werd als een volwaardi-

ge motorfiets. Erg snel gingen ze niet, de Honda 50 had een maximum van iets meer dan 70 

kilometer per uur en een vergelijkbare fiets van de concurrent Yamaha, de Riverside 60, 

haalde net niet de 90.3  

Hoewel deze motoren ook voor Japanse begrippen niet erg groot waren wist Honda wel 

een enorme hoeveelheid motoren af te zetten in de VS, 77 procent van de totale export van 

400.385 motoren in 1963 werd daar verkocht.4 Voor een land waar de auto het ideale trans-

portmiddel was en motoren vele malen zwaarder gereden werden, mag dit toch als een 

behoorlijke verrassing worden gezien. Het begin van een afzetmarkt van Japanse motoren 

in de rest van de wereld, was dus te danken aan een nog onontdekte nichemarkt binnen de 

Amerikaanse samenleving. 

Ondanks dat de ‘gewone mens’ blijkbaar ook behoefte had aan een goedkoop vervoers-

middel en daarbij de motorfiets als een veilige en vooral logische manier zag om van A naar 

B te komen, wisten deze Japanse merken er niet voor te zorgen ook de zwaardere motor-

fietsen hiervan te laten meeprofiteren. Tegenwoordig worden zware motorfietsen immers 

nog steeds niet gezien als een handig en goedkoop vervoermiddel, maar eerder als identi-

teits- of lifestyleobject. Het gebruik van motorrijders om te zwaaien naar elkaar is een 

voorbeeld ter erkenning van deze identiteit. Scooter- en brommerrijders behoren niet tot 

deze groep. Zij zijn immers geen échte motorrijders. Zou het kunnen dat dergelijke cam-

pagnes als die van Honda in Europa het tegenovergestelde teweegbrachten en ervoor 

zorgden dat motorrijders en scooter- en brommerrijders hierna verschillende groepen gin-

gen vormen? 

Als motorrijder treed men dus toe tot een bepaalde groep binnen de samenleving waar 

men nooit alle leden van zou kunnen kennen, maar die wel een gelijke interesse bezitten en 

elkaar op deze manier als gelijken zien. De motorrijder treed eigenlijk toe tot een ‘imagined 

                                                                    
3 Steven E. Alford en Suzanne Ferriss, Motorcycle ‘Objekt series’ (Londen 2007), 133-134. 
4 Jeffrey W. Alexander, Japan’s Motorcycle Wars. An Industry History (Paperback versie; Honolulu 2009), 204. 
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community’, zoals Benedict Anderson deze in zijn boek Imagined Communities: Reflections on 

the Origin and Spread of Nationalism heeft uitgelegd.5 Hoewel Andersons verhaal over het ont-

staan van het nationalisme gaat en niet over de cultuur van het motorrijden, is er wel een 

zekere vergelijking te trekken. 

Deze vergelijking is echter niet dezelfde als bijvoorbeeld over het fietsgebruik in Neder-

land gezegd kan worden. Hoewel ideeën over de vrijheid en onafhankelijkheid zowel bij 

het fietsen als bij het motorrijden terug te vinden zijn, worden deze toch op een andere 

manier ingevuld. Daar waarbij door Nederlanders fietsen al snel als typisch Hollandse be-

zigheid werd omarmd, met de ANWB als belangrijke katalysator, vonden dergelijke ideeën 

onder motorrijders moeilijker hun weg naar de oppervlakte.6 Overwinningen van Neder-

landers bij wedstrijden waren wel reden tot vreugde en het gebruik van in eigen land 

gemaakte motorfietsen werd wel aangemoedigd, maar de motor is nooit opgenomen in een 

nationale canon. Voor de motorrijder zorgde namelijk niet het grote nationale gebruik voor 

de uiteindelijke verbondenheid, maar ging het om het gebruik op zich dat altijd voor een 

gevoel van verbondenheid wist te zorgen. De verbeelde gemeenschap waar de motorrijder 

van uitmaakt is dus eerder op internationaal dan op nationaal niveau bepaald.  

Net zoals nationalistische gevoelens, volgens Anderson, van bovenaf opgelegd werden  

is het heel goed mogelijk dat verschillende instanties in staat waren het beeld dat mensen 

van buitenaf van de groep hadden, als ook het beeld dat de groep van zichzelf had, te mani-

puleren. In eerste instantie was het uiteraard de groep zelf, die handelde naar het beeld dat 

zij van zichzelf had, maar voor motorrijders gold bijvoorbeeld dat onder andere de motor-

fabrikanten dit beeld wilden beïnvloeden om verkoopcijfers te halen. Ook andere media, 

zoals tijdschriften en zeker filmproducenten konden het beeld van de ‘community’ sturen. 

Advertenties zijn een belangrijke richtinggever binnen onze culturele uitingen.  Mensen 

proberen zich immers door het kopen van bepaalde producten te onderscheiden van ande-

ren. Door zelf culturele waarden aan een product toe te kennen spelen adverteerders in op 

deze vraag.7 Het begrip dat mensen door advertenties beïnvloed konden worden zou vol-

gens de historicus Stuart Ewen het eerst zijn opgekomen in het Amerika van de jaren 

twintig. Grote groepen mensen kregen op dat moment namelijk voor het eerst de beschik-

                                                                    
5 Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Londen 1983). 
6 Anne-Katrin Ebert, ‘Cycling towards the Nation. The Use of the Bicycle in Germany and the Netherlands, 1880-
1940’, European Review of History. Revue europeenne d’histoire 11.3 (2010) 347-364, aldaar 356. 
7 Pamela Odih, Advertising in Modern & Postmodern Times (Londen, Thousand Oaks, New Delhi etc. 2007), 100, 110 en 
166. 
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king over geld opleverende vrije tijd.8 Adverteerders namen daarbij bestaande culturele 

waarden over om in de eigen reclames te gebruiken.  

Dat mensen zelf ook bestaande beelden gebruiken om hun eigen identiteit vorm te ge-

ven is nog het best te illustreren aan de hand van een van de beroemdste motorrijders ter 

wereld, Ernesto Ché Guevara.  Guevara’s reis door Zuid-Amerika op de motor wordt vaak 

gezien als een omslagpunt in zijn denken over de ideale wereld.  

  

“The person who wrote these notes passed away the moment his feet touched Ar-
gentine soil. The person who reorganizes and polishes them, me, is no longer, at 
least I’m not the person I once was.”9 

 

Guevarra begreep zelf echter heel goed dat hij dit beeld gemakkelijk aan de hand van een 

motorreis aan de lezer duidelijk kon maken. Op die manier schreef Guevara over de privile-

ges van de motorrijder.  

Hoewel zijn dagboek vooral een beschrijving geeft van wat hij had meegemaakt op zijn 

reis en de motor nog niet de helft van de reis had overleeft, is zijn verhaal mede door zijn 

latere loopbaan als communistische vrijheidstrijder en later belangrijk politiek leider in 

Cuba, voor velen in de loop der jaren een bron van inspiratie geweest. Daarbij worden alle 

belevenissen van Guevara’s vaak op subtiele wijze gekoppeld aan latere denkbeelden. Vol-

gens Fernanda Bueno, in het artikel “Motorcycle Diaries”: The myth of Che Guevarra in the 

twenty-first century’, wordt op die manier in de film het mythische en onjuiste beeld dat er 

is van Guevara in stand gehouden.10 

De beleving van de mythe van Guevarra is onderdeel geworden van het imago van de 

motorrijder. Een beeld dat tegenwoordig vaak als vaststaande waarheid wordt aangeno-

men, maar waarvan alleszins zeker is dat deze in het verleden op dezelfde manier beleefd 

werd. De vraag die hieraan gekoppeld kan worden is, hoeveel invloed de advertentiemarkt 

gehad heeft op de welwillendheid van mensen om dit beeld vast te houden.  Hoewel zij dit 

niet expliciet op die manier benoemen, beschrijven Steven E. Alford en Suzanne Ferriss, 

beiden redacteuren van The international Journal of Motorcycle Studies, deze mythe van de mo-

                                                                    
8 Stuart Ewen Ewen, Stuart, Captains of Consciousness. Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture (25e jubile-
umeditie;  New York 2001), 83-88. 
9 Ernesto ‘Che’ Guevarra, The motorcycle diaries. Notes on a Latin American journey ([oorspr. 1954] vert.; Londen 2004), 
16 en 32. 
10 Fernanda Bueno, “Motorcycle Diaries”. The myth of Che Guevarra in the twenty-first century’, Confluencia 23.1 
(2007) 107-114, aldaar 112. 
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torrijder op zeer treffende wijze. Voor Alford en Ferris zijn er in feite twee belangrijke 

oorzaken geweest voor het ontstane beeld ten opzichte van motorrijders. 

Als eerste noemen zij de film The Wild One uit 1954 als katalysator voor de nieuwe kijk 

op motorrijders, mede veroorzaakt door het tweede punt, namelijk de opkomst van de 

jeugd en ‘outlaw’ cultuur na de tweede wereldoorlog.11 Volgens Alford en Ferris is het beeld 

dus veranderd door ontwikkelingen die nauw samenhangen met de culturele veranderin-

gen ten tijde van de wederopbouw. De film als massamedium werd immers steeds 

belangrijker. Ook was dit een tijd waarin juist jongeren steeds meer te besteden kregen en 

zich duidelijker gingen onderscheiden van hun ouders. Wat hielden deze nieuwe culturen 

echter precies in en was deze tijd inderdaad zo bepalend voor de kijk op de motorrijder als 

zij beweren? Alford en Ferris schrijven immers ook dat in de jaren ‘10 en ‘20 van de vorige 

eeuw ook al films gemaakt werden over de man ‘with [his] chrome horse as a substitute for 

his trusty steed in chasing after his girl’.12  

Advertenties geven ons extra inzicht in de ontwikkeling van de heersende motorcul-

tuur. Ze geven ons antwoord op de vraag welk publiek de fabrikant in gedachte had tijdens 

het ontwerp,  de ontwikkeling en de bouw van zijn motorfiets. Uit welke groep van de 

samenleving moest de motorrijder bijvoorbeeld komen? Werden er groepen uitgesloten als 

motorrijder, of juist niet? Voor welk doeleinde werd de motorfiets eigenlijk geschikt be-

vonden? Allen vragen die te beantwoorden zijn aan de hand van motorfietsadvertenties.  

Over het fenomeen motorrijden is in wetenschappelijke zin nog maar weinig geschre-

ven. Hoewel er legio boeken zijn over de techniek van de motor, of over de ontwikkeling 

van de motor door de jaren heen, komen deze boeken meestal niet verder dan een opsom-

ming van technische veranderingen die de motorfiets heeft doorgemaakt, aan de hand van 

nieuwe productiemotoren. Als ze wel culturele aspecten behandelen zijn ze vaak niet ge-

annoteerd.  Het enige noemenswaardige werk dat de cultuur van de motor en zijn bereider 

onder de loep heeft genomen, is het boek met de weinig uitleggende titel Motorcycle, van de 

reeds hierboven genoemde Steven E. Alford en Suzanne Ferris. Ook dat boek heeft helaas 

nog behoorlijk wat tekortkomingen, omdat het geen bronnenonderzoek bevat en de schrij-

vers dus hebben moeten werken met bestaande kennis. 

Deze kennis is wel enigszins voorradig. Zo hebben ze uiteraard kunnen putten uit hun 

eigen motortijdschrift International Journal of Motorcycle Studies. Dit tijdschrift bestaat echter 

                                                                    
11 Alford en Ferriss, Motorcycle, 118 en 127-131. 
12Ibidem, 120. 
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nog niet zo lang. De eerste uitgave stamt uit 2005 en bovendien bevat het voornamelijk 

sociologische artikelen.13 Veel historisch werk heeft het nog niet voortgebracht. In andere 

tijdschriften hebben wetenschappers zich ook op de motorfiets gericht. Zo is het artikel 

‘Popular Mass Culture, and the Question of Nazi Succes, the Eilenriede Motorcycle Races, 

1924-39’ van Adelheid von Saldern een goed artikel over de nazificatie van iedere culturele 

uitspatting in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog.14 Ook over het ontstaan van de 

motorindustrie zijn enkele  werken verschenen, zoals bijvoorbeeld Cord Scotts ‘Harley’s 

Wayward Cousins: a History of Chicago Motorcycle Makers’.15  

Hoewel het artikel van Von Saldern, dat uit al uit 1992 stamt, een uitzondering op de 

regel lijkt, past het artikel van Scott binnen een voorzichtige trend waarbij steeds meer 

interesse ontstaat naar de geschiedenis van de motorfiets als onderdeel van de transportge-

schiedenis. Enkele belangrijke werken die hierbij genoemd dienen te worden zijn The 

Strange Death of the British Motor Cycle Industry, van de Canadese Historicus Steve Koerner en 

Das Motorrad: Ein deutscher Sonderweg in die automobile Gesellschaft, een bewerking van het proef-

schrift dat Frank Steinbeck schreef aan de TU Berlin.16 Een goed Nederlands onderzoek is 

het boek Eysink van fiets tot motorfiets, van Vincent van der Vinne.17 Ondanks dat door deze 

werken de kennis over de groei en ondergang van een van de belangrijkste motorindustrie-

en ter wereld sterk is verbeterd en ook een beter begrip is ontstaan over wie de gebruikers 

waren van motorfietsen in bepaalde perioden, blijft in deze boeken de gebruikerscultuur 

vaak nog onderbelicht. 

Historici die zich met de geschiedenis van de auto bezighouden zijn hier wel al eerder 

mee begonnen. Met de komst van de boeken Taking the Wheel: Women and the coming of the Motor 

Age van Virginia Scharff en Down the Asphalt Path: The Automobile and the American City van Clay 

McShane uit het begin van de jaren negentig, waarin alledaagse gebruiken en gendervraag-

stukken een belangrijke rol spelen, had de ‘Cultural Turn’ immers een redelijk vaste plaats 

                                                                    
13 Zie het archief op de eigen website. International Journal of Motorcycle Studies, 
http://ijms.nova.edu/IJMS_Archives.html [Laatst geraadpleegd op 5 april 2014]. 
14 Adelheid von Saldern, ‘Cultural Conflicts, Popular Mass Culture, and the Question of Nazi Success. The Eilen-
riede Motorcycle Races, 124-39, German Studies Review 15.2 (1992) 317-338. 
15 Cord Scott, ‘Harley’s Waywar Cousins. A History of Chicago Motorcycle Makers’ Journal of the Illinois State Histor-
ical Society 98.4 (2005/2006) 287-302. 
16 Steve Koerner, The Strange Death of the British Motor Cycle Industry (Lancaster 2012) en Frank Steinbeck, Das Motor-
rad. Ein deutscher Sonderweg in die automobile Gesellschaft (Stuttgart 2012). 
17 Vincent van der Vinne, Eysink: van fiets tot motorfiets. Ondernemen tijdens de opkomst van het gemotoriseerd verkeer (Am-
sterdam 2001). 
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binnen de geschiedenis van de auto verworven.18 Meer recente artikelen zoals Robert Bu-

ergleners ‘Driving Ambitions: Charles Roswell Henry and the Changing Status of the early 

Automobile Consumer’ en Michael John Laws ‘Speed and blood on the bypass: The new 

automobilities of inter-war London’, tonen ons dat cultuuronderzoek aan de hand van 

bijvoorbeeld rechtbankverslagen en politierapporten en kwalitatief persoonlijk begripson-

derzoek een steeds belangrijkere plaats inneemt binnen de transportgeschiedenis.19 

Verschillende historici hebben zich al reeds beziggehouden met specifiek op de auto 

gerichte advertenties. Een voorbeeld hiervan is Margaret Walsh. Walsh is emeritus profes-

sor Amerikaanse economische en sociale geschiedenis en zette zich aan het einde van haar 

loopbaan in voor een mobiliteitsgeschiedenis als onderdeel van ons culturele dagelijkse 

leven.20 In het artikel ‘Gender and Automobility’, uit 2010, gebruikt zij reclames om aan te 

tonen hoe er over verschillende groepen in de samenleving werd gedacht. Net als bij andere 

historici gaat het hierbij echter enkel over vrouwen.21  

Hoewel Sasha Disko in haar proefschrift met de titel Men, Motorcycles and Modernity: Moto-

rization in the Weimar Republic – dat zij heeft geschreven voor het behalen van haar 

doctorsgraad filosofie – enkele pagina’s wijdt aan motorfietsreclames, spelen deze in de rest 

van haar boek geen rol.22 Een substantieel onderzoek naar motoradvertenties bestaat dus 

nog niet en is een aanvulling op onze kennis over de motorrijdercultuur. Ondanks dat bij-

voorbeeld onder andere Michael John Law, in zijn eerder genoemde artikel, en ook de 

Nederlander Peter-Eloy Staal, in het boek Automobilisme in Nederland, motorgebruik hebben 

geïntegreerd in hun onderzoek kan deze scriptie ook hierop een aanvulling zijn.23 

Deze scriptie gaat niet alleen over de ontwikkeling van advertenties in de twintigste 

eeuw en de daarmee samenhangende  totstandkoming van een sterk op de vrije tijd gerich-

te consumptiemaatschappij, maar ook over mannelijkheid en klasse. Wat mannelijkheid 

precies inhoudt wordt goed omschreven door de historicus Christopher E. Forth. Net zoals 

                                                                    
18 Virginia Scharff, Taking the Wheel. Women and the Coming of the Motor Age (Alberquerque 1992) en Clay McShane, 
Down the Asphalt Path. The Automobile and the American City (New York 1994). 
19 Robert Buerglener, ‘Driving Ambitions. Charles Roswell Henry and the Changing Status of the early Automo-
bile Consumer’, Michigan Historical Review 37.2 (2011) 79-98 en Michael John Law, ‘Speed and blood on the bypass. 
The new automobilities of inter-war London’, Urban History 39.3 (2012) 490-509. 
20 Margaret Walsh, ‘Gender in the History of Transportation Services. A Historiographical Perspective’, The Busi-
ness History Review 81.3 (2007) 545-562 , aldaar 549. 
21 Margaret Walsh, ‘Gender and Automobility. Selling Cars to American Women after the Second World War’, 
Journal of Macromarketing 31.1 (2011) 57-72. 
22 Sasha Disko, ‘Men, Motorcycles and Modernity. Motorization in the Weimar Republic’ (Proefschrift; Ann 
Arbor 2008) 79-86. 
23 Law, ‘Speed and blood on the bypass’, 506-508 en Peter-Eloy Staal, Automobilisme in Nederland. Een geschiedenis van 
gebruik, misbruik en nut (Zutphen 2003) o.a. 63-65. 
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in genderrelaties vrouwelijkheid geen vast gegeven is maar binnen onze eigen cultuur vorm 

heeft gekregen, geldt dit ook voor mannelijkheid. Mannelijkheid zegt Forth “could never be 

assumed but always had to be guarded or regained, and therefore it called for permanent 

vigilance and constant action”.24 Hiermee laat hij direct zien waar die mannelijkheid pre-

cies voor staat. Mannen dienen volgens dit idee gevaarlijke dingen te doen om aan te tonen 

dat zij beschikken over een zekere mate van zelfbeheersing en in staat zijn ongemakken als 

kou te verdragen.25 

Omdat het hierbij dus niet zozeer gaat om vaste waarden maar eerder om de vorming 

van een beïnvloedbare identiteit, is het een mooi voorbeeld van ‘Romantic Consumption’ 

zoals de socioloog Colin Campbell dit heeft benoemt in zijn boek The Romantic Ethic and the 

Spirit of Modern Consumerism. Campbell schrijft in dit boek dat naast een vorm van ‘Conspi-

cuous Consumption’ – consumptie met als doel om de eigen status te verhogen – ook nog 

een andere reden is waarom mensen producten kopen. Volgens Campbell wordt ons con-

sumptiepatroon weliswaar bepaalt door een verlangen naar constant betere en duurdere 

producten, maar geldt hierbij dat voornamelijk ons eigen genot leidraad is. Omdat vrijwel 

iedereen de mogelijkheid heeft in het bezit te komen van dure consumptiegoederen, is 

smaak steeds minder gelijk te stellen aan status, maar toont dit steeds meer de persoonlijke 

bijzonderheid, in plaats van gedeelde kenmerken.26 Zeker bij het kopen van een motorfiets 

is deze uitstraling en identiteit van groot belang. 

Om de ontwikkeling van deze mannelijke en persoonlijke identiteit aan de hand van 

tijdschrift- en in zekere mate ook krantenadvertenties, te onderzoeken is het handig om 

een langer tijdsbestek te behandelen. Dit heeft als nadeel dat ik in de komende hoofdstuk-

ken enkel een bepaalde reeks kwesties kan behandelen en sommige onderwerpen niet aan 

bod zullen komen. Leidraad blijft daarom het tijdschrift Motor, omdat dit tijdschrift de 

langste aaneengesloten periode beslaat. Met dit onderzoek komt wel meer bruikbare ken-

nis voorhanden komt over een onderwerp in een vakgebied waar  pas recentelijk echt veel 

aandacht voor is. Een onderwerp als motorfietsgebruik door het leger tijdens de Tweede 

Wereldoorlog of de geschiedenis van motorraces, kunnen dus misschien niet sterk belicht 

worden, maar kwesties als consumentenvertrouwen en bedrijfsstrategieën wel. 

                                                                    
24 Christopher E. Forth, Masculinity in the Modern West. Gender, Civilization and the Body (Houndmills en New York 
2008), 9. 
25 Ibidem, 2 en 8. 
26 Colin Campbell, The Romantic Ethic and the Sprit of Modern Consumerism (3e editie; z.p. 2005), 160, 183 en 190. 
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Binnen mijn advertentieonderzoek heb ik me daarbij vooral gefocust op de manier 

waarop deze reclame-uitingen in vorm en stijl aan verandering onderhevig waren en de 

vraag gesteld voor welke doelgroep deze op dat moment bedoeld waren. Daarnaast speelde 

uiteraard de vraag een rol in hoeverre de verschillende advertentietactieken inderdaad 

succes hadden. Informatie uit bijvoorbeeld jaarverslagen of vergaderingen in archieven van 

importeurs of fabrikanten hebben mij geholpen bij deze analyse. Aan de hand van genoem-

de veranderingen in verkoopgedrag heb ik ook de uiteindelijke selectie van afbeeldingen in 

deze scriptie bepaald. Daarnaast spelen brochures, tijdschrift- en krantenartikelen en 

beeldmateriaal een bescheiden rol ter versterking van de verdere culturele duiding. 

In drie hoofdstukken die min of meer een gelijke periode beslaan zal ik mijn onderzoek 

uiteenzetten. Hoofdstuk een, waarin de jaren twintig en dertig aan bod komen, handelt 

daarbij over de omgang van fabrikanten en importeurs met nieuw verworven kennis over 

reclamemaken. Tegelijkertijd zal ik ook de van toepassing zijnde motorfietscultuur onder 

de loep nemen. Hoofdstuk twee staat in het teken van de wederopbouw en de komst van 

de volkswagen als symbool voor de auto voor iedereen. De auto werd een steeds geduchtere 

concurrent en wat adverteerders deden om toch nog klanten te behouden bepaalt in grote 

mate het beeld dat tegenwoordig van motorrijders heeft. Dit hoofdstuk beslaat de periode 

1939-1958. De laatste periode 1959-1980 gaat over de komst van de Japanse motorfiets, de 

ondergang van de Europese merken en de vraag wat het verschil was tussen de manier 

waarop de Japanners en de Engelsen  de motorfiets op de markt zetten. 



 

   

Afbeelding 3. Hoewel dit in de meeste tijdschrift- en krantenadvertenties nog niet zo sterk naar voren 
kwam werd de liefhebber van motorfietsen – dat wil zeggen abonnees op Het Motorrijwiel en de Lichte 
Auto en bezoekers van tentoonstellingen – al wel duidelijk gemaakt waar het motorrijden voor be-
doeld was. Hier een van de posters die het tijdschrift aan het eind van de jaren twintig bij had 
gevoegd. (Het Motorrijwiel en de Lichte Auto, 11 januari 1929)



 

   

 

 

 

1. DE ZOEKTOCHT NAAR DE CONSUMENT IN  

DE JAREN TWINTIG EN DERTIG 

 

 

 “Alle modellen hebben verchroomd metalen 
onderdeelen en een nieuw type knaldempers. Zijklep- 

en O.H.V. modellen hebben ingesloten kleppenmecha-
nisme; de beroemde “No. 18” is thans uitgerust met een 

offset uitlaatpoort.”27 

 

In de periode tussen de wereldoorlogen veranderde de aanblik op Nederland in de meest 

letterlijke betekenis van het woord. Nederland ging op de schop. Een groot deel van het 

Nederland dat wij nu kennen werd in de jaren twintig ontworpen en gedeeltelijk na 1930 

gebouwd. Hoewel het land al een lange traditie kende van dijkaanleg en waterbouw, moet 

vooral de schaal waarop nieuwe werken werden aangelegd voor tijdgenoten behoorlijk 

indrukwekkend zijn geweest. Niet alleen werd in deze jaren de Zuiderzee van de Wadden-

zee afgesloten door middel van de Afsluitdijk, ontworpen door ingenieur Cornelis Lely, ook 

de nieuwe Noordersluis bij IJmuiden, die in 1930 afkwam, was een sterk staaltje moderne 

bouwkunst. Daarnaast werd uiteraard een begin gemaakt met de grote inpoldering van de 

voormalige Zuiderzee. 

Een andere grote verandering die in heel Nederland zichtbaar werd, was een verbou-

wing die weinig met water van doen had: de wegenbouw. Een richting die tot dan toe in 

een land, waar water voor het vervoer van goederen en personen altijd een significante rol 

had gespeeld, vergeleken met andere landen maar weinig aandacht had gekregen. Het mo-

torvoertuig had uiteraard al een tijd terug zijn intrede gedaan in het Nederlandse 

landschap, maar voornamelijk vanaf het eind van de jaren twintig drong ook in politiek 

Den Haag het besef door dat gemotoriseerd verkeer in de toekomst wel eens belangrijk kon 

worden. Als mooie bijkomstigheid zou een goed wegennet de zuidelijke provincies beter 

                                                                    
27 Het Motorrijwiel en de Lichte Auto, 26 september 1929, 3. Bij eerdere uitgaven hadden de advertenties vaak een eigen 
nummer en werden deze niet bij de paginanummering meegerekend. In dat geval is ook hier dat nummer gebruikt. 
Bij latere edities is gewoon het bijbehorende paginanummer vermeld. 
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bij het land betrekken en bij kunnen dragen aan de geestelijke ontspanning van de bevol-

king.28 

Om massamotorisatie mogelijk te maken werd naast het gebruik van klinkers voor 

nieuwe wegen, ook veel geëxperimenteerd met nieuwe teersteenslagtechnieken, asfalt en 

beton. De belangrijkste driedimensionale landschapsveranderingen die daarentegen door-

gevoerd werden, waren de bruggen over de grote rivieren, die veelal naast bestaande 

spoorbruggen werden aangelegd.29 Aangezien de wegenbouwers vooral een economisch 

doel voor ogen hadden, bestonden plannen voornamelijk uit kaarsrecht aan te leggen we-

gen. Voornamelijk door inzet van de Bond Heemschut, die zich toegelegd had op het 

inzetten voor behoud van het oorspronkelijke Nederlandse landschap, gingen overheden 

toch overstag om een meer gevarieerd wegennet aan te leggen.30  

Een ander punt dat voor deze bond een doorn in het oog was, waren de vele buitenre-

clames die overal in het land opdoken. Met succes wist de bond provincies ervan te 

overtuigen verordeningen op te stellen tegen al te overmatig reclamegebruik in het land-

schap. Ook vanuit de ANWB werd er door de ondervoorzitter van de toeristenbond kritiek 

geuit op landschapsvervuilende reclames.31 Toch was het interbellum een periode waarin 

reclames steeds meer bepalend werden voor het dagelijkse leven van de westerse mens. De 

historicus Stuart Ewen durft zelfs zover te gaan te stellen dat advertenties vanaf de jaren 

twintig de basis zouden vormen van onze huidige consumptiecultuur. Het belangrijkste 

doel van reclames, begreep men vanaf dat moment, was immers het aanwakkeren van 

nieuwe verlangens en gebruiken die de consument daarvoor altijd waren ontzegd.32 Nieu-

we advertentietechnieken uit de Verenigde Staten, die inspeelden op menselijke 

zwakheden moesten daar ook in Nederland voor zorgen.33 Daarbij zat er wel een verschil in 

reclameontwikkeling tussen goedkopere en duurdere firma’s. 

Ook de motorfietsrijder werd op verschillende manieren verleid om over te gaan tot 

koop van een dergelijk vehikel. Niet alleen deed de overheid zijn best om een voor motor-

voertuigen steeds gunstigere omgeving te creëren. De branche zelf had er uiteraard het 

meeste belang bij dat mensen uit de trein, of van hun fiets zouden stappen, om gemotori-

seerd de reis te vervolgen. Om erachter te komen hoe binnen Nederland door de 
                                                                    
28 Willem van der Ham, Heersen en Beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw (Zaltbommel 1999) 102-103. 
29 Ibidem, 111. 
30 Ibidem, 104 en 108. 
31 Wilbert Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland (2e druk, herziene editie; Utrecht 2001) 83-84. 
32 Ewen, Captains of Consciousness, 36-37. 
33 Wilbert Schreurs, ‘Zappend door een eeuw Nederlandse reclamegeschiedenis’, Groniek. Historisch tijdschrift 134 
(1996) 8-15, aldaar 11-12. 
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motorfietsbranche nieuwe propagandatechnieken werden toegepast is het verstandig eerst 

te weten te komen wie er precies in dit land motorfietsen verkochten en door wie deze 

werden gekocht. Met deze kennis is het ook mogelijk om te ontdekken  op welke manier 

de consument kon worden overgehaald om een motorfiets aan te schaffen, voor zichzelf of 

voor het gezin. 

  

1.1. Niet te betwisten superioriteit 

Wie tijdens het interbellum in Nederland een motorfiets wilde kopen had een behoorlijke 

keuze. In het tijdschrift Motor, dat zich in die periode overigens van verschillende namen 

bediende, werd er door een enorme variatie merken gebruik gemaakt van de beschikbare 

advertentieruimten.34 (Tussen oktober 1920 en januari 1926 heette het immers Het Motorrij-

wiel en de Klein-Auto en vanaf 1926 veranderde de naam Klein Auto in Lichte Auto.) Hoewel 

het land ook eigen motorfietsfabrieken bezat, zoals de in 1917 opgerichte Rijwiel- en Moto-

renfabriek Sparta te Apeldoorn, Machine- Rijwiel- en Automobielenfabriek Simplex te 

Amsterdam, of de Eysink-Fabrieken te Amersfoort, was de markt vooral in handen van de 

buitenlandse merken, zoals het Amerikaanse Indian of het Engelse BSA.35 Om de Neder-

landse motorfietsmarkt te begrijpen, is het nuttig dus ook meer te weten te komen over de 

wisselwerking tussen de Nederlandse en de buitenlandse markt. 

Voor een product als de motorfiets, dat net als de auto sterk afhankelijk was van mas-

saproductie, is Nederland altijd een nichemarkt geweest. Voor binnenlandse fabrikanten 

die zich bezighielden met de productie van deze voertuigen bleek het daardoor altijd lastig 

om met een dergelijk product alleen een groot marktaandeel te veroveren. Hoewel van 

Eysink nog wel gezegd kan worden dat zij vooral een motorfabrikant was, fabriceerden de 

meeste andere fabrikanten motorfietsen vooral als lucratieve bijzaak. In de Spartafabrieken 

in Apeldoorn werden al van begin af aan voornamelijk fietsen gemaakt en ook Simplex 

hield zich vooral bezig met de productie van gewone rijwielen zonder motor, zoals in de 

jaarverslagen is te lezen.36 Dit neemt echter niet weg dat er in die jaren behoorlijk goed 

verdiend kon worden aan de productie van motorrijwielen.  

                                                                    
34 Op de microfiches van het desbetreffende tijdschrift bij de Koninklijke Bibliotheek is hiervan een zeer handig 
overzicht te vinden. 
35 Motor 10 februari 1939, III en 17 februari 1939, III. 
36 IISG, Met documentatie [Jaarverslagen 1929-1964 Simplex Rijwielenfabriek], Jaarverslagen Simplex Rijwielenfa-
briek, Verslagen over het boekjaar 1928-1929 tot 1939-1940. 
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Dat Eysink een echte motorfabrikant genoemd kon worden had niet alleen te maken 

met het feit dat zij de enige fabrikant was die het bouwen van motorfietsen als hoofddoel 

van de onderneming had. De kleinzoon van de oprichter Dirk Hendrik Eysink, Dick Eysink, 

was niet alleen een behoorlijk vermogend persoon, hij was zelf ook fervent motorrijder en 

deed vaak in hoogsteigen persoon mee aan motorraces.37 De oprichters van de meeste mo-

torfabrieken in het buitenland bestonden ook uit zakenlieden uit de gegoede burgerij en 

waren meestal ingenieurs met veel interesse in de materie, bovendien kon men hen verras-

send vaak zelf als coureur op een motorfiets te vinden. Voorbeelden van motorfabrikanten 

die zelf ook aan races meededen waren bijvoorbeeld: Arthur Davidson, mede oprichter van 

Harley-Davidson, James Norton, oprichter van de Norton motorfabrieken en Jack Sangster, 

eigenaar van Ariel.38 De racerij was dus niet alleen een belangrijke methode om producten 

te verkopen: de meeste motorfabrikanten waren zelf ook geïnteresseerd in hun eigen mate-

riaal en liefhebbers van het rijden. Het is duidelijk dat motorrijden vooral iets voor de 

hogere klassen was 

Binnen de Nederlandse motorfietsmarkt speelden niet de Engelse of Duitse fabrikanten 

de grootste rol, maar bleken het in eerste instantie vooral de Amerikanen te zijn die hier de 

dienst uitmaakten. Hierbij ging het vooral om de bekende merken Harley-Davidson en 

Indian. Deze merken bezaten vooral in de jaren twintig en dertig in Nederland een behoor-

lijk marktaandeel. 39  De Eerste Wereldoorlog maakte sterke marktspelers van Harley-

Davidson en Indian. Voor die oorlog waren in de VS, net zoals in Europa, heel veel kleine 

motorfabrikanten gevestigd. De meeste bedrijfjes zaten ongeveer in het zelfde gebied bij 

Chicago en richtten zich vaak enkel op assemblage van verschillende bij andere onderne-

mingen verkregen onderdelen. Het zal weinig verbazing opwekken te weten dat het 

verloop in ondernemingen behoorlijk hoog lag.40 Harley-Davidson en Indian waren een van 

de weinige bedrijven die wel een behoorlijk marktaandeel wisten te verkrijgen in de VS. 

Innovatie bleek hierbij een belangrijke motor tot succes. Harley-Davidson deed dit bij-

voorbeeld door met een gebruiksvriendelijker schakelsysteem te komen.41 Daarbij was het 

                                                                    
37 Vincent van der Vinne, Eysink: van fiets tot motorfiets. Ondernemen tijdens de opkomst van het gemotoriseerd verkeer (Am-
sterdam 2001) 185-187. 
38 Cord Scott, ‘Harley’s Wayward Cousins. A History of Chicago Motorcycle Makers’ Journal of the Illinois State 
Historical Society 98.4 (2005/2006) 287-302, aldaar 293 en Steve Koerner, ‘Four Wheels Good; Two Wheels Bad. 
The Motor Cycle versus the Light Motor Car – 1919–39’, in: David Thoms, Len Holden en Tim Claydon ed., The 
Motor Car and Popular Culture in the 20th Century (Aldershot etc. 1998) 151-176, aldaar 153. 
39 Van der Vinne, Eysink: van fiets tot motorfiets, 278. 
40 Scott, ‘Harley’s Wayward Cousins’, 292. 
41 Ibidem, 293. 
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nuttig om races te winnen. Succes in Europa was echter pas weggelegd voor de Amerika-

nen nadat Harley-Davidson en Indian samen met een andere fabrikant, Excelsior, een groot 

contract in de wacht sleepten om motorfietsen te gaan bouwen voor het Amerikaanse le-

ger.42 Op deze manier ontwikkelden zij zich tot grote bedrijven die slagkracht hadden op 

de Europese markt.  

In Europa hadden veel meer verschillende merken de beschikking over een significant 

marktaandeel dan in de VS. De Amerikanen hadden in deze markt veel minder te zeggen 

dan bijvoorbeeld in de automarkt en hadden ook veel minder invloed op vernieuwingen in 

de reclamebranche. Dit is goed te verklaren, met de wetenschap dat de motorfiets in de 

Verenigde Staten vergeleken met de auto al snel een veel minder belangrijke rol speelde dan 

in Europa, maar ook andere zaken speelden een rol. Een motorfiets bestond namelijk uit 

veel minder mechanische onderdelen dan een auto en was dus goedkoper en  makkelijker 

om te maken. Bijna iedereen die kon lassen, kon zonder al te veel motortechnische kennis 

gemakkelijk zelf een motorblok in een fietsframe plaatsen.  Ook voor de fietsenmaker was 

het dus niet moeilijk om als het ware een motor in het frame van zijn fietsen te hangen en 

deze als motor te verkopen.43 Hiervoor waren slechts kleine aanpassingen, voornamelijk 

verstevigingen in de constructie, nodig.  Op een continent waar de fiets een van de belang-

rijkste vervoermiddelen was, hadden fietsenmakers die zich ook richtten op motoren al 

direct een goed netwerk.44  

Dit betekende echter niet dat men daadwerkelijk motorfietsen aan de fietsgebruiker 

probeerde te verkopen. Van de vele honderden bedrijven die zich op de fabricage dan wel 

assemblage van motorfietsen richtten, was voor weinigen een zeer lang leven beschoren.45 

De enorme afzetmarkt die in omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland 

en ook bijvoorbeeld ook Frankrijk, bestond zorgde er wel voor dat de bedrijven die wel 

succesvol waren de mogelijkheid hadden om uit te groeien tot een bedrijf van groot for-

maat. Voor Nederlandse motorfabrikanten was dit een stuk lastiger. Door de grote schaal 

waarin deze bedrijven konden opereren, samen met het stijgende gebruik, konden vooral 

                                                                    
42 Scott, ‘Harley’s Wayward Cousins’, 298. 
43 Paul Marr, ‘The geography of the British motorcycle industry, 1896-2004’, The Journal of Transport History 33.2 
(2012) 163-185, aldaar 165. 
44 Was er bijvoorbeeld in Nederland per tien inwoners een fiets rond 1912, in 1924 was dit per 3,5 inwoners een 
fiets. Andere landen vertoonden vergelijkbare cijfers, zie: Van der Vinne, Eysink: van fiets tot motorfiets, 157. 
45 H. Braun, en C. Panzer, ’The Expansion of the Motor-Cycle Industry in Germany and in Great Britain (1918 until 
1932)’, The Journal of European Economic History 32.1 (2003) 25-59, aldaar 41 en 46-48. 
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Duitse bedrijven gemakkelijk innoveren.  Hierdoor steeg de kwaliteit en daalden de prij-

zen.46  

In Engeland had een groot deel van de bedrijven het voordeel dat zij zich voornamelijk 

bij elkaar in de West-Midlands bevonden. Vooral tot de jaren dertig wisten deze bedrijven 

goed van de aldaar aanwezige kennis te profiteren en in geval van faillissement snel kennis 

van elkaar over te nemen. 47 Oorlogsproductie was voor de bestaanszekerheid van de Euro-

pese bedrijven ook van minder groot belang geweest dan in de VS. Veel bedrijven in Enge-

Engeland brachten na de Eerste Wereldoorlog gewoon weer hun productie op gang, nadat 

ze deze hadden stilgelegd of verminderd. Tot een grote uitdunning van het aantal motor-

merken, kwam het dus niet.48 In Duitsland steeg het aantal motorfabrikanten zelfs sterk 

nadat veel wapenfabrikanten overstapten op het maken van consumentengoederen.49  

Aan motorfietsen was in Europa dus wel veel geld te verdienen. Zelfs de beurskrach van 

oktober 1929 wist de winstgevendheid van motorfiets- verkopen niet onderuit te halen. 

Daar waar mensen overal ter wereld de broekriem dienden aan te halen om de crisis te 

overleven en de verkoop van luxegoederen tot een extreem minimum daalde wist de motor-

fiets als consumptiegoed zijn positie te handhaven. De directeuren van Simplex durfden 

zelfs in hun jaarverslag over het boekjaar 1929 tot 1930 te melden dat het bedrijf nog geen 

last had ondervonden van “de economische en politieke crisis waaronder bijna de geheele 

wereld gebukt [ging]”.50 Daar waar de verkopen naar de koloniën wel terugliepen en ook 

andere productgroepen dan de motorfietsen, al dan niet door toedoen van de crisis, in ver-

kopen achteruitgingen, bleef de verkoop van motorfietsen een positieve lijn volgen. Het 

jaarverslag over het boekjaar 1931-1932 meldde dan ook het volgende:  

 

“In onze afdeeling Railauto’s kwamen weinig orders binnen, de export van andere 
artikelen naar onze Koloniën verminderde. Daarentegen viel een goede vraag te 
constateeren naar lichte Motorrijwielen welke met complete uitrusting tegen een 
prijs van ƒ 199,50 worden geleverd. Eveneens boekten wij succes door een goedko-
pe uitvoering van het bekende type Cycloïde Rijwiel op de markt te brengen.”51 

 

                                                                    
46 Braun en Panzer, ’The Expansion of the Motor-Cycle Industry in Germany and in Great Britain’, 42-43. 
47 Marr, ‘The geography of the British motorcycle industry’, 174. 
48 Braun en Panzer, ’The Expansion of the Motor-Cycle Industry in Germany and in Great Britain’, 46. 
49 Ibidem, 38-39. 
50 IISG, Jaarverslagen Simplex Rijwielenfabriek, Verslag over het boekjaar 1929-1930. 
51 IISG, Jaarverslagen Simplex Rijwielenfabriek, Verslag over het boekjaar 1931-1932. 
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Ook fietsen deden het dus blijkbaar goed, waarbij opgemerkt dient te worden dat kosten-

besparingen blijkbaar wel zeer sterk meespeelden bij consumenten die besloten dat ze zich 

wel een motorrijwiel konden veroorloven. 

Dat er zoveel geld viel te verdienen aan motorrijwielen kwam doordat dit vervoermid-

del in Europa een zeer grote gebruikersgroep kende die zich met de motorfiets de 

twintigste eeuw inkocht. Waar de motor in de beginjaren van zijn bestaan namelijk nog 

vooral het functionele vervoermiddel was voor de hogere klassen, werd het vervoermiddel 

op het continent juist steeds belangrijker voor de middenklasse. Gezinnen die wel een 

vorm van eigen vervoer zochten maar voor wie een auto onbetaalbaar bleef, kochten vaak 

een motorfiets, al dan niet met zijspan. Tot de helft van de jaren twintig was de motorfiets 

in Nederland het meest verkochte motorvoertuig, maar ook daarna bleef zij een belangrijke 

rol spelen. Frankrijk kende een gelijkwaardige tendens.52 Ook in de jaren dertig bleef het 

motorfietsgebruik in Nederland stijgen, in Groot-Brittannië liep dit echter wel in relatieve 

aantallen terug.53  

Van alle landen waar de motorfiets als dagelijks gebruiksvoorwerp veel werd gebruikt 

kende Duitsland echter de grootste hoeveelheid motorfietsen.  De uitzonderlijke positie die 

Duitsland innam had zij niet enkel te danken aan het hoge aantal inwoners in dat land. 

Terwijl procentueel gezien het aantal motorfietsen in 1926 nog redelijk gelijk lag met dat 

van andere landen in Europa, 50,2 procent in Duitsland, 47,3 procent in Italië, 50,1 procent 

in Nederland, 46,4 procent in Groot Brittannië, had Duitsland in 1938 al bijna de helft van 

alle motorfietsen die er op de wereld waren in bezit.54 De lagere koopkracht van de Duitse 

bevolking ten opzichte van de rest van Europa was de voornaamste reden van de eenzijdige 

vraag naar motorfietsen. Vergeleken met de VS waren legerbelangen dus veel minder groot. 

In Duitsland waren voornamelijk de kleinere motorfietsen in trek, omdat deze verschil-

lende voordelen met zich meebrachten.  Als eerst lag de belasting voor kleine motorfietsen 

ver onder de bedragen die zware motorfietsen en auto’s moesten afdragen. Vanaf 1930 be-

taalden motoren onder de 200cc zelfs helemaal geen belasting meer.55 Daarnaast lagen de 

benzinekosten voor deze motoren lager, omdat ze gewoonweg zuiniger waren. Een motor 

had geen stallingkosten, aangezien deze vaak binnen de woning werd geplaatst, terwijl het 

voor de auto gebruikelijk was om deze in een garage onder te brengen. Ook waren onder-

                                                                    
52 Vinne, Eysink: van fiets tot motorfiets, 172-173 en 176. 
53 Ibidem, 277 en Koerner, ‘Four Wheels Good; Two Wheels Bad’, 164. 
54 Frank Steinbeck, Das Motorrad. Ein deutscher Sonderweg in die automobile Gesellschaft (Stuttgart 2012) 94 en 238. 
55 Onder de 200cc spraken Duitsers van kleine motorfietsen, oftewel Kleinkrafträder, zie Braun en Panzer 42. 
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houdskosten lager. De belangrijkste reden was misschien wel het feit dat voor kleine mo-

torfietsen geen verzekering afgesloten diende te worden.56 

Deze voordelen waren echter niet uniek voor de Duitse markt. De meeste andere Euro-

pese landen kenden gelijkwaardige regelingen voor lichte motorfietsen. Brochures van 

Simplex en Sparta tonen aan dat bijvoorbeeld ook in Nederland rijden op een motorfiets 

belastingvoordelen met zich meebracht. Door de lage kosten werd de motorfiets vaak ook 

vooral als werkpaard ingezet. Een brochure uit 1935 – of prijscourant, zoals deze in die tijd 

genoemd werd – meldde dat Sparta te vergelijken was met de KLM, maar dan op de weg. 

Ook werd duidelijk gemaakt dat de “Sparta-Heeren-Licht-Motorrijwiel met Sachs motor, 

74 cc, 1 ¼ P.K. en veerende voorvork” slechts tien gulden wegenbelasting per jaar kostte en 

dat deze uitgesloten was van personele belasting.57 Daarbij toonde de brochure, al dan niet 

gemotoriseerde, bakfietsen.58 Simplex liet in een brochure van een jaar later meer gedetail-

leerde beschrijvingen van zogenaamde motoronderstellen voor zowel lichte motorfietsen 

van 98 cc als zware van 250cc, zien.59 

Het Nederlandse economische klimaat bleek dus zeer gunstig voor het gebruik van mo-

torfietsen voor allerhande doeleinden. Toch was de motorfiets in Duitsland nog vele malen 

populairder. Waar in andere landen de auto een steeds grotere rol was gaan spelen, bleef de 

motor in Duitsland onverminderd populair. Auto’s waren weliswaar goedkoper geworden, 

maar voor de gemiddelde Duitser bleven de kosten voor het bezit van een auto nog te hoog. 

Hoewel in Nederland bijvoorbeeld het aantal motorbezitters meer dan verdubbelde tussen 

1929 en 1939 – 30.000 tot 65.000 – steeg het aantal autobezitters in diezelfde periode met 

een met een gelijkwaardige hoeveelheid van 60.000 naar 100.000.60  

In Duitsland bleef de motorfiets ook in de jaren dertig als vervoermiddel onverminderd 

het meest populair. Waar de nieuwe goedkope kleine auto in andere landen een deel van de 

motorrijders wist over te halen zijn voertuig in te ruilen voor een overdekt exemplaar op 

vier wielen, hielden Duitsers uit noodzaak vast aan de motorfiets.  Om de kleine auto ook 

voor de Duitse middenklasse betaalbaar te maken werd vanaf 1933 de belasting op onder-

houdskosten voor auto’s afgeschaft. Ook dienden bijvoorbeeld stallingkosten niet meer bij 

de aanschaf van een auto te worden meegerekend, omdat het door veranderend materiaal-

                                                                    
56 Steinbeck, Das Motorrad, 104-107. 
57 Personele belasting was een consumptieve belasting op vertoonde welstand en werd dus geheven op luxegoe-
deren. 
58 CODA, Archief N.V. Rijwielen en Motorenfabriek (Sparta), Folders motor, bromfietsen en fietsen, Prijscourant 
1935, toegangsnr. 232, inv.nr. 4686, doosnr. 108 SS. 
59 IISG, Brochure, Simplex Rijwielfabrieken 1936, rijwielen en motorrijwielen. 
60 Vinne, Eysink: van fiets tot motorfiets, 315. 



  De zoektocht naar de consument in de jaren twintig en dertig   

19 
 

gebruik nu ook mogelijk bleek een auto gewoon op straat te stallen. Brandstofkosten ble-

ven daarbij door de Duitse autarkiepolitiek van het Naziregime onverminderd hoog. Een 

kleine motor van rond de 700 Rijksmark was bovendien voor de Duitser, wiens inkomen 

veel lager lag dan in andere Europese landen, veel beter betaalbaar dan de goedkoopste 

auto. Een Opel P4 was immers met 1450 Rijksmark alleen bij aanschaf al meer dan dubbel 

zo duur.61 Hierdoor zouden Duitse Motorfietsfabrikanten na de oorlog wel een groot voor-

deel verkrijgen op de Nederlandse markt. 

In Engeland reed bijna niemand op een motorfiets. Dit betekende niet dat het motor-

fietsgebruik net zo sterk gemarginaliseerd was als in de VS. Doordat echter niet dezelfde 

voordelen golden voor motorfietsen ten opzichte van auto’s als in Duitsland én omdat En-

gelsen gemiddeld van een hoger inkomen konden genieten was het aantal motorrijders wel 

een stuk lager. Hoewel motorfietsen nog wel goedkoper waren dan auto’s had in Engeland 

een grotere groep de mogelijkheid op zijn minst een kleine auto aan te schaffen. Daarnaast 

bestond in Engeland niet zo’n sterk belastingvoordeel voor kleine motorfietsen als in op 

het continent, terwijl belastingen voor auto’s zelfs langzaam omlaag gingen.62  

Juist omdat er niet genoeg gedaan werd om de kleine motor in Engeland weer levens-

vatbaar te maken, raakte de motor in Engeland volgens de historicus Steve Koerner, in de 

jaren dertig al redelijk snel uit de gratie. Fabrikanten maakten hier meer motorfietsen voor 

een jong publiek dat op zoek was naar snelle sportmachines, dan voor het gezin of de ge-

wone man. Pogingen om een andere motorfiets op de markt te brengen werden wel gedaan, 

maar slaagden niet of werden halfbakken uitgevoerd. Bovendien waren de Britse motoren 

niet echt van een geweldige kwaliteit. Omdat de racewereld daarbij belangrijker werd 

geacht dan de wereld van het dagelijkse vervoer kan niet worden verwacht dat iedereen 

deze machines puur om hun functionaliteit aan zou schaffen.63 

Vergeleken met Engeland werden in andere landen in Europa motorfietsen minder voor 

het plezier aangeschaft en was de motorfiets voornamelijk een functioneel voertuig. Lagere 

inkomens dwongen mensen immers tot andere keuzes. Toch werden motorvoertuigen ook 

in Duitsland en Nederland zeker niet alleen maar aangeschaft om bijvoorbeeld van en naar 

het werk te rijden of zware spullen goedkoop mee te vervoeren.  Voor consumenten bleken 

motorfietsen, net als auto’s ook vooral nog een plezierig luxegoed dat op de zondagmiddag 

                                                                    
61 Steinbeck, Das Motorrad., 255-258. 
62 Braun en Panzer, ’The Expansion of the Motor-Cycle Industry in Germany and in Great Britain’, 50-51. 
63 Koerner, ‘Four Wheels Good; Two Wheels Bad’, 162-163. 
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zijn doel bewees.64 Deze motorvoertuigen werden immers ingezet voor leuke toertochtjes, 

die meestal op zomerse dagen plaatsgevonden moeten hebben. Hoewel de Nederlandse 

motorfietscultuur dus meer gelijkenissen vertoonde met die van Duitsland, is het nog maar 

de vraag of dat in advertenties ook daadwerkelijk naar voren kwam. 

 

  

                                                                    
64 Steinbeck, Das Motorrad., 265-266. 

Afbeelding 4. Een van de duurdere advertenties uit de jaren twintig. De racerij is hier 
gebruikt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de motorfiets aan te tonen. (Het 
motorrijwiel en de Lichte Auto, 6 december 1928) 
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1.2. Klaar voor den weg? 

Motorfietsen werden voornamelijk verkocht aan mannen. Daar waar de man de hele week 

hard diende te werken voor zijn gezin, kon hij op de zondagmiddag nog genieten van zijn 

welverdiende vrije tijd, zo lieten reclamemakers merken. Verkopers van consumentenpro-

ducten begrepen dat dit het moment was om te verdienen aan het mannelijke deel van de 

bevolking. Vrouwen, zo was de gedachte, dienden de rest van de week als doelwit voor 

advertenties.65 Motorrijden was daarbij zelfs een nog mannelijkere bezigheid dan autorij-

den. Hoewel de man in een auto de mogelijkheid kreeg om zich superieur te voelen als 

bestuurder van een zeer krachtige machine en hij zijn competitieve drang hiermee kon 

uitdragen, was autorijden steeds minder een zware inspanning geworden. Christopher E. 

Forth meldt dat bijvoorbeeld de schrijver George Orwell zelfs durfde te beweren dat de 

auto voor slappere samenlevingen zorgde.66 Daar waar autofabrikanten zich ook steeds 

meer op vrouwen richtten voor de verkoop van hun auto’s bleven motorfabrikanten daarin 

nog erg conservatief. 

Hoewel de motor veel werd ingezet als goedkopere vervanger van het paard, in de 

plaats van auto’s en vrachtwagens, was het voor verkopers toch het meest lucratief om 

motorfietsen te verkopen aan de gewone consument. Deze consument maakte immers 

nieuwe ontwikkelingen in Nederland aan den lijve mee en werd hierdoor geprikkeld ook 

een motorvoertuig te gaan kopen. Het waren daarbij vooral plaatselijke projecten die daar-

aan meehielpen. Ondanks dat vanuit de rijksoverheid vooral ingezet werd op 

functionaliteit bij de bouw van nieuwe autowegen, lag dit bij lagere overheden soms toch 

net iets anders. Een voorbeeld hiervan was de bouw van een nieuwe verbindingsweg tussen 

de gemeente Bloemendaal en Zandvoort. Voor deze ogenschijnlijk voor het nationaal be-

lang weinig interessante weg,  was door de bekende tuin- en landschapsarchitect L.A. 

Springer al in 1914 een ontwerpvoorstel bij de Bloemendaalse gemeenteraad ingediend.67 

Een prettige bijkomstigheid voor de bouwers van de weg, was dat gebruik kon worden 

gemaakt van een grote groep goedkope door de oorlog werkloos geraakte arbeiders. De weg 

was echter voornamelijk bedoeld als propagandamiddel voor het binnenhalen van toeristen 

en dagjesmensen. Er werd dan ook een behoorlijk bedrag, zo’n f5000,-, uitgegeven om men-

sen ervan op de hoogte te brengen dat Bloemendaal een nieuwe strandverbinding had met 

                                                                    
65 Ewen, Captains of Consciousness.,  153 en 173. 
66 Forth, Masculinity in the Modern West, 178 en 182. 
67 Henri Spijkerman, ‘De Zeeweg, Europa’s oudste autostrada. Een ontwerp van de Haarlemse landschapsarchitect 
L.A. Springer, Haerlem Jaarboek 2003 (2004) 89-116, aldaar 92. 
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Zandvoort.68 Niet alleen in de kranten kon men lezen over de opening op 25 juni 1921, ook 

in de Nederlandse bioscopen werd ruchtbaarheid gemaakt van deze nieuwe autoweg. Het 

Polygoonjournaal zond bijvoorbeeld een bijna tien minuten durend nieuwsbericht uit over 

de opening van de Zeeweg, die gepaard ging met een heuse optocht en orkest waarbij ook 

verschillende automobielen en motorfietsen langskwamen.69 De weg werd dus gepresen-

teerd als ware het voor sterk nationaal belang. Motorisering bracht het Nederlandse volk 

immers de moderne tijd binnen en het hele volk kon dit zo ervaren. 

De zeeweg leek hiermee nog het meest op een uit de Verenigde Staten overgewaaid 

wegconcept van parkwegen. In de jaren ’20 en ’30 beleefden de Amerikaanse “Parkways” 

hun hoogtepunt. De term park-way was voor het eerst gebruikt in 1868 voor de wegen in 

Brooklyn’s Prospect Park. Als bochtige weg door een parkachtig landschap waar bedrijfs-

wagens niet mochten komen kreeg het woord parkway bij de bouw van een park in Boston 

een meer definitieve betekenis.70 Omdat bepaalde voertuigen op deze weg werden geweerd 

kreeg de parkweg de mogelijkheid uit te groeien tot een geliefde verbindingsweg voor 

Amerikanen die op zoek waren naar enige vorm van recreatie. De overvolle Amerikaanse 

wegen die volhingen met reclameborden, volstonden met restaurants en geen goede aan en 

afvoerwegen kenden waren immers een doorn in het oog voor de Amerikaan die op zoek 

was naar rust en ruimte op zijn vrije zondagmiddag.71 

De parkweg groeide uit tot een nationaal symbool voor de Amerikanen, niet alleen om-

dat ze zo goed werden geïntroduceerd via postkaarten, waarop prachtige auto’s te zien 

waren die gebruik maakten van dit schilderachtige doch zeer moderne wegennet. Ze 

brachten met hun ontwerp ook een verdwenen wereld naar boven waar vele Amerikanen 

naar terug verlangden.72  De weg was bovendien zeer geschikt om belangrijke plaatsen van 

grote nationale betekenis met elkaar te verbinden. Voorbeelden hiervan zijn de “Mount 

Vernon Memorial Highway”, die belangrijke plaatsen verbond die gerelateerd waren aan 

George Washington en andere founding fathers en de “Colonial Parkway”, die Virginia’s 

                                                                    
68 Spijkerman, ‘De Zeeweg, Europa’s oudste autostrada’, 106. 
69 NIBG, Polygoon Hollands Nieuws [25 juni 1921] beschikbaar via: 
http://www.academia.nl/asset/detail/2006275/4?page=0&view=thumbnails&sortby=relevance&sortorder=descen
ding&rows=3&columns=4&items=12 [Laatst geraadpleegd op 6 maart 2014]. 
70 Timothy Davis, ‘The Rise and Decline of the American Parkway’, in: Christof Mauch en Thomas Zeller ed., The 
World beyond the Windshield. Roads and Landscapes in the United States and Europe (Athens Ohio en Stuttgart 2008) 35-58, 
aldaar 37. 
71 Davis, ‘The Rise and Decline of the American Parkway’, 38. 
72 Ibidem, 36 en 51. 
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meest belangrijke historische plaatsen Jamestown, Yorktown en Williamsburg met elkaar 

verbond.73 

In Engeland werd de Parkweg vanaf de jaren ’30 ook erg populair. Engelsen meenden 

immers dat deze vorm van wegenbouw het best paste bij de aard van het Britse volk en het 

Britse landschap. De Britse overheid besloot dan ook in 1938 dat snelwegen niet gebouwd 

zouden worden voor verkeer gerelateerde en economische redenen.74 Ook de Nederlandse 

parkweg, de Zeeweg, was een geliefde plek voor dagjes uit. Al snel werden er consumptie-

tentjes langs de weg gebouwd en kwam  er een busverbinding naar het strand. Vrachtwa-

Vrachtwagens werd het bovendien verboden van deze weg gebruik te maken.75 

Degenen die het vooral moesten hebben van deze relatief nieuwe vorm van vrijetijdsbe-

steding waren de verkopers van Amerikaanse motorfietsen. Deze Amerikaanse motoren, 

zoals de Indian Chief of Superchief waren, als motoren van het zwaarste segment, voor een 

motorfiets behoorlijk prijzig. Een goedkoper model met minder cc’s moest in 1925 de con-

currentie aan gaan met de Engelsen, die zelf ook minder zware fietsen maakten, maar met 

een prijs tussen de ƒ625,- en ƒ695,- bleken deze nog steeds vrij duur.76 Het prijsprobleem 

was dan ook een belangrijk agendapunt op de jaarlijkse vergaderingen tussen de Neder-

landse importeur, de firma R.S. Stokvis & Zonen, en zijn verkoopagenten. Een ander 

belangrijk agendapunt was het reclamebeleid voor de Indian motorrijwielen. 

Het reclamebeleid werd door de firma Stokvis top down geregeld. De importeur adver-

teerde zelf in landelijke bladen zoals het tijdschrift Motor, als ook in de meeste dagbladen, 

en zond haar agenten de zogenaamde clichés toe om onder de eigen naam in het plaatselij-

ke krantje met dezelfde advertentie te komen.77 Hoewel in de Telegraaf van 27 juli 1921 wel 

toevallig een enkele keer een sfeerverhogende afbeelding werd afgedrukt,  bestonden deze 

advertenties vooral uit praktische informatie over de technische specificaties van het al dan 

niet afgebeelde voertuig.78  Een voorbeeld hiervan is een reclame voor een James motorfiets, 

die als volgt luidde:  

 

                                                                    
73 Davis, ‘The Rise and Decline of the American Parkway’, 45 en 48. 
74 Peter Merriman, “’Beautified‘ Is a Vile Phrase“. The Politics and Aesthetics of Landscaping Roads in Pre- and 
Postwar Britain’, in: Mauch en Zeller ed., The World beyond the Windshield.,  168-186, aldaar 172. 
75 Spijkerman, ‘De Zeeweg, Europa’s oudste autostrada’, 110-115. 
76 SAR, Archief R.S. Stokvis & Zonen, Notulen der jaarlijkse vergadering van Indian-Agenten, Notulen 1924, 4, 
toegangsnr. 355, inv.nr. 1321. 
77 SAR, Archief R.S. Stokvis & Zonen, Notulen 1924, 3. 
78 De Telegraaf, 27 juli 1921. 
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“Ons nieuwe type, “JAMES” No. 14, 2 ½ P.K. viertakt, met 3 versnellingen en kick-
starter, met kogel- en rollagers zoowel in carter als zuigerstangen en geheel 
automatische smering, is de ideale machine voor solo- en duogebruik”79  

 

Kennis hoe afbeeldingen en tekst ingezet konden worden om de verkopen te bevorderen 

was dus nog niet overal aanwezig. Wel werden overwinningen van bij het desbetreffende 

merk in dienst rijdende motorcoureurs  gezien als een uitstekende manier om de betrouw-

baarheid van het voertuig aan te tonen. Een advertentie zoals die van Harley-Davidson in 

Het Motorrijwiel en de Klein-Auto van 24 november 1922, waarop enkel genoemd werd dat het 

merk bij de Targa Florio de eerste en tweede prijs had gewonnen, was geen uitzondering.80 

  

                                                                    
79 Het Motorrijwiel en de KleinAuto, 3 april 1924, 13. 
80 Het Motorrijwiel en de Klein-Auto, 24 november 1922, 5. 

Afbeelding 5. Reclame van Harley-Davidson over het winnen van de 
Targa Florio. (Het Motorrijwiel en de Klein-Auto, 24 november 1922) 
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Of de fabrikanten echt motorrijders over konden halen om juist om die reden hun pro-

duct aan te schaffen is echter maar de vraag. De motorsport was weliswaar vele malen 

prominenter aanwezig dan tegenwoordig, kijken naar races was bovendien een populair 

tijdverdrijf. Het functionele doel en gebruik waarvoor de motorfiets gebruikt kon worden 

werd hiermee echter niet naar buiten toe uitgelegd. Daar waar wel veel aandacht werd 

besteed aan de vormgeving van etalage- en buitenreclame, bleven de advertenties in druk-

werk toch vooral zeer zakelijk en informerend. Juist omdat deze manier van reclamemaken 

de voorkeur had van de importeur is dit extra frappant.81 Dat wegracers een tot de verbeel-

ding sprekende groep mensen waren mag uiteraard niet worden onderschat, maar de 

meeste motorfietsen werden niet gekocht om aan die races mee te doen. Nationale gevoe-

lens konden ze uiteraard wel aanwakkeren, maar vaak werd hierbij ook niet eens een 

bereider – laat staan een Nederlander – genoemd. 

Hoewel deze advertenties wel voor een betere herkenbaarheid van het merk zorgden en 

aanspraak maakten op mannelijke waarden, – over het algemeen werd gedacht dat presta-

ties, betrouwbaarheid en zuinigheid door mannen het belangrijkst werd bevonden bij de 

zoektocht naar een nieuw voertuig – was het pas bij de agenten in de winkel dat de nog 

niet motorrijder echt kon worden overgehaald een tweewielig motorvoertuig aan te schaf-

fen.82 Reclame-uitingen, zoals posters of etalagekaarten toonden hier bijvoorbeeld wèl hoe 

modern het gebruik van een motorfiets was, of hoe deze het leven kon veraangenamen en 

verbeteren. Een etalagekaart van Minerva Motor liet bijvoorbeeld een motorfietser zien die 

met interesse werd bekeken door een groep mensen in klederdracht.83 Een buitenposter 

van Indian, die ook in de winkels moet hebben gehangen, toonde een gelukkige en goedge-

klede man, die blijkbaar goed op straat een gesprek aan kon knopen met zijn vrouwelijke 

medemens.84 De meeste advertenties werden vooral in de zomermaanden geplaatst. Adver-

teerders geloofden dus vooral in de seizoensgebondenheid van het product. Vrachtverkeer 

met de motor gebeurde echter het hele jaar door. 

Als iemand uiteindelijk bereid was om een motorfiets aan te schaffen, kocht de aan-

staand motorrijder zijn rijwiel het best bij een van de vele bij de Bond van Rijwiel- en 

Motorhandelaren aangesloten zaken. Hierdoor kon hij zich er van verzekeren dat hij voor 

zijn nieuwe aanwinst en eventuele  reparatieonderdelen niet te veel betaalde. Ook zag de 

                                                                    
81 SAR, Archief, R.S. Stokvis & Zonen, Notulen 1925, 2. 
82 Zie hiervoor bijvoorbeeld de reclame van Opel in het tijdschrift Motor van 15 april 1938, XI. 
83 GA, Archief Rijwielfabrieken Phoenix, Fongers, Van Werven en Phoenix-Fongers-Germaan (PFG), 1894-1972, 
Etalagekaarten z.d., toegangsnr. 1300, inv.nr. 245. 
84 Het Motorrijwiel en de Klein-Auto, 11 maart 1921, 290. 
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bond erop toe dat  de producten die de verkopers leverden van goede kwaliteit bleven.85 

Naast de zorgen die de Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren op zich had genomen om 

ervoor te zorgen dat de handelaren niet verlegen zaten om goed geschoolde vaklieden en 

dat de winkeleigenaar zijn op afbetaling verkochte producten ook daadwerkelijk afbetaald 

zag worden, onderhield de bond ook een nauwe samenwerking met de Rijwiel- en Auto-

mobielindustrie Vereniging (RAI). Aan de hand van een door beide partijen samen 

opgericht Centraalbureau voor Rijwielhandelaren, konden zij ervoor zorgen dat de onder-

linge levering van producten enkel aan door de bond goedgekeurde bedrijven geschiedde. 

Artikel 3 van de in 1922 afgesloten bondsovereenkomst meldde immers het volgende: 

  

“De Bond aanvaardt het beginsel, dat levering van rijwielen, rijwielonderdeelen en 
rijwieltoebehooren aan personen of firma’s die op de in artikel 4 te noemen lijst 
van détailhandelaren en rijwielherstellers voorkomen, alleen zullen mogen ge-
schieden door erkende fabrikanten, grossiers en handelaren.”86 

  

De RAI was toen ook al bij het grote publiek vooral bekend vanwege de jaarlijkse au-

tomobielen, motorrijwielen en rijwielen tentoonstelling, die datzelfde jaar ook een eigen 

onderkomen had gekregen aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Dergelijke tentoon-

stellingen bleken een gemakkelijke en praktische manier om mensen in aanraking te laten 

komen met gemotoriseerde voertuigen en waren tegelijkertijd ook een manier om nieuwe 

modellen te tonen en verkopen te stimuleren. De Groningse fietsenfabriek Fongers, tevens 

importeur en verkoper van verschillende motorfietsmerken in Nederland zoals Ardie en 

Minerva, besloot naast deelname aan de RAI tentoonstelling, daarom ook een eigen ten-

toonstelling te organiseren voor inwoners in het noorden van het land.87 Van 14 tot 26 mei 

1925 werden in de wielrijschool van de fabriek naast het eigen fietsenmerk, ook onder an-

dere Norton en A.J.S. motorfietsen en Ford en Studebaker automobielen tentoongesteld. 88 

In ieder geval zouden in Groningen nog twee tentoonstellingen volgen in 1928 en 1929 voor 

de Noord-Nederlanders die “op de hoogte willen blijven van wat de […] fabrikanten en de 

                                                                    
85 NA, Archief Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren, Voorwaartsch Marsch. Uitgave van den 
Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren (Amsterdam 1922), 9-11 en 15-16, toegangsnr. 2.19.077.01 inv.nr. 43. 
86 Voorwaartsch Marsch. Uitgave van den Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren, 27. 
87 Het Motorrijwiel en de Klein-Auto, 17 maart 1922, 295 GA, Archief Rijwielfabrieken PFG, Circulaires bestemd voor 
toezending aan Fongersagenten, 1883-1964, tentoonstellingskaart, toegangsnr. 1300 inv.nr. 228. 
88 Nieuwsblad van het Noorden, 2 mei 1925 en 19 mei 1925. 
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carrosseriebouwers telkens weder in hun onverflauwdstreven naar steeds verdere volma-

king weten te scheppen.”89 

De RAI tentoonstelling bleek door zijn grote belangen binnen de motorwereld, veel in-

vloed uit te kunnen oefenen op de reclamestrategieën van motorfabrikanten en importeurs. 

Het jaar 1929 was daarbij een omslagpunt binnen de motoradvertentiebranche. Mogelijk 

wilde men dalende verkopen hiermee een halt toe roepen. Daar waar tot voor kort vrijwel 

enkel de Amerikanen zich bedienden van paginagrote advertenties met een repeterend 

karakter, begrepen verkopers van andere merken nu, dat ook zij van dergelijke uitingen 

gebruik konden maken. De lezer van het tijdschrift Het Motorrijwiel en de Lichte Auto werd 

hierdoor plotseling omvergeblazen met pagina’s aan reclame-uitingen van allerhande mer-

ken. Hoewel de meeste advertenties behalve het formaat weinig extra baanbrekends met 

zich meebrachten, moet het toch voor de lezer een verrassing zijn geweest om zijn blaadje 

plotseling zo vol te zien van niet artikelgerelateerde pagina’s. 

Hoewel enkel het Belgische F.N. in het nummer van 11 januari, de dag dat ook de ten-

toonstelling begon, met een visueel interessante advertentie kwam, durfde de hoofdagent 

van Ariel in het noordelijk deel van het land, het bijvoorbeeld al aan een wel drie pagina’s 

tellende advertentie te laten afdrukken met informatie over haar motorrijwielen. De meeste 

adverteerders gaven ook aan op welke stand zij die dagen te vinden waren.90 Daar waar het 

tijdschrift zelf al in 1922 voor meer advertenties had gepleit, werd daar nu door fabrikanten 

en verkopers pas gehoor aan gegeven.91 Iets meer dan een maand later volgde Harley-

Davidson F.N., door ook te komen met een vernieuwde advertentie.92 Reclames waarop de 

motorrijder in beweging te zien was op zijn eigen voertuig werden hierna steeds gebruike-

lijker. Ook zouden adverteerders zich steeds minder aan het zomerseizoen houden om 

reclames te laten afdrukken in de tijdschriften. 

Vergeleken met autoreclames was dit echter absoluut geen vernieuwing. Autofabrikan-

ten hadden immers al enkele jaren eerder ingezet op nieuwe advertentievormen in de 

dagbladen en tijdschriften. Deze waren bovendien van een hoogwaardigere kwaliteit dan 

de advertenties die de motorfabrikanten wisten uit te brengen. Autofabrikanten begrepen 

al vroeg dat als ze hun product in verschillende symbolische contexten plaatsten, het effect 

                                                                    
89 GA, Archief Rijwielfabrieken PFG, Uitnoodiging tot een bezoek aan de derde automobieltentoonstelling van de 
Autozaak Fongers, Inv.nr. 240. 
90 Het Motorrijwiel en de Lichte Auto, 11 januari 1929. 
91 Ibidem, 17 maart 1922, 295. 
92 Het Motorrijwiel en de Lichte Auto, 21 februari 1929, 5. 
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van reclames op de verkopen sterker zou zijn.93 Bovendien waren zij de eersten geweest die 

het aandurfden om hele pagina’s op te kopen voor hun advertenties. Het idee dat de adver-

tentie interessanter kon worden gemaakt door het gebruik van bewegende in plaats van 

statische voertuigen, kwam ook bij de autofabrikanten vandaan.94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
93 Tim O’Sullivan,  ‘Transport of Difference and Delight. Advertising and the Motor Car in Twentieth-Century 
Britain’, in: Thoms, Holden en Claydon, The Motor Car and Popular Culture in the 20th Century, 287-303, aldaar 291-292. 
94 Pamela Walker Laird, “The Car without a Single Weakness”. Early Automobile Advertising’, Technology and 
Culture 37.4 (1996) 796-812, aldaar 801-802. 

Afbeelding 6. Een advertentie voor Harley-Davidson uit 1931. In deze adver-
tentie werden wel technische specificaties benoemd, maar is ook een 
motorfiets met berijder te zien. (Het Motorrijwiel en de Lichte Auto, 22 mei 1931, 
5) 
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Daarnaast werden vooral richting de tweede helft van de jaren dertig advertenties die 

zich speciaal op vrouwen richtten, gemeengoed. Het idee dat de auto ook vrouwen meer 

bewegingsvrijheid mocht geven of dat deze zeer geschikt was om de kinderen naar school 

te brengen, deed tijdens het interbellum zijn intrede.95 (Zie afbeelding 8.) Ook in het tijd-

schrift Motor stonden veel autoadvertenties. Aangezien hierin voornamelijk de goedkopere 

modellen werden aangeprijsd, werd daarom vooral ingegaan op het kleine verschil aan 

                                                                    
95 Penny Tinkler en Cheryl Krasnick Warsh, ‘Feminine Modernity in Interwar Britain and North America. Cor-
sets, Cars, and Cigarettes’, Journal of Women’s History 20.3 (2008) 113-143, aldaar 118 en 129. 

Afbeelding 7. Deze Indian reclame was een van de eerste advertenties 
waarin informatie over de motorfiets niet enkel informatief was bedoeld, 
maar ook  werd geplaatst om een sfeerbeeld neer te zetten. (Het Motorrij-
wiel en de Lichte Auto, 3 april 1931, 20) 
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extra kosten dat de aanschaf van een auto met zich mee zou brengen en het vele malen 

hogere comfort dat men er voor terug kreeg. Hoewel vrouwen door deze reclames niet 

werden aangespoord zelf auto te gaan rijden, waren zij in deze reclames wel vaker aanwe-

zig, aangezien gezinsgebruik vaak een belangrijke rol speelde. Voor iemand die het geld 

had kon zo’n beeld genoeg aanleiding geven toch iets meer uit te geven aan een auto. Dat 

een zeker motorfietsmerk een betrouwbare staat van dienst had en zelfs door de Haagsche 

politie graag werd aangeschaft, was voor deze mensen dan minder interessant.96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks dat motorfietsfabrikanten en importeurs al lange tijd hadden begrepen dat be-

tere en meer toegewijde reclame nodig was om de motorrijder weg van de comfortabele en 

praktische automobiel te houden, betekende dit niet dat zij daadwerkelijk dezelfde weg in 

wilden slaan als autofabrikanten. Hoewel ook pogingen gedaan werden om aan te tonen 

dat rijden met een motorrijwiel net zo gerieflijk kon zijn als het besturen van een auto, was 

                                                                    
96 Getuige de notulen van de jaarlijkse vergadering der Indian-agenten was dit wel een belangrijke strategie. Zie: 
GAR, Archief, R.S. Stokvis & Zonen, Notulen 1925, 2. 

Afbeelding 8 en 9. Autoadvertenties. De linker afbeelding laat zien dat de auto handig gebruikt kon 
worden door de vrouw des huizes om de kinderen weg te brengen. De rechter afbeelding toont de 
voordelen van een tegen de regen beschermende auto. Om motorrijders over te halen, schreef Morris 
dat de auto zeker even sportief was als een motorfiets. (Het Motorrijwiel en de Lichte Auto, 18 maart 1926 
en 22 december 1933) 
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het vooral de hardwerkende man, de kostwinner van het gezin, die in de nieuwe adverten-

ties in de jaren dertig een rol ging spelen. Hoewel ook deze reclames vooral door Harley-

Davidson werden afgeleverd, ontwikkelden het Engelse merk Ariel en het Nederlandse 

merk Sparta, ook een gelijkende reclamestrategie. 

Behalve meer suggestiewekkende reclames die de buitenlucht verheerlijkten, kwam 

Harley-Davidson in 1934 ook met een reclamecampagne waarin het voordeel van motorrij-

den ten opzichte van reizen met de trein uit de doeken werd gedaan.97 Daarnaast kwamen 

zij met een advertentie waarin zij aangaven dat de motorfiets niet alleen op zon en feestda-

gen uit de stal hoefde te worden gehaald. Een prachtig geïllustreerde afbeelding van een 

jonge man die op een winterse dag zijn moeder kwam bezoeken met zijn Harley, was daar-

bij de ultieme vorm van psychologische reclamevoering.98 Deze trein en bezoekreclames 

werden wel in Nederland bedacht, andere reclames lijken toch vooral directe kopieën van 

Amerikaanse versies. De reclames van Ariel waren suggestiever. Zij kwamen met een reeks 

advertenties waarin de middenklasse man een rol speelde. Deze man die een motor had 

gekocht bij de Ariel dealer, kon volgens een van die advertenties in 1937 goed voor de dag 

komen. De man had immers een mooi modern motorrijwiel gekocht dat niet alleen goed 

klonk, maar er ook zeer goed uitzag. De afbeelding ondersteunde de tekst door de motor-

rijder te tonen, omringd met verschillende personen met goedkeurende blikken. 99 Een 

reclame van Sparta uit 1939 betoogde hetzelfde: 

 

“Als strenge onverbiddelijke mannen Uw trouwe SPARTA naar het weeg-schavot 
sleepen, blijft dan rustig. Uw Spartaan wordt tòch gratie verleend […] hij zal ge-
wogen… en niet te zwaar worden bevonden.” 

 

Voor het rijden met een lichte Sparta motorfiets hoefde men dus niet bang te zijn voor 

afkeurende blikken.100 Het merk gaf hierbij de motorrijder een haast Bijbelse goedkeuring. 

Ondanks dat de meeste advertenties zich nog steeds toelegden op behaalde resultaten 

bij racewedstrijden – zelfs voor bovengenoemde advertenties gold dit nog steeds in meer of 

mindere mate –  konden de uitschieters zich in kwaliteit meten met de beste reclames voor 

de auto. Dit betekende echter niet dat er ook speciaal aan vrouwen werd geadverteerd. Er 

kwamen wel vrouwen die zelf op de motor zaten voor op advertenties, maar er werd daar-

                                                                    
97 Het Motorrijwiel en de Lichte Auto 10 april 1930, 5 en Het Motorrijwiel en de Populaire Auto, 26 mei 1934, z.p. 
98 Het Motorrijwiel en de Populaire Auto, 14 december 1934, 5. 
99 Motor, 29 oktober 1937, VIII. 
100 Ibidem, 17 februari 1939, III. 
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bij geen enkele moeite gedaan om aan te tonen dat ook vrouwen gemakkelijk van dit ver-

voermiddel gebruik konden maken. Een advertentie, nota bene van het smeeroliemerk 

Mobiloil en niet uitgegeven door een motorfietsmerk, kwam wel met een campagne waarin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrouwen werden aangemoedigd motor te gaan rijden. In deze advertentiecampagne werd 

door de fictieve Oom Vacuum advies gegeven aan jongeren die motor wilden gaan rijden, of 

dat al deden. Stereotypen waren daarbij in overdaad aanwezig. Zo werd ene Hetty voorge-

Afbeelding 10. Een reclame waarin werd aangegeven dat de motor ook 
geschikt was voor woon- werkverkeer. Het begin van een nieuw tijd-
perk? (Het Motorrijwiel en de Populaire Auto, 26 mei 1934) 
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licht over  “erg leuke modellen met zoo’n aardig spiegeltje op ’t stuur” en aan ene George 

het destillatieproces van de olie uitgelegd.101  

De motorrijder bleef in de reclames dus vooral de Gentleman, die een sport bedreef 

waarvoor hij weinig inspanning hoefde te verrichten en, ondanks zijn status, toch in zijn 

vrije tijd aan een motorfiets mocht knutselen. Hoewel de middenklasse die een motor wilde 

kopen zich aan dit beeld kon optrekken, toonden deze reclames niet voor welk doeleinde 

de meeste goedkopere motorfietsen werden gebruikt. Motorrijden was volgens adverten-

ties dus vooral een eliteactiviteit. Na korte experimenten was hiervan na de oorlog echter 

niets meer terug te vinden. 

                                                                    
101 Motor, 27 mei 1938, X en 10 juni 1938, XIV. 



 

   

Afbeelding 11. Liefde en motorrijden, een veelgebruikt thema voor continentale fabrikanten. (Motor, 10 
juni 1955)



 

   

 
 

 

2. DE MOTORFIETS ALS VRIJETIJDSPRODUCT  

VOOR DE JONGERE HARDWERKENDE  

BURGER, 1939-1958 

 

 

“Ook dit jaar zullen duizenden landgenoten 
er weer per JAWA of CZ op uit trekken, om in 

binnen- of buitenland te genieten van zon en 
buitenlucht en een natuur, die hen ontsloten 
wordt door het zomervervoermiddel bij uit-

stek: een motorfiets!”102 
 

Na de Tweede Wereldoorlog nam de ontwikkeling van het gemotoriseerde verkeer een 

steeds belangrijkere plaats in. Nog meer dan in de jaren voor de oorlog betekende dit een 

vergroting van vrijheid van de burger. De vrijheid op de weg kreeg voornamelijk een functi-

onele betekenis. Daar waar tijdens het interbellum nog vooral de reis zelf belangrijk was, 

ging het nu steeds meer om de bestemming. Gemotoriseerd verkeer diende immers niet 

langer door fraai vormgegeven natuurgebieden te verplaatsen, maar werd in nieuwe plan-

nen zoveel mogelijk hieromheen geleid.103 Men geloofde daarbij mede daarom al snel dat de 

auto de belangrijkste rol zou gaan spelen binnen deze nieuwe ontwikkelingen.104 

Dit betekende niet dat de “Automobilisierung des Kollektiven Bewusstseins”, zoals 

Reinhold Bauer de veranderende ideeën over het juiste motorvoertuigengebruik noemt in 

zijn artikel ‘Kurzer Boom und lange Krise’, daadwerkelijk direct na de oorlog al op gang 

zou komen.105 Getuige een spotprent in De Groene Amsterdammer van 25 mei 1946 waarin alle 

partijen als ware motorracers werden afgebeeld, waren motoren en motorraces een redelijk 

alledaags verschijnsel binnen de Nederlandse publieke cultuur.106 Toch hadden bijvoor-

beeld Amerikaanse motorfietsen vlak voor en tijdens de oorlog al veel marktaandeel 

                                                                    
102 Motor, 11 mei 1951, 550. 
103 Ham, Heersen en Beheersen, 287. 
104 Ibidem, 286. 
105 Reinhold Bauer, ´Kurzer Boom und lange Krise. Die Deutsche Motorradindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg 
(1940er bis 1970er Jahre)‘, Technikgeschichte 75.4 (2008) 307-328, aldaar 317. 
106 De Groene Amsterdammer, 25 mei 1946. 



Van motorrijwiel “voor iedereen” naar “meer dan een machine” 

36 
 

verloren op de Europese markten: een teken dat verandering weldegelijk op komst was.107 

Ook in Nederland bleken de Amerikanen immers nog van weinig betekenis in de jaren 

veertig en vijftig. De Nederlandse motorfietsmarkt diende dus anders benaderd te worden 

dan voorheen. 

Die andere benadering had al gestalte gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe-

wel de oorlog funest bleek voor de verkopen van allerhande producten, betekende dit niet 

dat er geen advertenties meer werden gemaakt. Reclamemakers die geloofden dat de oorlog 

op een gegeven moment ook weer zou eindigen, drongen er bij merkfabrikanten op aan 

vooral reclame te blijven maken. Omdat deze nu niet de directe verkoop dienden te bevor-

deren, maar enkel om goodwill te kweken konden worden ingezet,  betekende dit dat men 

genoodzaakt was met andersoortige reclames te komen dan voorheen.108 Ook binnen de 

motorfietsbranche werd dit idee opgepakt. Vooral na de oorlog resulteerde dit in een doel-

gerichter reclamebeleid. 

In het bovenstaande wordt al enigszins duidelijk dat motorfabrikanten een duidelijker 

profiel dienden te tonen om concurrerend te blijven met de auto. In tegenstelling tot voor 

de oorlog bleek de auto nu dus wel een gevaar voor motorfietsverkopen. Ontwikkelingen 

tijdens de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog hadden hiervoor gezorgd. Aangezien 

deze ontwikkelingen in de autobranche een belangrijke aandrijver waren tot vernieuwing 

van motorfietsreclames is het verstandig hier eerst naar te kijken. Alleen zo is de vraag  te 

beantwoorden welk gevaar de auto-industrie  vormde voor de motorindustrie in de periode 

na de Tweede Wereldoorlog en welke rol motorfabrikanten hierbij zelf speelden. De mo-

torfietsindustrie profileerde zich vervolgens op twee manieren. Welke twee dit zijn en wat 

dit betekende voor het imago van de motorfiets en zijn berijders, is het onderwerp van de 

laatste twee paragraven. 

 

2.1. Als er weer benzine is… rij ik op ’n Eysink? 

Op 22 maart 1940 kwam Ford met een advertentie voor zijn V-8. In deze advertentie toon-

de het merk een vrouw die er ondanks de zware tijden bij haar man op aangedrongen had 

toch de auto te vervangen voor een nieuw exemplaar. Daarbij spoorde ze de lezer aan ook 

voor deze verstandige belegging te gaan tijdens deze onverstandige tijden.109 Of veel men-

sen op dat moment gehoor konden geven aan deze oproep is echter maar de vraag. Hoewel 

                                                                    
107 Steve Koerner, The Strange Death of the British Motor Cycle Industry (Lancaster 2012), 79. 
108 Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland, 140 en 144. 
109 Motor, 22 maart 1940, XX. 
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fabrikanten, zolang als dit door overheden werd toegestaan, bleven produceren, bleken 

consumenten door ontwikkelingen in landen om hen heen terughoudend met aankopen. 

Omdat er langzamerhand steeds minder benzine voorhanden was werd het bovendien voor 

veel burgers al snel onmogelijk nog van enige motorvoertuigen gebruik te maken. Toch 

bepaalde de oorlog in belangrijke mate of alleen de bovenlaag van de bevolking hierna haar 

auto kon vervangen, of dat ook lagere klassen de toegang zouden krijgen tot een vierwielig 

motorvoertuig. 

Ook motorfietsfabrikanten en importeurs hadden duidelijk gehoor gegeven aan de op-

roep van reclamemakers om te blijven adverteren in de kranten en tijdschriften. Ondanks 

dat motorfietsrijders aanvankelijk weinig last leken te hebben van de Duitse bezetting, 

bleek het in 1941 al vrijwel onmogelijk nog een enkele motorfiets te verkopen. De positieve 

wens die de importeur van de Duitse merken DKW en BMW had uitgesproken rond de 

kerstdagen van dat jaar waarin hij de hoop tentoonspreidde dat rijden op een motorfiets 

het komende jaar weer mogelijk zou worden, bleek ironisch genoeg achteraf een van de 

eerste tekenen die erop duidden dat het tijdens de oorlog steeds moeilijker zou worden nog 

veel van gemotoriseerde voertuigen gebruik te maken.110 

In een reclame voor Sparta motorfietsen met een JLO of Sachs motorblok, meldde Het 

Motorpaleis dat zij nog steeds motorfietsen uit voorraad leveren kon. Met een bijhorend 

versje speelde het merk in op de actualiteit. “Een motor had hij niet, en ook geen benzine-

toezegging, tòch ging ie naar piet! Want met rijden in ’t verschiet, blijft een Sparta de beste 

belegging!” De motor die afgebeeld was in een kluis diende, samen met andere belangrijke 

documenten zodoende als spaarpot voor betere tijden.111 Eysink kwam in datzelfde jaar met 

een nieuwe campagne die ook aansloot op moeilijke tijden. In deze advertentiereeks wer-

den  verschillende situaties getoond met de tekst “Als er weer benzine is… rij ik op ’n 

Eysink”. De haastig richting de tram rennende werknemer werd daarbij het meest getoond.  

Deze was ook geliefd bij andere merken, want DKW toonde in de oorlogsperiode een zelf-

de soort advertentie.  

Uit deze advertenties blijkt een sterk geloof in de voortgang van het motorfietsgebruik 

in zijn bestaande vorm. Dat deze werknemer na de oorlog direct weer een nieuwe motor-

fiets zou willen kopen lijkt in onze huidige maatschappij een onwaarschijnlijke gedachte.  

Men moet echter bedenken dat hoewel er ook in Nederland al voor de oorlog meer auto’s 

                                                                    
110 Motor, 20 december 1940, 716. 
111 Ibidem, 2 mei 1941, 310. 



Van motorrijwiel “voor iedereen” naar “meer dan een machine” 

38 
 

dan motorfietsen rondreden, het idee dat de auto voor iedereen beschikbaar kon zijn enkel 

nog op de tekentafel bestond en in de praktijk in Europa nog niet haalbaar bleek. Eerdere 

pogingen om de auto in grotere getale in Europa te verkopen hadden een veel minder grote 

slagingskans dan in de VS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als belangrijkste omslagpunt binnen de fabricage van de ‘auto voor iedereen’, worden 

onder andere vaak de verdiensten van Henry Ford genoemd. Zijn gebruik van de al in 1901 

door Olds Mobile ontwikkelde lopende band, samen met de productie van één enkel ge-

produceerde standaard auto – de Ford Model T – aan het eind van 1913 was uiteraard nog 

nooit eerder op die manier vertoond. Ford zorgde er daarmee voor dat de “gewone man” in 

de VS ook de beschikking kreeg tot een eigen auto, ter waarde van enkel $500,-.112 Een auto 

die hij zich kon veroorloven, omdat hij goed betaald werd voor zijn werk. Ford had zijn 

succes echter mede te danken aan een meer gunstige situatie voor zijn product in de 

Verenigde Staten. Van oudsher verdienden Amerikanen meer dan Europeanen en boven-

                                                                    
112 T.C. Barker, ‘The International History of Motor Transport’, Journal of Contemporary History 20.1 (1985) 3-19, 
aldaar 5. 

Afbeelding 12. Ondanks zijn kleine afmetingen was dit een dure advertentie in oor-
logstijd. Papierschaarste zorgde er immers voor  dat uitgevers zeer effectief met de 
beschikbare ruimte in het blad om moesten gaan. Dit bewijst dat het merk veel 
belang hechtte aan naamsbekendheid. (Motor, 4 september 1942) 
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dien waren auto’s door de grotere gemakkelijkere afzetmarkt in de VS altijd al goedkoper 

geweest dan in Europa.113  

Kostte de goedkoopste lichte auto in Nederland in 1909 nog ongeveer ƒ3000,-, na de 

Eerste Wereldoorlog betaalde men niet veel meer voor een Amerikaan, die wel een verge-

lijkbaar comfort boden als de Europese luxeauto’s.114 In hetzelfde jaar dat Ford zijn nieuwe 

fabriek had geopend, was onder andere echter ook de fietsenmaker en autoreparateur Wil-

liam Morris begonnen met het maken van eigen auto’s. Morris wist er, ondanks dat hij geen 

gebruik maakte van nieuwe technieken, wel voor te zorgen rond 1925 ongeveer 40 procent 

van de automarkt in Engeland in handen te krijgen.115 Dit laat zien dat zelfs op de Engelse 

markt de lichtste Amerikaanse auto’s nog bij lange na niet zo goed verkochten als in de VS. 

In de rest van Europa was dit niet veel anders. 

Aangezien het aantal motorfietsen dat in Nederland aanwezig was voor de oorlog har-

der leek te stijgen dan het aantal automobielen,  was er aanvankelijk geen reden om aan te 

nemen dat een grote groep motorrijders na de oorlog over zou stappen op de auto. De mo-

torfiets bleek immers voor vele beroepsgroepen nog steeds het standaard vervoermiddel.   

  

“De verpleegster, de politieagent, de handelsreiziger ….. het zijn slechts enkelen 
van de velen, die hun hart aan Sparta verloren. Ziet ze enthousiast zitten op hun 
trouwe Sparta’s! Ziet ze glunderen om hun bezit. Hun bezit dat ze niet meer kun-
nen missen.”116 

 

Aldus een reclametekst uit een Spartafolder voor lichte motorrijwielen in 1940.  Daarbij 

maakten ook postbodes, doktoren en geestelijken, als ook het Nederlandse leger van mo-

torfietsen gebruik.  

Een significante stijging van het aantal auto’s na 1945 toont aan dat de doelgroep voor 

zowel de auto als de motorfiets wel sterk aan het veranderen was.117 Voor de uitbreidende 

verkopen van de auto na de oorlog zijn twee zaken verantwoordelijk te achten: als eerst het 

enorme succes van de Volkswagen Kever en als tweede de uitwerkingen van het Ameri-
                                                                    
113 Jean-Pierre Bardou, Jean-Jacques Chanaron, Patrick Fridenson e.a., The Automobile Revolution. The Impact of an 
Industry (Vert; Chapel Hill 1982), 42 en 47. 
114 Staal, Automobilisme in Nederland, 67 en 72 
115 Roy Church, ‘Deconstructing Nuffield. The evolution of managerial culture in the British motor industry’, The 
Economic History Review. A journal of economic and social history 49.3(1996) 561-583, aldaar 567 en David Thoms, ‘Motor 
Car Ownership in Twentieth- Century. A Matter of Convenience of a Marque of Status?’, in: Thoms, Holden en 
Claydon ed., The Motor Car and Popular Culture in the 20th Century, 41-49, aldaar 42. 
116 CODA, Archief Sparta, Diversen III interessante oude stukken, Sparta lichte motorrijwielen in 1940, toegangsnr. 
232, inv.nr. 4675, doosnr. 72. 
117 CODA,  Archief Sparta, Diversen III interessante oude stukken, Statistiek der motorrijtuigen 1 augustus 1955, 
toegangsnr. 232, inv.nr. 4675, doosnr. 72, 7. 
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kaanse Marshallplan op het Europese continent. Beiden hangen overigens sterk met elkaar 

samen. Het Volkswagenproject was immers nooit een succes geworden, als de inkomens in 

Europa niet zouden zijn gestegen. Een verdubbeling van de salarissen van de middenklas-

sen bleek immers een belangrijke motor achter de stijging van de autoverkopen.118 Hierbij 

geldt dat voornamelijk de mogelijkheden om een auto enkel voor privégebruik aan te schaf-

fen, toenamen. Veel meer dan de motorfiets werd een auto voor de oorlog, enkel als 

hulpmiddel voor de uitoefening van een beroep gekocht.119 

Het idee dat de auto ook door meer mensen privé gebruikt zou moeten worden,  was 

voornamelijk door autofabrikanten in Duitsland bedacht om  meer auto’s aan Europeanen 

te verkopen. Het waren daarbij vooral Amerikaanse bedrijven die met de bouw van deze 

auto “voor het volk” experimenteerden.  Duitsland bleek daarbij een goede markt, niet 

alleen omdat zij veel inwoners had, maar ook omdat hier het meest te halen viel onder mo-

torrijders die, gezien hun beroepsgroep, in andere landen wel een auto hadden kunnen 

kopen. De Nazi’s namen het idee van een auto voor het volk over, maar lieten de Amerika-

nen nog wel enige tijd aan een dergelijke auto werken. Vooral Opel, dat in handen was van 

General Motors, was een belangrijke kandidaat voor de bouw van de Volkswagen.120 Uit-

eindelijk besloten de Nazi zelf in Wolfsburg een eigen fabriek op te starten 

Dankzij de lage onderhouds- en reparatiekosten was de auto, ondanks zijn hoge aan-

schafprijs vergeleken met andere auto’s, na de Tweede Wereldoorlog geliefd bij kopers. In 

de jaren ’50 had de ‘Kever’ bijvoorbeeld een derde van de West-Duitse markt in handen.121 

Goede reclamecampagnes die inspeelden op sentimenten van de consument brachten een 

gevoel teweeg dat de beginnende welvaart nu ook voor iedereen bereikbaar  zou worden.122 

De mogelijkheid om met de auto van de vrije tijd te genieten speelde daarbij een belangrijke 

rol. Over het verleden van deze auto werd daarbij weinig gesproken. De auto bleef voorna-

melijk het symbool voor ‘de auto voor iedereen’ en de rol die de Nazi’s speelden bij de 

creatie ervan werd sterk gebagatelliseerd. Kopers van de kever ten tijde van het Derde Rijk 

waren toch niet naar iets anders op zoek geweest dan een functionele, betrouwbare, goed-

kope en bovendien volwaardige gezinsauto?123 Op deze manier werd de kever niet alleen 

                                                                    
118 Bernhard Rieger, ‘The ‘Good German’ Goes Global. The Volkswagen Beetle as an Icon in the Federal Republic’, 
History Workshop Journal 68 (2009) 3-26, aldaar 10. 
119 Vinne. Eysink: van fiets tot motorfiets, 317-319. 
120 Wolfgang König, ‘Adolf Hitler vs. Henry Ford. The Volkswagen, the Role of America as a Model, and the Failure 
of a Nazi Consumer Society’, German Studies Review 27.2 (2004) 249-268, aldaar 253. 
121 Rieger, ‘The ‘Good German’ Goes Global’, 10. 
122Ibidem, 5. 
123 Ibidem, 13. 
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het symbool voor de opkomst van de auto voor de gewone man, maar ook het symbool van 

economische vooruitgang. Voor de motor bleef wel een rol weggelegd om als opstap te 

dienen voor het uiteindelijke doel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 13. Ook in advertenties werd de auto als het ultieme levensdoel van de man gepropa-
geerd. De motor diende in deze reclame als opstap daar naartoe. (Motor, 23 december 1949) 
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Het idee dat de auto een belangrijke economische aanjager kon zijn werd ook op andere 

plaatsen naar voren gebracht.  Een functionele auto is immers niets zonder een functioneel 

wegennet. Een wegennet dat na de oorlog voor een groot deel in puin lag en dat dus op-

nieuw diende te worden opgebouwd. Johan Schot duidt in zijn artikel ‘Transnational 

Infrastructures and the Origins of European Integration’, terecht op de Europese Economi-

sche Commissie van de Verenigde Naties (EECV), die een belangrijke rol heeft gespeeld bij 

de wederopbouw van Europa en daarbij ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstand-

koming van een gelijkgetrokken Europees beleid. Dit was bovendien een vereiste die de 

Amerikanen in hun plan voor Marshallhulp hadden opgenomen.124 De EECV was niet al-

leen verantwoordelijk voor het Europese netwerk van internationale wegen, – de bekende 

groene E nummers op verkeersborden – maar maakte zich net als de Organisatie voor Eco-

nomische Samenwerking en Ontwikkeling, die later op aandringen van de Amerikanen 

werd opgericht, ook sterk voor nauwere economische samenwerking.125  

Hoewel de ontwikkeling van de Europese samenwerking niet direct aan de Amerikanen 

toegeschreven kan worden, te denken valt bijvoorbeeld ook aan de Nederlands, Belgisch, 

Luxemburgse samenwerking van de BeNeLux vanaf 1945, hadden de Amerikanen na de 

Oorlog wel veel in te brengen in Europa. Deze inbreng resulteerde in een politiek ter be-

vordering van de infrastructuur, die sterk op de auto was gericht. Enkele landen hadden 

zoals bekend al voor de oorlog geëxperimenteerd met de aanleg van snelwegen, voorbeel-

den hiervan zijn natuurlijk Nederland en Duitsland, alsook Italië. In het laatst genoemde 

land werden zelfs wegen aangelegd waar motoren niet mochten komen. Na de oorlog 

maakte de wegenbouw in Europa echt een grote vlucht. Ondanks dat de wegen door Euro-

peanen werden gemaakt, zorgde de aanleg van de wegen daarom wel voor een zekere 

Amerikanisering van Europa.  

Het was niet zozeer de verplichting die de Europeanen hadden om wegen te bouwen zo 

laten Gijs Mom, in zijn artikel “Roads without Rails”, en Bruce E. Seely, in zijn artikel 

“Push” and “Pull” Factors in Technology Transfer”, zien, die ervoor zorgde dat Europeanen 

auto gingen rijden, maar meer een vorm van cultuur die hierdoor van de andere kant van de 

oceaan naar Europa was gekomen. De vraag naar snelwegen was in Europa nog helemaal 

niet aan de orde, maar toch werden deze gebouwd. De verwachting dat Europeanen mas-

                                                                    
124 Johan  Schot, ‘Transnational Infrastructures and the Origins of European Integration’ in: Alexander Badenoch 
en Andreas Fickers ed., Materializing Europe. Transnational Infrastructures and the Project of Europe (Basingstoke en New 
York 2010) 82-109, aldaar 85. 
125 Ibidem, 86. 
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saal een auto zouden gaan kopen noemt Mom dan ook een “selffulfilling prophecy”. Pogin-

gen om niet alleen Europees toerisme, maar ook Amerikaans toerisme op gang te brengen 

speelden daarbij een belangrijke rol.126 Tegelijkertijd kregen Europese ingenieurs de moge-

lijkheid bij Amerikaanse instellingen het vak van snelwegbouwer te leren. Het geloof dat de 

auto belangrijk was voor de wederopleving van hun economieën werd hierdoor nog eens 

extra versterkt. Vooral Scandinavische landen liepen voorop met dit idee.127 

Drie belangrijke instellingen in de VS lieten de Europeanen kennis maken met de beste 

snelwegbouwers van dat moment: de Bureau of Public Roads (BPR), de Yale University’s 

Bureau of Street Traffic Research en de International Road Federation (IRF). De belang-

rijkste in dit verhaal was de IRF. De IRF was opgericht door functionarissen van 

belangrijke oliemaatschappijen, belangrijke automobielbedrijven en de vijf grootste ban-

denmakers van de VS. Het mag duidelijk zijn dat hierdoor vooral producten van 

Amerikaanse bodem werden gepromoot.128 Amerikaanse motorfabrikanten speelden hierin 

geen enkele rol, deze bedrijven deden het immers niet meer zo goed in Europa. Bovendien 

had de Amerikaanse overheid geen baat bij een opleving van het motorgebruik in Europa na 

de oorlog, Marshallhulp kon immers nooit snel genoeg terugverdiend worden door de ver-

koop van Amerikaanse motorfietsen. 

Gestaag zorgden de oorlog en de jaren daarna ervoor dat de auto steeds meer als ideaal 

vervoermiddel werd gezien, advertenties waren daarbij niet eens echt noodzakelijk. Niet 

iedereen kocht na de oorlog dus een Eysink. Dat het kopen van een motorfiets voor mid-

denklasse gezinnen niet altijd de enige optie was onder andere duidelijk te merken in het 

tijdschrift van de  belangrijkste behartiger van gemotoriseerd Nederland. Het bekende 

tijdschrift De Kampioen van de ANWB stond immers voor de oorlog nog vol met motorfiets-

advertenties. Toen het blad in 1946 weer volledig werd uitgegeven waren deze plotseling 

verdwenen.129 Motorrijden was voor de toeristenbond hiermee definitief een bijproduct 

geworden. Toch ging de motorfietsindustrie met name in de jaren vijftig nog  gouden tijden 

tegemoet. 

 

                                                                    
126 Gijs Mom, ‘Roads without Rails. European Highway-Network Building and the Desire for Long-Range Motor-
ized Mobility’, Technology and Culture 46.4 (2005) 745-772, aldaar 750 en 763.  
127 Bruce E. Seely, “Push” and “Pull” Factors in Technology Transfer. Moving American-Style Highway Engineering 
to Europe, 1945-1965’, Comparative Technology Transfer and Society 2.3 (2004) 229-246, aldaar 233. 
128 Ibidem, 237 en 240. 
129 Zie bijvoorbeeld De Kampioen, augustus 1939  en Februari 1946. 



Van motorrijwiel “voor iedereen” naar “meer dan een machine” 

44 
 

2.2. Voor de man die men over motoren niets meer hoeft te vertellen 

Op het moment dat de oorlog was afgelopen was het motorvoertuigen peil even hoog als in 

1935. Het aantal auto’s was daarbij het hardst afgenomen en met de helft verminderd. Het 

land was voor een groot deel leeggeroofd. Toch weerhield dat mensen er niet van om over te 

gaan tot de aanschaf van nieuwe motorvoertuigen. In tien jaar tijd zou het Nederlandse 

wagenpark stijgen van 50.000 naar 270.000. Hoewel het aantal motorfietsen in die jaren 

niet zo hard steeg reden er in diezelfde jaren toch een respectabele 160.000 stuks rond in 

Nederland.130 Ook in andere Europese landen lagen de verkopen van lichte motorfietsen tot 

ongeveer midden jaren vijftig, zeer hoog. In West-Duitsland werden met name tussen 1950 

en 1953 enorme hoeveelheden motorfietsen gefabriceerd, met een piek van 340.000 motor-

fietsen in 1953.131 Motoren die in deze periode werden gebouwd waren juist bedoeld als 

familievoertuig.132 Betekende dit dat toch een standaardplek voor de motorfiets ook na de 

oorlog nog beschikbaar was? Engelse motorfabrikanten dachten in ieder geval van wel. 

Door de situatie op de Nederlandse markt van vlak voor en tijdens de oorlog kwamen 

Britse motorfabrikanten er achter dat ze door zich vrijwel enkel te focussen op de plezier-

markt inkomsten mis hadden gelopen aan Duitse motorfabrikanten. Deze praktische 

monopoliepositie diende na de oorlog hard te worden aangepakt.133 Ook Engelse fabrikan-

ten wilden zich meer neer gaan leggen op goedkope machines van niet meer dan 175cc. Het 

verwerven van de kennis voor het maken van de DKW RT125 paste daarbij uitstekend 

binnen deze nieuwe strategie.134 Toch deden de Engelse merken het niet zo goed als Duitse 

en binnenlandse merken in Nederland.  

Dit wil niet zeggen dat de Engelse merken bij elkaar geen redelijke afzet hadden gecre-

eerd. De belangrijkste merken A.J.S., Ariel, BSA, Matchless, Norton  Royal Enfield en 

Triumph hadden bijvoorbeeld in 1955 iets meer dan 10% van de Nederlandse markt in han-

den. Harley-Davidson en Indian, de belangrijkste spelers van voor de oorlog, kwamen niet 

boven de 2,5%. Sparta had in datzelfde jaar echter bijna 15.000 motorfietsen van haar merk 

rondrijden en was in haar eentje al goed voor een marktaandeel van bijna 10%. Voor de 

                                                                    
130 CODA, Archief Sparta, Diversen III, Sparta lichte motorrijwielen in 1940, Statistiek der motorrijtuigen 1 augus-
tus 1966, toegangsnr. 232, inv.nr. 4675, doosnr. 72, 7. 
131 Bauer, ´Kurzer Boom und lange Krise’, 313. 
132 Ibidem, 314. 
133 Koerner, The Strange Death of the British Motor Cycle Industry, 63 
134 Ibidem, 189. 
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grote Duitse merken D.K.W., N.S.U. en Puch gold hetzelfde verhaal.135 In theorie was het 

dus voor enkele Engelse bedrijven mogelijk om hun afzetmarkt te vergroten. 

Ook vanuit Nederland had de firma Stokvis er voor de oorlog al op aangedrongen om 

een lichte motorfiets te laten bouwen. Hoewel deze vlak voor de oorlog uitgebrachte en in 

samenwerking met de firma Stokvis – door Royal Enfield ontwikkelde – ‘Royal Baby’,  op 

een enigszins ongelukkig moment op de markt werd gebracht, was de ontwikkeling van 

een Engelse 125cc motorfiets – gezien de verkoopcijfers van DKW motorfietsen – mogelijk 

een zeer lucratieve investering.136 De firma had er in 1941 dan ook alle vertrouwen in “dat 

[zij] het zullen zijn die, zodra de zwarte schaduw van deze tijden voorbij zijn gegaan, met 

eenzelfde organisatie en eenzelfde service-opvatting opnieuw de massa-motorisering van 

Nederland ter hand zullen nemen met een 125 cc!”137 

Als de Engelsen echt via deze motorfietsen massamotorisering in Nederland wilden 

brengen, dan is dit in hun reclamebeleid echter vrijwel niet terug te zien. Enkel BSA deed 

hierin een echte poging, door te stellen dat met hun nieuwe 125cc Bantam “echter niet 

alleen de wedstrijdrijder, maar ook de toerliefhebber of de man, die er voor zijn beroep per 

motor op uit moet, […] bij B.S.A. een uitgebreide collectie vindt.”138 Met de leus “BSA Ook 

voor U!” liet het bedrijf namelijk duidelijk zien dat het bij de Engelse fabrikanten niet al-

leen om de sport te doen was. Bovendien spraken zij hiermee ook nieuwe motorgebruikers 

aan. Hoewel A.J.S. met de slogan “De droom van velen: een A.J.S.” aanvankelijk ook zin-

speelde op de mogelijkheid voor niet motorrijders om een motor te kopen lieten zij dit al 

snel varen voor een nieuwe strategie.139 

Enkel zij die al een lichtere motorfiets bezaten werden nog aangespoord om juist 

zwaarder te gaan rijden. Wie zich bijvoorbeeld op een Velocette diende voort te bewegen 

was niet meer de man die nog nooit een gemotoriseerd voertuig had bezeten, maar “de man 

die men over motoren niets meer hoeft te vertellen”.140 A.J.S. spoorde mensen aan een nieu-

we zwaardere fiets aan te schaffen, niet alleen omdat deze  betere vering hadden en de 

benzine niet meer bijgemengd hoefde te worden,  maar ook omdat de berijder van deze 

                                                                    
135 CODA, Archief Sparta, Diversen III, Statistiek der motorrijtuigen 1 augustus 1955, 56-61. 
136 SAR, Stokvis belangrijk nieuws omtrent engelse machine van onder de 60. 
137 Motor, 1 augustus 1941, 535. 
138 Ibidem, 17 februari 1950, 146. 
139 Ibidem, 7 jan 1949, 10. 
140 Ibidem, 13 april 1956, 449. 



Van motorrijwiel “voor iedereen” naar “meer dan een machine” 

46 
 

fietsen zich zou weten te spiegelen aan de kampioenen op het circuit.141 Wie een BSA kocht 

in 1954 was niet meer een van de velen, maar “Beter en Sneller dan Anderen”.142 

Via andere uitgaven versterkten de Engelsen hun sportieve imago. Om importeurs meer 

binding te geven met hun merk gaf Royal Enfield bijvoorbeeld ook een eigen tijdschriftje 

uit met de titel REVS: The Royal Enfield Magazine. Behalve informatie over het bedrijf, zoals 

behaalde resultaten, toekomstplannen  en andere parafernalia, besteedde het krantje be-

hoorlijk veel aandacht aan sport. Daarbij ging het niet alleen om de motorsportresultaten 

van het bedrijf, ook de behaalde resultaten van de eigen cricketploeg, voetbalploeg, zwem-

ploeg en zelfs de sportvisploeg werden onder de aandacht gebracht.143 Ook in de folders 

bleef de vergelijking tussen sport en motorrijden het belangrijkste onderwerp. Velocette 

toonde in een folder voor onder andere haar MSS 500 model dat haar motorfietsen een 

directe verwantschap vertoonden met de motoren die door haar racers werden gebruikt.144 

 

“Een velocette machine is momenteel een op de voorgrond tredend product in het 
rijk van het één-cylinder motorrijwiel en wij durven, zonder vrees voor tegen-
spraak, te beweren, dat elke Velocette in zijn klasse aan de spits staat.”145 

 

Aldus Velocette. 

Het verschil tussen het voorafgestelde doel en het daadwerkelijke beleid wordt nog 

groter als ook de opkomst van de scooter en de bromfiets worden meegenomen. Deze in 

Italië door van oorsprong niet motorgerelateerde bedrijven ontwikkelde motorfietsen wer-

den van begin af aan op de markt gebracht als een ander soort voertuig dan het originele 

tweewielige met benzinemotor aangedreven product. Gemak, bescherming en comfort 

waren dan ook de sleutelwoorden in vrijwel iedere advertentie, die de tot plichtfietser 

uitgeroepen werkforens dienden over te halen een gemotoriseerd voertuig aan te schaffen 

en die de reistijd met wel 30% kon verkorten.146 Immers: “Voor Uw ontspanning en werk 

rijdt U zo rustig als in een auto op de veilige Vespa scooter. Berijdbaar voor iedereen!”147 

In het jaarverslag van 1954-1955 kon de directie van de Machine- en Rijwielfabriek 

Simplex bekendmaken dat de verkopen van hun bromfietsen die zij, in tegenstelling tot de 

                                                                    
141 Motor, 22 dec 1950, 1349 en 25 mei 1956, 695. 
142 Ibidem, 30 juli 1954, 1015. 
143

 SAR, Archief R.S. Stokvis & Zonen, Stokvis Revs. The Royal Enfield Magazine 1946-47, inv.nr. 3296. 
144 SAR, Archief R.S. Stokvis & Zonen, Folder Velocette, inv.nr. 3296. 
145 Ibidem. 
146 Staal, Automobilisme in Nederland, 83. en Motor 22 juli 1949, 750, 11 december 1953, 1440 en 21 mei 1954, 603. 
147 Motor, 25 feb 1955, 173. 
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Engelse fabrikanten, wel in productie hadden genomen, zeker zouden stijgen en dat dit de 

omzet van haar gewone rijwielen niet zou benadelen.148 Over eventuele motorfietsverkopen 

reppen de jaarverslagen echter niet meer. Ook winkeliers legden de nadruk steeds verder 

op de verkoop van scooters en brommers. De Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- 

en Motorhandelaren besloot bijvoorbeeld samen met de katholieke bond en de algemene 

bond, in 1956 met een schild voor erkende bromfietshandelaren te komen en niet voor er-

kende motorhandelaren.149  

Hoewel Stokvis in de garage die de firma in 1954 in Rotterdam opende wel motorrijwie-

len wilde gaan verkopen, was ook voor haar duidelijk dat veel geld te verdienen was met 

deze goedkope en gemakkelijk handelbare voertuigjes.150 Het bedrijf zorgde er daarom ook 

voor binnen de sterk concurrerende bromfietsbranche  een plek te bemachtigen, door on-

der andere na de oorlog de invoerrechten voor het Franse merk Solex binnen te slepen. 

Vanaf 1954 verkocht zij ook het bromfietsmerk RAP.151 Hoewel ook voor bromfietsen en 

scooters wedstrijdjes werden gehouden, zoals de jaarlijkse Solex Rallye naar Schiphol, 

toonden advertenties voor de producten dit niet.152  

Het feit dat de scooter niet hetzelfde imago had als de zware racemotoren had er in En-

geland voor gezorgd dat de middenklasse zich massaal op de scooter stortte als dagelijks 

vervoermiddel. Ook vrouwen kochten dit door de adverteerders als lichter omschreven 

product graag.153 Voor een groot deel gold dit ook voor Nederland. Eysink, dat op een zeer 

Engelse manier adverteerde had bijvoorbeeld maar een klein marktaandeel in het Neder-

landse motorfietslandschap.  Het merk gebruikte bijvoorbeeld leuzen als “gemaakt voor 

motorrijders door motorrijders” en meldde al vele malen achtereen op meerdere racedisci-

plines kampioen te zijn in Nederland. 154  Toch bleek dat in Nederland vooral de 

arbeidersklasse de bromfiets echt omarmde.155 Na de Tweede Wereldoorlog bleef de “ech-

te” motorfiets nog wel zeker tien jaar het meest gereden voertuig op twee wielen. Tot zeker 

                                                                    
148 IISG, Jaarverslagen Simplex Rijwielenfabriek, Verslag over het boekjaar 1954-1955.  
149 NA, De schijnwerper, orgaan van de Nederlandsche Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren, 1954-1957, 1964, dece-
ber 1956, 9, inv.nr. 45. 
150 SAR, Archief R.S. Stokvis & Zonen, Bijvoegsel Nederlandse Staatscourant van donderdag 24 februari 1955, 
inv.nr. 2998. 
151 SAR, Archief R.S. Stokvis & Zonen, Solex bespreking, inv.nr. 2600 en Brief betreft RAP Programma 1955, inv.nr. 
2602. 
152 SAR, Archief R.S. Stokvis & Zonen, Solex Rallye-Schiphol 5 mei 1951, inv.nr. 2603. 
153 Koerner, The Strange Death of the British Motor Cycle Industry, 134. 
154 CODA, Archief Sparta, Diversen III, Statistiek der motorrijtuigen 1 augustus 1955, 56-61 en Motor 21 dec 1951, 
1441 en 23 december 1949, 1314. 
155 Staal, Automobilisme in Nederland, 83. 
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de helft van de jaren vijftig bewoog de middenklasse zich nog steeds vooral op een motor-

fiets.156  

 

2.3. Over acceleratie gesproken…..  

Als Engelse motorfietsen niet echt in groten getale verkochten, waarom kochten mensen 

dan wel redelijk massaal Sparta’s, DKW’s en JAWA’s? Ook deze merken verdienden name-

lijk een goede boterham op het circuit en kwamen daar ook in advertenties zeker voor uit. 

Waarom deden deze merken het op de markt dan wel zo goed? Gedeeltelijk gold dat Ne-

derlandse fabrikanten door hun verbondenheid met de Duitse fabrikanten gemakkelijk en 

op een goedkope manier onderdelen konden uitwisselen en op die manier zo goedkoop 

mogelijk konden produceren. Een merk als JAWA, dat uit een communistisch land kwam, 

hoefde zich bovendien minder zorgen te maken over winst en verlies en kon zo de prijs 

kunstmatig laag houden, zoals een journalist in de Preangerbode van 15 maart 1953 met enig 

nationalistisch sentiment terecht opmerkte.157 Eerstgenoemde gebeurde echter ook met 

Engelse fabrikanten, dus spreken van een echte afkeer van niet continentale fabrikanten 

zou te kort door de bocht zijn. De advertentiestrategie van deze merken was wel heel an-

ders dan de Engelse. 

Wie in de jaren veertig en vijftig de krant of een tijdschrift open sloeg moest zich vol-

gens de reclamemakers kunnen vereenzelvigen met de afgebeelde personen. Reclames in 

deze jaren dienden daarom ook als weerspiegeling van het beeld dat de samenleving van 

zichzelf had. Daarnaast diende advertenties het onderbewuste verlangen van mensen te 

stimuleren. De symbolische waarde van een product werd daarbij steeds belangrijker. 158 

Welk vervoermiddel men kocht hing daarbij af van het aanzien dat hierbij door reclame-

makers werd meegegeven. Auto’s die bijvoorbeeld speciaal aan vrouwen werden verkocht, 

dienden daarbij overeen te komen met de specifieke stijl en schoonheid die de vrouw vol-

gens de makers uit zou willen stralen.159 

Ook mannen die een auto kochten kregen nu een andere behandeling. De nieuwe rol die 

zij als kostwinner dienden te vervullen gaf hierbij de belangrijkste, door de samenleving 

geaccepteerde, eigenschap van de man weer. In autoreclames die in deze periode in het 

tijdschrift Motor werden afgebeeld, kwam deze eigenschap ook veelvuldig voor. Vooral de 

                                                                    
156 Staal, Automobilisme in Nederland, 115-117 en Vinne. Eysink: van fiets tot motorfiets, 316-317. 
157 Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode, 15 maart 1953. 
158 Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland, 174,191 en 197. 
159 Walsh, ‘Gender and Automobility’, 61-62. 
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reclames van het Franse merk Renault speelden goed in op deze eigentijdse sentimenten. 

Naast de gebruikelijke campagnes om motorrijders op een auto over te laten stappen, die 

vooral op comfort en prijs hamerden, kwamen zij ook met reclames waarin de man als 

hoofd van het gezin werd aangesproken.  

“Comfort en plezier voor vier!” Dat was het devies van een advertentie voor de Renault 

4, die onder andere op 11 januari 1957 in het tijdschrift Motor verscheen. Naast een afbeel-

ding van de auto en een tekst die aangaf dat extra kleding in deze auto niet nodig was 

toonde deze advertentie ook de mogelijke inzittenden. Net als vele andere auto’s werd de 

Renault afgebeeld als perfecte auto voor het perfecte gezin van vader, moeder en twee kin-

deren, een jongen en een meisje. Wie een auto kocht om op te vallen tussen andere 

weggebruikers, kocht daarbij niet alleen een product met elegante vormen, lijn en charme, 

maar ook een vooraf vastgestelde vorm van levensgeluk. 

Voor Nederlandse en Duitse motorfietsen gold hetzelfde. Ook deze producten moesten 

het levensgeluk van de eigenaar vergroten. De motorrijder werd echter geacht zich in een 

andere levensfase te bevinden dan de autorijder. Advertenties van het merk Sparta en de 

Tsjechische en Duitse merken als Jawa, Puch en DKW, konden grofweg ingedeeld worden 

in twee soorten, die het motorrijden een bepaalde dimensie meegaven die men niet terug 

kon vinden bij de Engelse motorreclames. Zo werd bij deze advertenties ook ingezet op 

vrije tijd en romantiek. Daarbij gold er zowel een zekere leeftijdsafbakening,  als een sta-

tusafbakening. Wie een motorfiets kocht om er mee op uit te gaan, mocht zich immers 

meten met de eigenaren van zeiljachten die het zich konden veroorloven hun vrije dagen op 

het water door te brengen.160 

Ondanks dat de Duitse en Nederlandse motorfietsen klein van stuk waren, de grootste 

motorfietsen hadden maximaal een inhoud van 350cc, werden ze wel op de markt gebracht 

als fietsen waarmee gemakkelijk een langere afstand kon worden afgelegd. 

 

“Trek er gerust op uit. Ook over langere afstanden biedt de Sparta U, door zijn te-
lescopische voor- en achterwielvering, een zodanig comfort dat U praktisch niet 
vermoeid raakt. Voor zaken en genoegen is Sparta de ideale machine.”161 

 

Afbeeldingen van motorfietsen in de bergen en naast op mooie heuvels gelegen kasteeltjes, 

gaven bij de lezer de verwachting dat hiermee ook voor hem een reis naar verre oorden tot 
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de mogelijkheden ging behoren.  Wie met de motor op reis ging had de mogelijkheid op de 

verste uithoeken van de wereld zijn tent op te zetten en te genieten van het avontuur.  

Dichter bij huis kon men uiteraard ook genieten van een vrije dag, door met de motor een 

plek te bezoeken om even een hengeltje uit te gooien.162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
162 Motor, 22 december 1951, 1354, 6 juni 1952, 636 en 8 augustus 1952, 956. 

Afbeelding 14. Aangezien steeds meer mensen de mogelijkheid kregen voor lange-
re tijd vrij van het werk te nemen, pasten deze advertenties van Sparta zeer goed 
binnen het tijdsbeeld. (Motor, 29 maart 1957) 
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Ondanks dat het mogelijk was via de aanschaf van een zijspan, met meer dan twee per-

sonen op reis te gaan, werd als ideaalbeeld toch vooral een reis met twee personen 

geschetst. Deze twee personen waren eventueel goede vrienden, zoals in een advertentie 

van 29 juni 1951. In deze advertentie zien we namelijk twee jongens die naast hun tent 

genieten van het uitzicht over een meer, na waarschijnlijk een heerlijke dag motorrijden.163 

De motorrijder was daarbij ook hier vrijwel zonder uitzondering een jonge man. En hoewel 

in de vormgeving van het product, volgens de fabrikanten weldegelijk vrouwelijke ken-

merken waren te vinden, was het toch vooral een gevoel van kracht en gratie dat ze de lezer 

van de advertentie bij hun producten wilden meegeven. Onder andere DKW noemde bij-

voorbeeld haar 250cc en 350cc modellen echte schoonheden, maar de kans dat de vrouwen 

die hier bij deze advertentie naast de motor lagen ook daadwerkelijk achter het stuur 

plaats zouden nemen was zeer klein.164 In een bepaalde reclame gaf het merk Sparta zelfs 

aan dat de motorrijders zich dienden te spiegelen aan de gelijknamige  Griekse polis uit de 

oudheid. Een product gebruikt door mannen dus. 

Vrouwen reden geen motor, vrouwen reden alleen mee. Deze stelling is uiteraard niet 

helemaal juist, maar dit is wel het beeld dat fabrikanten via hun advertenties aan hun klan-

ten meegaven. Vrijwel ieder zichzelf respecterend Nederlands of Duits merk kwam in deze 

periode met meerdere advertenties waarin een jong stel de hoofdrol speelde. Afbeeldingen 

toonden stelletjes dan wel tijdens het kopen van een motor, tijdens een gezellige picknick, 

of gewoon rijdend op de motorfiets.165 Het product werd dus  zeer goed op de markt gezet 

als opstap naar een bepaalde levensfase zonder kinderen en waarin minder geld verdiend 

werd dan later. Wie een motorfiets kocht, kocht dus niet zozeer een goedkoop vervoer-

middel dat de burger sneller naar zijn werk bracht, maar ook een identiteit die paste 

binnen de eigen levensfase. 

Niet alleen de man met een vriendin deed er verstandig aan een motor te kopen, ook 

diegenen zonder vriendin deden er goed aan over te gaan tot aanschaf. Sparta meldde in een 

advertentie uit 1951 dat haar product ieders belangstelling wist te wekken. De tekst werd 

vergezeld met een afbeelding van een jonge man op een motorfiets en een tennisster die 

zeer geïnteresseerd zijn vervoermiddel bekeek.166 Een reclame uit 1955 van JAWA, met de 

leus “liefde op het eerste gezicht”,  gaf niet alleen de geadverteerde motorfiets weer, maar 

                                                                    
163 Motor, 29 juni 1951, 733. De betreffende afbeelding is op de achterkaft te vinden. 
164 Ibidem,3 mei 1940, XV en 4 april 1952, 345. 
165 Ibidem, 30 mei 1941, x, 29 april 1949, 387 en 11 mei 1956, 621. 
166 Ibidem, 8 juni 1951, 641. 
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ook een man en een vrouw die gezellig naar elkaar lachten. Een hart met twee pijlen er-

doorheen en de naam JAWA er ingeschreven, vormde hierbij het verbindende element.167 

“’n Romance en een C.Z.” waren ook “een wonder van harmonie”.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWA kwam, ten behoeve van de motorpropaganda, op 29 juni 1956 met een adverten-

tie in een vorm waarvan er maar weinig andere werden gemaakt. In deze advertentie in 

stripvorm speelden drie jongens en een meisje mee. Op het moment dat het meisje haar 

handschoen laat vallen als ze langs twee van de drie jongens loopt gaan ze er alle drie ach-

teraan om deze handschoen terug te geven. De derde jongen die iets verderop op zijn 

                                                                    
167 Motor, 10 juni 1955, 786. 
168 Ibidem, 25 april 1952, 454. 

Afbeelding 15. Behalve mooie meiden stond in deze reclame uit 1940 
stond ook een kampeervakantie al centraal. Na de oorlog kwamen dit 
soort advertenties echter pas echt in zwang. (Motor, 3 mei 1940) 
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motorfiets zit weet echter het eerst bij de handschoen te komen en deze te overhandigen.169 

De acceleratiekwaliteiten van de motorfiets kwamen dus goed van pas. Wie een motorfiets 

kocht, had dus een streepje voor bij het veroveren van de vrouwen. Hierbij speelde het feit 

dat deze motorfietsen het ook goed deden op het circuit geen enkele rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
169 Motor, 29 juni 1956, 911. 

Afbeelding 16. Een JAWA advertentie in stripvorm van zeer stereotyperende aard. 
Deze in andere bladen meer gebruikelijke reclamevorm werd door motorfabrikanten 
weinig gebruikt. Uitzonderlijk is ook dat het merk enkel te herkennen is aan de motor-
fiets op het plaatje. (Motor, 29 juni 1956) 
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Deze manier van adverteren hadden de continentale motorfabrikanten aanvankelijk 

geen windeieren gelegd. Veruit de meeste mensen hadden immers een motorfiets van een 

continentale fabrikant. Voor Sparta gold dan ook dat tot het boekjaar 1952/53 de meeste 

omzet werd behaald uit de verkoop van motorrijwielen. Tot het boekjaar 1955/56 bleef 

deze omzet nog rond de 2 miljoen gulden hangen. Toch betekende het niet dat iedereen wel 

op deze motorfietsen gezien wilde worden. Hoewel het aantal motorfietsgebruikers in de 

jaren daarna bleef stijgen, bleek de omzet in de jaren daarna, bij Sparta, toch plotseling 

sterk af te nemen, totdat de omzet in 1960 vrijwel nihil was.170 Voor het merk zelf was dit 

niet zo’n groot probleem, de stijgende scooterverkopen konden de omzetdaling bij de mo-

torfietsen zeer gemakkelijk opvangen. 

De sterke daling van de motorfietsverkopen bij Sparta lijkt voor een deel te kunnen 

worden toegeschreven aan de nieuwe motorrijtuigenbelasting die in september 1955 werd 

ingevoerd. Door deze belastingmaatregel vielen 125cc motorfietsen namelijk niet meer in 

het laagste belastingsegment. Bovendien diende extra betaald te worden als men de moge-

lijkheid had een passagier mee te nemen achterop of in een zijspan. Hierdoor werd het voor 

de niet-enthousiasteling vele malen lucratiever om de lichtere bromfiets aan te schaffen. 

Ook de verschillen tussen belastingkosten voor de auto werden hiermee sterk verkleind.171 

In andere landen ontstond een gelijkwaardige tendens. Hoewel in Duitsland motorfiets-

verkopen, in tegenstelling tot Nederland, gedurende de gehele jaren vijftig geen nulpunt 

zou behalen, daalden de verkopen hier ook sterk.172 De generatie die jong een motorfiets 

kocht was blijkbaar toe aan een auto.  De komst van een gezin luidde daarbij de laatste fase 

in de levensloop van de motorrijder in, zoals op afbeelding 14 is te zien.  

Langzaam werden motorrijders hierdoor een steeds grotere minderheid. In de VS bete-

kende dit inderdaad dat het beeld van de motorrijder veranderde. De oprichting van  

verschillende ‘Outlaw’ motorclubs hielp daaraan mee.173 Deze clubs, zoals de ‘Hells Angels’ 

uit 1948, werden gestart door veteranen die gedesillusioneerd waren geraakt door de oorlog 

en rebelleerden tegen het geldende gezag.174 Hoewel de grootste groep motorrijders zich 

                                                                    
170 CODA, Archief Sparta, Jaarverslagen balans en begroting, Rapport inzake de balans en de winst en verliesreke-
ning , oktober 1954 t/m september 1955, 1956/1957 en oktober 1959 t/m september 1960, inv.nr, 4675, doosnr. 56. 
171 Kamerstuk Tweede Kamer 1954-1955, Wijziging van de motorrijtuigenbelasting, kamerstuknr. 3885, ondernr. 
11, http://statengeneraaldigitaal.nl/ [Laatst geraadpleegd op 27 april 2014]. 
172 Bauer, ‘Kurzer Boom und lange Krise’, 312. 
173 Andrew H. Maxwell, ‘Motorcyclists And Community In Post-Industrial Urban America’, Urban Anthropology and 
Studies of Cultural Systems and World Economic Development 27.3/4 (1998) 263-299, aldaar 273-274. 
174 John Alt, ‘Popular Culture and Mass Consumption. The Motorcycle as Cultural Commodity’,  Journal of Popular 
Culture 15.4 (1982) 129-141, aldaar 130-131. 
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nooit aansloot bij enige van deze verenigingen, golden deze groepen daar toch snel als 

beeldbepalend voor de motorrijder in het algemeen.175 In Europa begon wel het idee onder 

jongeren op te komen om gebruik makend van deze uit de VS overgewaaide ideeën 

via het tweewielige voertuig een eigen identiteit te creëren, maar dit betekende nog niet 

dat het beeld van de motorrijder ook hier al direct veranderde.176 Van rebellerende motor-

clubs was bijvoorbeeld in Nederland absoluut nog geen sprake.  

Een een werkelijke beeldomslag in reclames vond daarbij ook niet voor het begin van de 

jaren zestig plaats. Ondanks dat vanaf de jaren vijftig bijvoorbeeld steeds meer films die het 

motorrijden associeerden met rebellie en escapisme op de markt kwamen, werd hier door 

reclamemakers vrijwel niets mee gedaan.  Een film als The Wild One uit 1953, gebaseerd op de 

inval van een motorbende, in 1947, in het dorp Hollister te Californië, gaf voor reclamema-

kers in de jaren vijftig geen aanleiding om hun strategieën te herzien.177 Pas vanaf de tweede 

helft van de jaren zestig, toen jongerenrevoluties pas volledig in alle hevigheid losbarsten – 

aangewakkerd door media die steeds meer haar eigen werkelijkheid wist te produceren – 

veranderden deze strategieën wel.178 

Ondanks dat vanuit de VS al een ander beeld van de motorrijder aan de Europeanen 

werd getoond, deed dit tot het eind van de jaren vijftig geen afbreuk aan het imago van de 

Nederlandse motorrijder dat door de Duitse en Nederlandse fabrikanten zo effectief was 

neergezet.  Veel jonge gezinnen gebruikten de motor inderdaad graag om in Nederland of 

het buitenland op vakantie te gaan, maar ook voor de al wat langer gesettelden bleef de 

motor een prima vervoersmiddel. Krantenberichten over ongelukken in het buitenland met 

de motor bevestigen dit.179  

Daarbij gold dat criminaliteit en het gebruik van een motor zeker niet met elkaar in 

verband gebracht werden. Toen een van de verdachten van een grote woldiefstal in novem-

ber 1959 werd opgepakt tijdens een vakantie op de motor, werden hieraan door een 

verslaggever van Het Vrije Volk bijvoorbeeld geen verregaande conclusies verbonden.180 De 

man had zich samen met 58 anderen schuldig gemaakt aan structurele verduistering van 

                                                                    
175 Maxwell, ‘Motorcyclists And Community, 274-275. 
176 Forth, Masculinity in the Modern West, 215-217. 
177 Alt, ‘Popular Culture and Mass Consumption, 131. 
178 Hans Righart, De wereldwijde jaren zestig. Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten (Utrecht 2004), 74-76. 
179 De 46 jarige politieman A. Schoemaker en zijn twee kinderen verloren bijvoorbeeld het leven  toen ze op vakan-
tie nabij Duisburg door een bus geraakt werden. De Telegraaf, 8 juli 1939. 
180 Het Vrije Volk, 3 november 1959. 
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goederen. Het feit dat hierbij ook een motorfiets gebruikt werd bracht de journalist echter 

niet naar voren als oorzakelijk verband. 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 17. Gezellig op stap en picknicken met de motor. (Motor, 29 april 1949) 
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Afbeelding 18. Met name vanaf de jaren zeventig werd het anders zijn van de motorrijder door adver-
teerders steeds sterker benadrukt. (Motor, 5 augustus 1978)



 

   

 

 

 

3. DE OPKOMST VAN JAPANSE 

FIRMA’S EN DE ONTWIKKELING VAN  

EEN NIEUWE IDENTITEIT, 1959-1980 

 

 

“Zo staat hij daar. De flanken van gepolijst 
staal. De zware spieren zwellend onder het 

chroom. Diep binnenin de pk’s van een uiterst 
gekompliceerd nauwluisterend mechanisme. 
Zo komt hij op je af in het veld. Een stip. Een 
vonk in de zon. Gaat je voorbij. Lost op in de 

horizon.”181 
  

Rond 1959 was reclame in kranten en tijdschriften – en ook steeds vaker bewegend beeld – 

niet meer weg te denken uit de westerse samenleving. Daarbij werd in de reclamewereld 

marketingonderzoek steeds belangrijker. Deze Amerikaanse manier van werken, waarbij 

de samenleving ingedeeld werd in doelgroepen was weliswaar al eerder zichtbaar in adver-

tenties, maar ontwikkelde zich steeds meer als een belangrijk afzonderlijk onderdeel van 

bedrijfsstrategieën.182 Op deze manier kon men niet alleen inspelen op bepaalde stereoty-

pen in de samenleving, ook groepen die zich buiten de bestaande culturele paden waagden 

konden hierdoor gemakkelijker aangesproken worden.  

Zowel Pamela Odih als Wilbert Schreurs gaan ervan uit dat reclames een belangrijke 

rol hebben gespeeld in de verandering van waardepatronen in de westerse samenleving. 

Het eigen maken van nieuwe ‘lifestylevormen’ speelden daarbij een belangrijke rol. Zo 

plakten adverteerders, volgens Odih zogenaamd om  mee te doen in het reclamespel, bete-

kenisgevers van een bepaalde tegencultuur op hun product. In werkelijkheid was het de 

reclamemakers er vooral om te doen er voor te zorgen dat nieuwe groepen zich niet buiten 

de redelijk nieuwe moderne consumptiecultuur zouden begeven.183 Dat dergelijke tegen-

culturen hun weg in de samenleving vooral via jongeren vonden, omdat zij meer geld te 
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182 Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland, 210. 
183 Schreurs, ‘Zappend door een eeuw Nederlandse reclamegeschiedenis’, 15 en Odih, Advertising in Modern & Postmo-
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besteden hadden én meer vrije tijd hadden om deze culturele uitingen te ontwikkelen, was 

bekend.  

Reclame was voor jongeren daarnaast ook belangrijk om te bepalen hoe zij hun eigen 

leven wilden inrichten. Zonder reclame, zo dachten sommigen, was er geen eigen popcul-

tuur, mode en levensstijl.184 Doordat jongeren meer vrije tijd en geld hadden, maakte hen 

dat inderdaad ook wel een gewild object voor adverteerders. Maar nu de 125cc vrijwel geen 

rol meer speelde binnen de motorfietsverkopen kochten zij vooral brommers. Toch werd in 

films en andere media juist na 1960 voornamelijk de motorfiets als ultiem vrijheidsproduct 

belicht en niet de brommer. Dit wordt door Forth de opkomst van ‘overvaluation of muscu-

larity in the world of fantasy, status and symbols’, genoemd.185 Daar waar op het werk, 

vanaf de jaren zestig, masculiniteit steeds minder grote rol ging spelen, werd dit volgens 

hem steeds vaker gecompenseerd op andere momenten. Ook motorreclames bleven hierbij 

niet achter. Hoe veranderde dit dan het beeld dat niet-motorrijders hierdoor van de motor-

rijder meekregen? 

Vanaf 1959 verschenen voor het eerst ook Japanse motorfietsen op de markt in Neder-

land. Deze bedrijven kregen het voor elkaar – met Honda voorop – langzaam omzet af te 

snoepen van Europese bedrijven. Aan het eind van de jaren zeventig hadden zij het grootste 

deel van de motorfietsbranche in handen. Bij de veranderingen van het beeld van adverten-

ties in het tijdschrift Motor en marketing voor de motor in het algemeen, speelden zij dus 

een belangrijke rol. De strategieën van de Japanse bedrijven in deze periode waren daarom 

zeer bepalend voor  het beeld dat bij consumenten over motorgebruikers ontstond. 

Dit hoofdstuk gaat over dat beeld en over hoe dat door de Japanse bedrijven in stand 

gehouden werd. Ik zal het echter niet alleen over de advertenties hebben van de Japanse 

bedrijven, maar ook over advertenties van de Europese bedrijven en oliemaatschappijen. 

Deze jeugdcultuur en het gebruik van de bromfiets speelden daarbij een verrassende dub-

belrol, die meer inzicht geeft op het hoe en waarom van het beeld van de motorrijder. Hoe 

adverteerders reageerden op de nieuwe kijk op de motorrijder is daarom het onderwerp 

van dit hoofdstuk. Daarbij is de vraag hoe adverteerders reageerden op dit laatste feno-

meen, maar ook welke doelgroep de Japanners wilden bereiken met hun advertenties, 

belangrijk. 

 

                                                                    
184 Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland, 221. 
185 Forth, Masculinity in the Modern West, 220. 
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3.1. Lachen om dezelfde dingen 

Behalve nieuwe belastingregels ten behoeve van motorvoertuigen in de jaren vijftig werd 

nog een andere maatregel ingevoerd die van invloed was op de verkopen van gemotoriseer-

de tweewielers in Nederland. In de nieuwe Wegenverkeerswet – of 

Wegenverkeersreglement, zoals het ook wel werd genoemd – van 1950 werd immers de 

bepaling opgenomen dat hoewel voor het besturen van vrijwel ieder motorvoertuig een 

rijbewijs verplicht was, onder andere bromfietsen hiervan werden vrijgesteld. Bovendien 

mocht men deze al besturen vanaf het moment dat de zestienjarige leeftijd werd bereikt.186 

Deze wetswijziging bracht op het moment dat deze van kracht werd echter niet direct een 

zelfde soort omslag teweeg binnen het tweewielergebruik als de belastingwijzigingen 

zouden doen.  Een eventuele verklaring is, dat het behalen van het rijbewijs nog steeds niet 

al te kostbaar was en het voordeel van een zwaarder motorblok goed opwoog tegen de iets 

hogere opstartlasten. 

Jongeren die opgroeiden met de mogelijkheid al vanaf hun zestiende een zekere mate 

van vrijheid ten opzichte van hun ouders te verkrijgen, bekeken deze regels misschien op 

een hele andere manier. Het bezit van dure kleding en het hebben van een brommer, kon 

immers dienst doen als statussymbool.187 Dat het prettiger rijden zou zijn met een iets 

zwaardere motor was daarmee minder van belang. Bovendien hadden zij die dat wilden 

vanaf zestien jaar al de mogelijkheid zich verbonden te voelen met bepaalde groepen. Dat 

de rebellerende hangjeugd daarbij kledinggebruiken overnam van door films gepropageerde 

vermeende ‘bikercultuur’ is overduidelijk. De leren jasjes en spijkerbroeken die de jongens 

droegen waren directe kopieën van de kleding die hoofdrolspeler Johnny Strabler (Marlon 

Brando) droeg in de film The Wild One.188 De buikschuivers, waar een deel van de jongeren 

met brommer op reed, waren bovendien niet meer dan kleinere kopieën van de zwaardere 

motorfietsmodellen die in de jaren zestig in zwang waren. 

Voor zowel de ouders als de jongeren die zich voortbewogen op deze brommers was 

het vaak lastig elkaars uit elkaar gegroeide levensstijl te begrijpen.189 Dat nieuwe jeugdcul-

turen voor een zeker generatieconflict zorgden en dat mensen daar schande over spraken is 

op zich niets vreemds. Veel veranderingen in de samenleving roepen bij mensen die er niet 
                                                                    
186 Z.n., Voorschriften ter uitvoering van de Wegenverkeerswet (Wegenverkeersreglement) (’s-Gravenhage 1968) 61-62a. Waar-
schijnlijk zijn aan deze voorschriften tot 1968 wijzigingen toegevoegd. De catalogus van de KB noemt immers als 
jaar van uitgaven 1950, het jaar waarin de wet van kracht werd. 
187 Jan Vermunt, ‘Haagse nozems in botsing’, Ex Tempore – Verleden Tijdschrift 23.1 (2004) 14-24, aldaar 16. 
188 Vermunt, ‘Haagse nozems in botsing’, 15 en THE WILD ONE, Reg. László Benedek (Stanley Kramer Company 
1953). 
189 Vermunt, ‘Haagse nozems in botsing’, 15. 
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op zitten te wachten soms onbedoelde irritatiegevoelens en onbegrip op. Op het moment 

dat verschillende Nozemgroepen met elkaar in gevecht raakten werd echter ook de moge-

lijkheid geboden om bewijs te tonen voor kritiek opnieuw door jongeren verworven 

rechten. Het opstandige gedrag van sommige jongeren bleef nu immers niet bij uiterlijk 

vertoon en kleine pesterijtjes. 

Tussen 1958 en 1966 gingen verschillende groepen jongeren in Den Haag bijvoorbeeld 

regelmatig met elkaar op de vuist. Vanaf 1963 behoorde in deze stad ook het afpersen van 

gewone burgers tot de dagelijkse handelingen van sommige groepen. Het hoogtepunt werd 

daar bereikt op het moment dat bij een concert van de Rolling Stones op 8 augustus 1964 in 

het Kurhaus in Scheveningen, de vlam in de pan sloeg.190 Hoewel problemen zich daarna 

niet meer zo hevig voordeden bleek de toon gezet. Ook in andere landen waren al dergelij-

ke opstootjes ontstaan. De Mods en Rockers uit Engeland gingen bijvoorbeeld twee keer in 

1964 met elkaar op de vuist. Hoewel beide groepen zeker niet als outlawbikers waren te 

omschrijven, gaven deze gebeurtenissen de pers wel de mogelijkheid de Mods en Rockers 

te vergelijken met de groepen die in Hollister voor problemen hadden gezorgd en andere 

burgers het idee dat de problemen uit Amerika ook Europa hadden bereikt.191 

Toch liepen de brommer en scooter door deze gebeurtenissen minder imagoschade op 

dan de motorfiets. Het was vooral de motorrijder die hierdoor in het algemeen een negatief 

imago kreeg. Onder andere om die reden werd deze daarom ook door steeds meer mensen 

van de hand gedaan. Het idee ontstond dat niet alleen de motorrijder bloot stond aan te 

grote gevaren tijdens het rijden, maar dat motorrijders dus zelf ook een gevaar voor het 

moraal van de samenleving konden zijn.  Wie nog wel graag motor wilde blijven rijden 

stond hierdoor onder een zekere verantwoordingsdruk.192 Reclames in de motortijdschrif-

ten tonen aan dat het beeld dat van motorrijders werd gecreëerd niet overeenkwam met 

wie de motorrijder daadwerkelijk was. Bovendien wist men bij scooterreclames wel beter 

een juist beeld vast te houden. 

 

 

 

 

 

                                                                    
190 Ibidem, 20-21. 
191 Alford en Ferriss, Motorcycle, 82. 
192 Bauer, ´Kurzer Boom und lange Krise’, 317. 
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Hoewel veiligheid onder motorrijders zelf wel een steeds belangrijker thema werd, 

kwam dit bij de buitenwereld bijvoorbeeld niet naar buiten. Via reclamecampagnes voor 

melk, waarvan de marketingstrategen blijkbaar zeer goed wisten wat er speelde onder 

verschillende bevolkingsgroepen, werd hier in het tijdschrift Motor bijvoorbeeld zeer veel 

Afbeelding 20. Om melkoverschotten weg te werken werd in de jaren zestig veel 
reclame gemaakt voor het drinken van melk. Ook motorrijders moesten daaraan 
geloven. (Motor, 20 oktober 1961) 
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aandacht aan besteed. In deze reclames werd melk aangeprezen als een van de vele manie-

ren om het motorrijden veiliger te maken. 

 

“Hebt u alles goed nagekeken? Lamp in orde, helm pasklaar, remmen bijgesteld? 
Natuurlijk: want u wilt er fijn op uittrekken – en veilig weer thuiskomen. Hebt u 
ook gedacht aan uw eigen “motor”? Bijtanken met melk is erg belangrijk: houdt 
uw concentratie pittig, uw reacties snel, uw uithoudingsvermogen op peil. “Rijdt 
veilig met melk is een nuttig motto.”193 

 

Ook werd vooral door het Tsjechische JAWA in de motortijdschriften nog veel geadver-

teerd aan jonge stellen, die nu uiteraard ook op de vrije zaterdag de mogelijkheid hadden 

gebruik te maken van de motor om er even op uit te gaan.194 Autofabrikanten probeerden 

echter nu ook jonge stelletjes over te halen om hun product te kopen, zoals Morris met de 

bekende Mini.195 

In andere tijdschriften en kranten waren motorreclames bovendien, in tegenstelling tot 

brommer en scooterreclames, vrijwel afwezig. Brommer en scooterfabrikanten gaven veel 

geld uit om advertenties van hun merken in opkomende tijdschriften speciaal voor jonge-

ren te laten plaatsen. Deze advertenties deelden daar hun plek met onder andere 

kledingmerken, cosmeticamerken, automerken en bier en sigarettenmerken.196 Ook werden 

brommeradvertenties geplaatst in kranten, waardoor weer een andere publiek kon worden 

bereikt.197 Brommer en scootermerken deden er dus alles aan om niet hetzelfde imago te 

krijgen als een deel van haar berijders. De gemiddelde consument die wilde genieten van de 

vrije zaterdag werd hierdoor door advertenties eerder overgehaald een auto of brommer te 

kopen, simpelweg omdat motorreclames niet meer aan iedereen in het dagelijks leven ge-

toond werden. 

Niet alleen werden deze brommer- en scooteradvertenties in tegenstelling tot motor-

advertenties wel overal geplaatst, in deze advertenties werd vrijwel altijd een zo gewoon 

mogelijke situatie geschetst. Vespa meldde bijvoorbeeld in haar advertenties dat mensen 

die haar scooters kochten, dit vooral uit praktisch oogpunt hadden gedaan. Bovendien gaf 

het merk de Vesparijder een concreet gezicht. Zo werd in een advertentie uit 1964 een 

                                                                    
193 Motor 29 mrt 1963, 272. 
194 Ibidem, 23 maart 1962, 263. 
195 Ibidem, 24 juni 1966, 607. 
196 Hans Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam en Antwerpen 1995) 156. 
197 Een voorbeeld is een Hondareclame voor brommers in: De Telegraaf, 11 september 1968. 
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onderwijzer getoond, die zeer te spreken was over het vrije gevoel dat de Vespa hem gaf.198 

In een advertentie van 19 juni van datzelfde jaar vertelde een fotojournalist zijn verhaal.   

 

“Ik ben fotojournalist. Overal moet ik vooraan staan. Bij brandjes en voetbalwed-
strijden. Op het vliegveld en in de vergaderzaal. Telefoon en … weg ben ik al. Met 
camera en al op mijn vliegensvlugge Vespa. […] Mijn trouwe Vespa waarop ik al ja-
ren mijn nieuws vergaar.”199 

 

Lezers werden er hierdoor constant aan herinnerd, dat niet alleen nozems op een lichtge-

motoriseerde tweewieler reden. 

Ook oliemaatschappijen richtten zich in deze periode vooral op de brommer. Reclames 

voor de tweetakt motorolie van Shell, shellina, richtten zich daarbij vooral sterk op jonge-

ren. De hoofdrolspelers van deze advertenties waren altijd een jongen en een meisje die 

gebruik maakten van hun brommer om ergens heen te gaan. Verschillende verhaaltjes pro-

beerden daarbij een link te leggen tussen de chemie tussen beide personen en de chemie 

tussen de motorolie en de brandstof. 

 

“LACHEN om dezelfde dingen. Om een boek of een film. PRATEN over Brubeck en 
over wat doe je morgen? Maar waarschijnlijk niet over Shellina. Omdat het de ge-
woonste zaak van de wereld is dat die complete brandstof in tank van brommer of 
scooter zit. Daar hoef niet over gepraat te worden.”200 

 

Een enkele JAWA advertentie uit 1963 probeerde mensen er nog op attent te maken dat 

een motorfiets meer comfort kon bieden dan de brommers en scooters die het merk ver-

kocht. Een motor had immers minder moeite met het vervoeren van twee personen dan een 

brommer. Bovendien bezat een motorfiets betere vering dan zijn kleinere broertje. Aange-

zien een oefenvergunning voor het behalen van het rijbewijs bij de politie kon worden 

gehaald hoefde men zich ook geen zorgen te maken over het halen van het rijbewijs.201 

Motorrijden was dus prettig, gemakkelijk en zeker niet gevaarlijk. Dat het mogelijk was 

om vooroordelen bij te sturen werd door motorfabrikanten wel begrepen. De macht om dit 

daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, lag echter niet meer in Europa. 

 

 

                                                                    
198 Motor, 27 maart 1964, 286. 
199 Ibidem, 19 juni 1964, 617. 
200 Ibidem, 18 juni 1965, 562. 
201 Ibidem, 12 april 1963, 301. 
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3.2. Hoogste tijd, heren…! 

Niet alleen op de Nederlandse markt, ook op de Duitse markt deed de 125cc motorfiets het 

steeds minder goed. Sommige bedrijven kregen het hierdoor niet meer voor elkaar om met 

een positieve balans motorfietsen te produceren en gingen failliet. Bedrijven die wel over-

eind bleven besloten zich daarnaast, net als Sparta, meer te richten op bromfietsen en 

scooters.202 De motorfiets als product voor de forens kreeg hierdoor een behoorlijke tegen-

slag te verwerken. Hierdoor steeg ook het relatieve belang van de Engelse 

                                                                    
202 Koerner, The Strange Death of the British Motor Cycle Industry, 171-173. 

Afbeelding 9. Reclame van Shell voor motorolie met in de hoofdrol altijd een 
jongen en een meisje op een bromfiets. (Motor, 24 juli 1964) 
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motorfabrikanten in Nederland, maar niet de vraag. De Japanse motorfabrikanten bleken 

dus  precies op tijd met het introduceren van hun producten op de Nederlandse markt. 

Zouden zij bereid zijn om in het gat te springen dat de continentale Europese merken ach-

ter hadden gelaten? In eerste instantie leek dit inderdaad het geval.  

Het succes van de Japanse motorindustrie aan het eind van de jaren zeventig, had ver-

schillende oorzaken. Een beter uitgekiend reclamebeleid was daar een onderdeel van. 

Tegelijkertijd zorgden deze bedrijven ervoor dat ze zich technisch steeds beter ontwikkel-

den. Een steeds gunstigere situatie op de thuismarkt bleek daarbij van cruciaal belang. 

Ondanks dat de Japanse overheid nooit heel veel waarde had gehecht aan haar motorfabri-

kanten, had zij er bijvoorbeeld wel voor gezorgd dat jongeren al vanaf zestien jaar een 

motorfiets mochten rijden en (vanaf 1951) vanaf veertien jaar al een brommer mochten 

besturen.203 Dit zorgde al snel voor een behoorlijke stimulans voor Japanners om een derge-

lijk vehikel aan te schaffen. 

Onder de enorme hoeveelheid aan nieuwe fabrikanten die na de oorlog pas waren be-

gonnen met produceren van motorfietsen bestond tegelijkertijd ook een sterk geloof in de 

noodzaak om elkaar te beconcurreren. Het einddoel van export naar andere landen bleek 

hierbij voor de meeste fabrikanten toch het belangrijkste streven. Om erachter te komen 

hoe goed de fabrikanten het deden werden daarom races georganiseerd. Daarnaast drongen 

de fabrikanten er bij de overheid , met succes, op aan het Japanse import en exportbeleid te 

veranderen, omdat zij geloofden dat de tijd rijp was voor zwaardere concurrentie.204 Met 

een instelling constant te willen vernieuwen moest het niet moeilijk zijn de voornamelijk 

Engelse concurrentie te overtreffen. 

Op aandringen van Soichiro Honda’s medeoprichter van de Honda motorfabriek, Fu-

jisawa Takeo, starte het bedrijf daarom onder andere met de verkoop van de Super Cub in 

de VS in 1957.205 In 1959 zou Nederland ook volgen. Naast een goedkope kleine motorfiets 

voor iedereen brachten ze op al haar motorfietsen direct een nieuw startsysteem aan. In 

tegenstelling tot autofabrikanten hadden motorfabrikanten namelijk nooit de moeite ge-

nomen van de elektrische starter een standaardfunctie op de motorfiets te maken. De 

meeste motoren die verkocht werden hadden hierdoor nog steeds een aantrapfunctie. Met 

het standaard leveren van een elektrische starter liet het bedrijf zien minder afschrikwek-

kende motorfietsen te willen produceren. 

                                                                    
203 Alexander, Japan’s Motorcycle Wars, 86-87. 
204 Ibidem, 102. 
205 Ibidem, 200. 



Van motorrijwiel “voor iedereen” naar “meer dan een machine” 

68 
 

In persberichten en in brochures liet Honda het daarbij niet na aan te geven hoeveel 

successen de Japanse bedrijven in zo’n korte tijd hadden weten te boeken. Met trots toon-

de het bedrijf de moderne technieken die gebruikt werden om de motorfietsen te fabrice-

fabriceren, of te Aalst in België te assembleren. Niet alleen zorgde het bedrijf hierdoor, naar 

eigen zeggen, voor de beste kwaliteit, omdat de fabriek in België bijvoorbeeld in samen-

werking met Belgische bouwkundigen en aannemers was gebouwd, liet het bedrijf merken 

het beste voor te hebben met de Europese werkgelegenheid.206 Deze strategie hielp blijk-

baar, want pas toen de Japanse auto-industrie zich in het begin van de jaren tachtig in de 

VS vestigde,  ontstond hiertegen verzet.207 Honda gaf ook aan door middel van advertenties 

aan te willen tonen “that not only youngsters but women, older men and even children can 

fully enjoy Honda’s safe motorcycles”.208 

Bij Engelse fabrikanten kwamen dergelijke ideeën en veranderingen nauwelijks verder 

dan de tekentafel. Ook niet op het moment dat Japanners in Europa steeds beter gingen 

verkopen. Ondanks dat de Britten zagen dat Japanse motorfabrieken veel sneller en beter 

konden produceren bleven zij immers afwachtend. De Engelsen, onder de naam van de 

voorzitter van Associated Motor Cycles, – het bedrijf dat op dat moment onder andere de 

motorfietsmerken AJS, Norton en Francis-Barnett in bezit had – geloofden dat hoewel de 

Japanse thuismarkt ervoor zorgde dat productiekosten zeer laag gehouden konden wor-

den, de productie van zwaardere motorfietsen het werk van de Engelsen zou blijven. Om 

de productie van de eigen motorfietsen op te krikken ging het bedrijf zelfs in zee met Su-

zuki om het importeren, verkopen en promoten van haar lichte motorfietsen in Engeland te 

verzorgen.209 

Hoewel deze strategie aanvankelijk leek te werken, kregen de Engelsen het niet voor 

elkaar de Japanners op technisch vlak voor te blijven. De bouw van een nieuw design cen-

ter door BSA gaf daarbij niet het gewenste effect.210 Dat Engelse fabrikanten in reclames 

bleven hameren op het feit dat hun motoren in dertig jaar bijna niet veranderd waren hielp 

daarbij ook niet echt mee. Waarom zou iemand bijvoorbeeld een motor willen kopen met 

een motorblok dat hetzelfde was als een uit 1938, als er al een motor met een dergelijk mo-

torblok in de schuur stond? Weliswaar “bouwde [Triumph] als eerste dit motortype, dat 

                                                                    
206 ANWB, Brochure, Honda Motor (1965) en Honda Persbericht, z.j. 
207 Mira Wilkins, ‘Japanese Multinationals in the United States. Continuity and Change, 1879-1990’, The Business 
History Review 64.4 (1990) 585-629, aldaar 615-617. 
208 ANWB, Brochure, Honda 5 (1963). 
209 Koerner, The Strange Death of the British Motor Cycle Industry, 232. 
210 Ibidem, 240. 
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tóen de technici in opschudding bracht, [en] door de motorrijders al gauw ontdekt werd 

als iets héél fijns”; kopers wilden uiteraard nu opschudding ervaren en niet over opschud-

ding van dertig jaar geleden lezen.211 

Daar waar het voor de Japanners vanwege de lange afstanden, lastig bleek direct 

zwaardere motorfietsen te verkopen in de VS, golden dergelijke restricties zeker niet in 

Nederland. Daarnaast waren brommers hier al een alledaags verschijnsel. De bromfiets-

markt was tegelijkertijd ook al groter dan de motorfietsmarkt. Een schatting ging ervan uit 

dat er in 1970 ongeveer 2 miljoen bromfietsen in Nederland zouden rijden. Bovendien bleek 

dit product niet alleen populair onder alle leeftijden, maar zeer zeker ook bij vrouwen. “In 

1962 stelde de Nederlandse Stichting voor de Statistiek vast dat ruim 250.000 Nederlandse 

vrouwen een bromfiets bezaten, thans is dit cijfer reeds gestegen tot ruim 400.000 stuks”,  zo 

melde een marktonderzoek uit 1966. Ook op het platteland en in de kleinere steden werd 

steeds meer gebruik gemaakt van de bromfiets, omdat afstanden naar het werk hier groter 

waren en openbaar vervoer minder efficiënt dan in de grote steden.212 

Dat mensen met de komst van nog een bromfietsaanbieder, net als in de VS, eerder over 

zouden stappen op een motorfiets was daarbij een stuk minder waarschijnlijk.213 Om een 

contrast tussen de twee vervoermiddelen op te lossen zou in Europa daarom een veel inge-

wikkeldere en duurdere reclamestrategie nodig zijn. Met middenmaat motorfietsen van 

250 en 300cc dacht het bedrijf wel stijgende omzetcijfers te kunnen laten zien. Hoewel 

verschil tussen motorfietsen en bromfietsen hierbij voor Honda nog zeker geen grote kwes-

tie was, besloot Honda dit verschil samen met haar Japanse collega’s, op het moment dat zij 

ook zwaardere motorfietsen wisten te produceren wel steeds verder uit te buiten. Het 

geloof dat fabrikanten wel voor iedereen een motorfiets konden maken, maar dat niet ie-

dereen dit product dan ook zou willen kopen, verkreeg hiermee steeds vaker de 

overhand.214 

Aanvankelijk adverteerde Honda haar motorfietsen en brommers voornamelijk via een 

collectieve strategie. In veel reclames toonde het bedrijf bijvoorbeeld niet alleen haar Hon-

da Dream motorfietsen, maar ook haar Super Cub bromfietsen. In een advertentiereeks uit 

                                                                    
211 Motor, 17 mei 1968, 574. 
212 CODA, Archief Sparta, Diversen II strategie e.d., Enlele belangwekkende gegevens uit het Marktonderzoek 
Bromfietsen 1966, toegangsnr. 232, inv.nr. 4675, doosnr. 71. 
213 Koerner, The Strange Death of the British Motor Cycle Industry, 235. 
214 Dit verschil is aan te wijzen aan de hand van twee advertenties in Motor. Daar waar Honda op 8 december 1961 
adverteerde met de slagzin “Honda heeft… de juiste motorfiets voor iedereen, gaf het bedrijf in een advertentie op 
17 juli 1970 aan te erkennen dat niet iedereen voor haar motorfietsen zou gaan. Motor, 8 december 1961, 1358 en 17 
juli 1970, 1086. 
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1960 en 1961 speelde de Super Cub zelfs de hoofdrol. Ook hier was gemak weer het belang-

rijkste thema. In tegenstelling tot wat gebruikelijk was in Nederland, omschreef Honda 

deze brommers daarbij steevast als motorrijwielen.215 Dit duid erop dat er door Japanners 

geen wezenlijk onderscheid werd gemaakt tussen brommers en motorfietsen. Ook andere 

merken lieten reclames drukken die zowel brommers en scooters als motorrijwielen aan-

prezen, maar meldden hierbij dan ook expliciet beide termen. Dat Japanse bromfietsen 

daarbij voornamelijk door Japanse vrouwen werden bestuurd duid er bovendien op dat 

deze advertenties niet enkel voor de Nederlandse markt waren ontworpen, maar dat voor 

het ontwerp van deze advertenties mogelijk gebruik werd gemaakt van Japanse varianten 

als voorbeeld. Ook in brochures was deze internationale standaardisatie terug te vinden. 

Veel informatiefolders over het bedrijf waren in het begin enkel in het Engels of Japans te 

lezen.216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
215 Bijvoorbeeld Motor 22 juli 1960, 856 en 8 december 1961, 1358. 
216 ANWB, Guide to the Honda R&D CO.,LTD. 

Afbeelding 10. Japanse vrouwen in een Nederlandse reclame, be-
doeld als exoticisme of een gemakkelijk overgenomen 
standaardvorm? (Motor, 8 april 1960) 
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Op het moment dat successen op het racecircuit aan bleven houden verdwenen brom-

fietsen in het tijdschrift Motor, echter langzaam uit de Honda advertenties. In 1965 kwam 

het bedrijf nog wel met een bromfietsreclame waarin het de nieuwe CS 90 als motorfiets 

aanduidde, maar veel meer zou er niet meer komen. In krantenadvertenties werden deze 

nog wel getoond. Hier brachten fabrikanten vooral de pure brommerversies van de nieuwe 

productenlijn naar voren. Voor diegene die geïnteresseerd was in brommer rijden werd in 

kranten immers niet gemeld hoeveel dit product op een motor leek, maar was de bromfiets 

volgens Honda bijvoorbeeld in een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden vooral nut-

tig om “zoon of dochter naar school te brengen, te winkelen, een kijkje op de markt te 

nemen, [of] een “verre” vriendin te bezoeken.”217 Net zoals dit bij autoreclames al eerder 

was gedaan, stelden bromfietsfabrikanten zich dus gelijk met een veel grotere groep. 

Behalve via constructieve vernieuwingen probeerden Japanse merken vanaf het midden 

van de jaren zestig ook in Nederland met vernieuwingen vanuit het reclamevak meer po-

tentiële kopers aan zich te binden. Daarbij speelden ze onder andere met de mogelijkheden 

die de slagzin hen bood. Zo probeerden zij ook op dit gebied de Europese motorbouwers 

een stap voor te zijn. Daar waar BSA bijvoorbeeld vooral met krachttermen probeerde te 

smijten en Triumph zo nu en dan probeerde aan te geven dat men trots kon wezen als men 

een motorfiets van haar merk kocht, maakten de Japanse merken er een steeds grotere 

sport van om met een zo sterk mogelijk uitgedachte advertentietekst te komen.218 In 1968 

kwam Honda bijvoorbeeld met een specifiek op de Nederlandse markt gerichte adverten-

tie, waarin zij speelde met het feit dat de merknaam ‘zonder a aan het eind’ hier een heel 

aparte betekenis had. 

Leuzen die echt met de tekst speelden, zoals “t is altijd HONDA weer”, “een HONDA-hok 

is altijd leeg” en “Honda-dolheid nog niet bedwongen”, waren daarvoor nooit echt gemeen-

goed geweest binnen motorfietsreclame. Waarin deze reclames nog meer verschilden van 

andere motorreclames was het feit dat geïnteresseerden niet direct een prijsopgave te zien 

kregen van de afgebeelde motorfietsen, maar dat zij de mogelijkheid kregen via een bon de 

motorfietscatalogus van het betreffende merk thuisgestuurd te krijgen. Via andere bonnen 

kon men juist weer een afspraak maken om  bij een plaatselijke dealer de nieuwe motorfiet-

sen te komen bekijken. Bovendien maakten Japanse merken de consument er voor het eerst 

                                                                    
217 Nieuwsblad van het Noorden, 29 april 1965. 
218 Motor, 12 april 1968, 432 en 17 mei 1968, 574. 
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op attent dat motorinruil en financiering door middel van een lening ook tot de mogelijk-

heden behoorden.219 De advertenties speelden hierdoor dus steeds een actievere rol om 

kopers over te halen weer eens bij de dealer naar binnen te stappen. Service en perfectie 

kon zodoende zelfs de meest grote Japanscepticus gemakkelijker overtuigen bij de aankoop 

van een nieuwe motorfiets dan maar niet meer voor een Europees merk te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
219 Motor, 26 april 1968, 300, 3 mei 1968, 507, 5 juli 1968, 835 en 838. 

Afbeelding 11. Gemakkelijker een afspraakje regelen is onmogelijk, men hoefde 
enkel het bonnetje in te vullen. (Motor, 19 april 1968) 
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Vooral Yamaha probeerde daarnaast ook andere mogelijkheden uit om mannelijk sen-

timent aan te boren.  Hierbij kregen vrouwen in deze advertentie soms, geheel in lijn met 

de ontwikkelingen op het gebied van emancipatie, de mannelijke rol van berijder toebe-

deeld. Hoewel vrouwen bij deze reclames minder werden ingezet om de schoonheid van de 

betreffende motorfiets te benadrukken,  ging het de fabrikanten er daarbij echter ook nu 

weer niet om daadwerkelijk een grote schare vrouwen aan het motorrijden te krijgen. Over 

de vrouwelijke coureur van een Yamaha racemotor – waarvan overigens de typeaanduiding 

ook niet in de reclame genoemd werd – meldde de advertentie het volgende: “Er zijn man-

nen, die er nooit achter komen….”220 Dat Yamaha echt enkel mannen aan wilde spreken met 

haar advertenties is het meest duidelijk in een advertentie van 31  mei 1968, waarin zij met 

de leus “Hoogste tijd, heren…!” mannen opriep er eens over na te denken een andere motor-

fiets te kopen, hetzij via inruil hetzij externe financiering.221 

Ondanks dat Honda en de andere Japanse merken hun motorfietsen actiever probeer-

den te verkopen, deden zij dat niet door te proberen van de motor een net zo’n algemeen 

product te maken als in het thuisland zelf. Daarmee bleef de enorme groei van motorfietsen 

voor dagelijks gebruik vooral voorbehouden aan ontwikkelingslanden. Door de houding 

van westerse filmmakers ten opzichte van de motor en daarmee gepaard gaande culturele 

veranderingen ontstond bovendien een afschrikwekkender beeld van de motorrijder dan 

voorheen. Zolang de Japanse merken hun omzet zonder al te veel moeite via dit beeld kon-

den laten groeien hadden zij er ook geen belang bij om dit te veranderen.  

 

3.3. Merk voor motor en man 

Wie een motor kocht in Nederland deed dat misschien niet in eerste plaats om bij anderen 

afschrikwekkend over te komen. Zolang andere instellingen als de ANWB motorfietsen 

gebruikten voor hun werk, boden deze ook een buffer om mensen ervan te overtuigen dat 

motorrijders niet gevaarlijker waren dan ieder ander. Wie bijvoorbeeld de in 1960 uitge-

brachte promotiefilm over het werk van de Wegenwacht zou zien, begreep dat 

motorrijders net zulke hardwerkende landgenoten waren als ieder ander. In deze film, met 

de titel Helpers langs de weg, werd de kijker voorgesteld aan ene Gerrit. Gerrit was automon-

teur, maar besloot na het lezen van een advertentie in de Motorkampioen – het tijdschrift 

                                                                    
220 Motor, 19 april 1968, 435. 
221 Ibidem, 31 mei 1968, 638. 
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speciaal voor de motorrijdende leden van de ANWB – om zich aan te sluiten bij de be-

roemde pechhulpdienst, die gebruik maakte van motorfietsen met zijspan. 

Deze film toonde niet alleen wat iemand moest doen om bij de Wegenwacht te komen, 

maar liet aan de hand van Gerrits belevenissen ook zien welke verrichtingen de dienst 

uitvoerde voor haar leden. Gerrit hielp in de film niet alleen door pech gestrande automobi-

listen, maar was ook niet te beroerd om een drenkeling te redden, gevaarlijke rotzooi van 

de weg te halen, of voor een man naar zijn vrouw te bellen dat hij later thuiskwam van zijn 

werk. Dit alles gefilmd met een licht komische noot. Zo bleek de drenkeling gewoon een 

zwemmer en wilde de automobilist die later thuiskwam eigenlijk gewoon even langs de 

weg een tukje doen.222 Zolang een dergelijk gerespecteerde instelling gebruik maakte van 

motorfietsen kon de motorrijder nooit weggezet worden als maatschappijgevaarlijk. 

Hugh Palin, voorzitter van de Engelse Industry Association in de jaren zestig, schreef in 

een rapport dat hij dacht dat het Mods en Rockers fenomeen succesvol was uitgeschakeld 

dankzij goede campagnevoering.223 Het feit dat de Wegenwacht langzaam zijn motorpark 

inruilde voor auto’s lijkt echter het tegenovergestelde te bevestigen. In 1965 verdween de 

laatste Wegenwachtmotor naar het museum.224 Met de komst van de legendarische Honda 

CB750 in 1969, de eerste wegmotor met schijfrem en op juiste krachten afgestelde compo-

nenten, lukte het pas weer meer motorrijders aan te trekken die enkel voor het rijden 

gingen en zo min mogelijk met zelf sleutelen bezig wilden zijn.225 

Deze aanpak bleek inderdaad zeer goed te lukken. Waar in de jaren zestig het motor-

park alsmaar was geslonken, steeg het motorpark vanaf 1973 weer. In 1973 waren er 

ongeveer 45.000 motorfietsen in bezit en aan het eind van het decennium was dit opgelo-

pen tot een kleine 100.000.226 Hierbij gold dat veel mensen opnieuw opstapten op een 

motorfiets en dat het imago van het product en zijn berijder in ieder geval in Nederland 

inderdaad na een kleine deuk weer was gerepareerd.227 Ook voor jongeren was de belang-

stelling voor motoren hoog en hoewel uiteindelijk maar een kleine groep daadwerkelijk de 

stap zette om het rijbewijs te halen gaf in een onderzoek 60% van de ondervraagden aan 

                                                                    
222 NIBG, HELPERS LANGS DE WEG (1960), beschikbaar via: 
http://www.academia.nl/asset/detail/4025225/1?page=0&view=thumbnails&sortby=relevance&sortorder=descend
ing&rows=3&columns=4&items=12 [Laatst geraadpleegd op  15 mei 2014]. 
223 Koerner, , The Strange Death of the British Motor Cycle Industry, 233. 
224 Kampioen, augustus 1965, 485. 
225 Ibidem, 245. 
226 CODA, Archief Sparta, Jaarverslagen balans en begroting 1976-1990, rai jaarverslag 1978 (1975), 31, toegangsnr. 
232, inv.nr. 4675, doosnr. 55. 
227 Ibidem, 30. 
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graag het motorrijbewijs te willen halen.228 Juist omdat zoveel jongeren belangstelling 

hadden voor een motorfiets, lijkt het logisch te concluderen dat er op een andere manier 

naar de motorfiets gekeken werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
228 CODA,  Archief Sparta, rai jaarverslag 1979 (1980), 31. 

Afbeelding 24. In deze advertentie probeerde Yamaha het rebelse karakter van de motor-
fiets extra te versterken. De motorfietsen zijn geplaatst voor een kraakachtig pand 
waarop een wat dikkige vrouw is getekend in badpak, met daarop de Engelse vlag. Ze 
spreekt echter het Yamaha-logo uit. Het vraagteken achter het woord middenweg geeft 
aan dat de motorrijder geen type is dat daar snel voor zou kiezen.  (Motor, 29 maart 1974) 
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Cijfers bevestigen dat men vooral op vrije dagen ter ontspanning met de motor de weg 

op ging.229 Daarbij speelde vooral beleving en gevoel een grote rol. Praktisch nut was im-

mers niet de reden waarom de motorfiets in eerste instantie werd aangeschaft. Daarmee 

had het motorfietsgebruik veel meer weg van het gebruik in de jaren twintig en dertig, dan 

op  het gebruik in de decennia na de oorlog. Voor eens leek het alsof ook het Engelse merk 

Triumph daadwerkelijk een grote groep in de markt te pakken kon krijgen. Met reclames 

waarin het motorfietsgebruik van de jaren vijftig op de hak werd genomen kon het merk nu 

goed scoren, mits haar producten de kwaliteit van de Japanners wel wisten te evenaren. De 

leuzen “beter geen Triumph te kopen… voor een trektocht met uw grote gezin”, of “als de 

ijssalon om de hoek uw verste rit is”, pasten geheel binnen de gebruiksbeleving van de 

motorrijders op dat moment.230 Dat motorrijden daarmee dus meer vertegenwoordigde dan 

enkel rijden met een fiets waaraan een motor was gemonteerd, was hierbij wel een uit-

gangspunt. 

Op verschillende manieren probeerden motorfabrikanten daarom ook in hun product 

deze extra dimensie te vatten. Dit kon door ofwel het product in de schijnwerpers te zet-

ten, ofwel de motorrijder zelf aan te spreken. Bij eerstgenoemde reclame probeerden 

bedrijven daarbij vooral via hun herkenbare naam (Norton) of hun kwalitatief hoogwaar-

dige producten (BMW) gevoelens bij de lezer op te wekken. Echt goede advertenties 

waren degene die zonder te noemen dat het afgebeelde product betrouwbaar en degelijk 

was, dit wel aan de lezer over konden  brengen. Een Yamaha reclame uit 1971 kreeg dit voor 

elkaar. Door in beeld een vergelijking te maken tussen een motorfiets en een brug en enkel 

de woorden “Zo hard als staal!” toe te voegen, wist zij de lezer direct duidelijk te maken 

over welke kwaliteiten deze motorfiets wel niet beschikte.231 

Dat een motorrijder zichzelf ook als een man zo hard als staal mocht zien liet Honda 

weten in haar reclames uit hetzelfde jaar, waarin zij betoogde dat de man die motor reed 

nooit angstvallig mocht wezen. In deze reclames werd geadviseerd voor degenen die niet 

genoeg durf hadden om een motor te beklimmen en dat toch deden, voorzorgsmaatregelen 

te nemen. 

 

“Honda 4-takt,  het monster dat snelheid vreet. Niet geschikt voor bangerikken 
met angstzweet in hun handen. Mannetjesputters die tóch een Honda durven be-

                                                                    
229 CODA,  Archief Sparta, Jaarverslagen balans en begroting 1976-1990, rai jaarverslag 1974 (1976), 31. toegangsnr. 
232, inv.nr. 4675, doosnr. 52. 
230 Motor, 1 mei 1970, 573 en 15 mei 1970,651. 
231 Ibidem, 11 juni 1971, 787. 
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klimmen doen er goed aan dit zakdoekje uit te knippen & mee te nemen. Voor ’t 
geval dat…..”232 

 

Als iemand nog op vakantie ging met de motor,  deed hij dit volgens advertenties enkel nog 

omdat hij dit zelf in zijn vrije tijd graag wilde doen. De motor was dan ook een product om 

over te praten tijdens een gezellig kaartspel met de buren en om mee te ontdekken hoe 

anders het leven er op een motorfiets uitzag.233 Onbezorgdheid op de vrije dag voor echte 

kerels, dat was het devies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard kon een motor nog steeds door een gezin aangeschaft worden, maar volgens 

een reclame van het Italiaanse merk Laverda ging het dan om excentriekelingen, mensen 

die op een gekke manier helemaal weg waren van deze machine. De in een reclame uit 1972 

genoemde familie R. te E. stalde haar motorfiets dan ook midden in de huiskamer.234 Hoe-

wel voor steeds meer versschillende soorten motorrijders steeds meer verschillende typen 

                                                                    
232 Motor, 15 juni 1971, 905. 
233 Ibidem, 16 juli 1971, 1011 en 2 juni 1972, 855. 
234 Ibidem, 22 september 1972, 1585. 

Afbeelding 25 en 26. Yamaha zo hard als staal en het gebruik van een Laverda op de camping. (Motor, 
11 juni 1971 en 16 juli 1971) 
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motorfietsen op de markt kwamen, zoals echte lange-afstandsrijders en off-road motorfiet-

sen voor op de weg, bleken fabrikanten toch extra terughoudend motorfietsen aan niet 

directe enthousiastelingen te verkopen. De vele krachttermen die in de advertenties naar 

voren kwamen getuigen bovendien van een zekere radicalisering binnen motorfietsadver-

tenties. Ook de doelgroep zat dus steeds verder in de marge. 

De Japanse merken Yamaha en Honda kwamen er in het begin van de jaren zeventig, als 

het ware openlijk voor uit dat zij hun producten enkel aan mannen verkochten. Wie een 

Yamaha kocht kreeg de beschikking over een zogenaamde “kerelsmotor”, Honda was het 

“merk voor motor en man”.235 Andere merken noemden hun motor, oersterk, machtig, on-

verwoestbaar en krachtig. Zelfs veiligheid werd daarbij als gelijkwaardig begrip 

meegenomen. Vooral BMW kreeg hierbij de smaak goed te pakken. Zij gaf haar motorfiet-

sen een haast stoïcijns karakter mee door met termen als “de koele boxer”, “kracht-

overbrenging” en “zelfbeperking” haar superioriteit ten opzichte van andere merken te 

benadrukken.236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
235 Motor, 30 juni 1972, 1059 en 29 maart 1974, 569. 
236 Ibidem, 11 mei 1975, 839, 2 april 1976, 709 en 11 maart 1977, 469. 

Afbeelding 27 en 28. Zowel Honda als Yamaha hamerden er vaak op dat hun motorfietsen enkel 
bedoeld waren voor mannen. (Motor, 12 april 1974 en 21 juli 1972) 
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Voor wie nog niet overtuigd was dat voor motorrijden een geheel andere instelling ver-

eist was dan voor bijvoorbeeld autorijden, drukten motorfabrikanten reclames af die een 

vergelijking maakten tussen extreme sporten, zoals parachutespringen en skieën, en het 

gebruik van eigen product.237 Ook de vrije tijd zelf kreeg daarbij een tweede dimensie mee. 

Daar waar de motorfiets eerst vooral gewoon een middel was om te gebruiken tijdens een 

mooie dag, gaven adverteerders de motorfiets nu ook steeds meer een actieve bijna medici-

nale functie mee. Met een motorfiets kon men immers alle zorgen aan de kant zetten en 

hoefde men even niet te denken aan de dagelijkse beslommeringen thuis en op het werk.238 

Iemand die motor reed deed dat dus niet enkel voor zijn plezier, maar ook om de rest van 

de week door te komen. Tegelijkertijd  blijkt hieruit ook een ander beeld van vrije tijd, dat 

dus blijkbaar steeds meer als noodzaak dan als gift werd gezien. 

Met de nieuwe advertentiestrategieën kregen de Japanse bedrijven het voor elkaar een 

robuuste schare motorfans aan zich te binden. Dat deze schare zich steeds meer als een 

gezamenlijke groep was gaan zien, was te merken toen vanwege de oliecrisis benzine door 

de Nederlandse overheid op rantsoen werd gedaan. Een grote groep motorrijders voelde 

zich daarbij gediscrimineerd, aangezien zij aanzienlijk minder mochten gebruiken dan de 

automobilisten. Om uiting te geven aan hun ongenoegen trokken daarom op 5 januari 1974 

ongeveer 3000 motorrijders met meer dan 7000 handtekeningen naar Den Haag. De poli-

tiek bleek daarbij zowel het aantal motorrijders als de hoeveelheid kilometers die zij per 

jaar reden totaal te hebben onderschat.239 

Met de komst van Harley Davidson reclames aan het eind van de jaren zeventig was de 

klok rond. Dat dit oude bedrijf dat zich steeds meer op een specifieke doelgroep had ge-

richt, het aandurfde in Nederland weer veel reclame te maken was voor een groot deel ten 

dienste van de andere in Nederland opererende merken. Daar waar Harley-Davidson zich 

binnen zijn reclames nu sterk met de outlawcultuur identificeerde, was het nooit mogelijk 

geweest met deze strategie veel producten te verkopen als andere fabrikanten niet ook zo’n 

specifieke doelgroep op het oog hadden gehad.  Vergeleken met de Harleyrijder was bij-

voorbeeld de Hondarijder weliswaar zeer braaf, ook Hondarijders waren volgens het merk 

een aparte groep binnen de samenleving. “Op die steile weg naar boven. Een bocht. Een 

prachtig uitzicht. Je stopte. Nóg een Honda stond er. Je groette en je praatte wat. Honda-

                                                                    
237  Motor, 6 juni 1975, 1143, 13 juni 1975, 1199 en 8 augustus 1975, 1691. 
238 Ibidem, 16 juli 1976, 1702-1703. 
239 De Waarheid, 7 januari 1974. 
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rijders hebben zo hun eigen taal.”, aldus een advertentie uit 1978.240 In een periode waarin 

de vrouwelijke identiteit sterk veranderde, moest ook de mannelijke identiteit opnieuw 

worden vormgegeven. 

Ook in de jaren tachtig zou dezelfde reclamestrategie doorgevoerd worden, zonder de 

concurrentie van inmiddels failliete Engelse merken. In de Nederlandse speelfilm Spetters 

over een uitzichtloos leven van jongeren in de buurt van Rotterdam, die al hun zinnen heb-

ben gezet om goede motorcrossers te worden, komt dit begrip ook naar voren. Enkel wie 

het niet kon betalen reed in de film nog op een oude Engelse motor rond. De ultieme droom 

voor de hoofdrolspelers was het bezit van een Japanse fiets. De film in veel kranten om-

schreven als weinig amusant en vol clichés, en in Oost-Duitsland zelfs bij misverstand 

aangezien als pornofilm, gaf wel weer hoe stereotypering van de motorfiets zijn plek had 

gevonden.241 

Motorfabrikanten hadden nu een integrale motorrijders ‘lifestyle’ gecreëerd, gebaseerd 

op historisch gegroeide aannamen en ontwikkelingen. Advertenties waren daarbij niet 

gericht op het aanboren van nieuwe markten. Men maakte immers enkel gebruik van be-

staande ideeën over motorrijders om meer omzet te verkrijgen. Dergelijke strategieën zijn 

sindsdien weinig veranderd. Ook autofabrikanten prijsden hun product op een gelijkwaar-

dige manier aan, waarbij eigen identiteit, aansluiting bij een bepaalde groep en symboliek 

een belangrijke rol speelden.242  Ook zij hadden moeite om vastgeroeste ideeën in adverten-

ties los te laten. Ondanks dat onder andere steeds meer vrouwen zelf een auto kochten en 

daarbij ook niet bij voorbaat enkel een kleine auto wilden, gingen fabrikanten hier vaak wel 

vanuit.243 Aangezien zij hun producten echter aan een groter publiek verkochten, waren 

verschillende vormen van ‘lifestyle’ marketing binnen het product toch voor meer mensen 

duidelijker zichtbaar dan bij de motorfiets. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
240 Ibidem, 14 juli 1978, 1885. 
241 SPETTERS, Reg. Paul Verhoeven (Joop van den Ende 1980) en Het vrije volk. Democratisch-Socialisitsch Dagblad, 14 
maart 1980 en De Telegraaf, 15 februari 1980. 
242 O’Sullivan,  ‘Transport of Difference and Delight’, 293. 
243 Walsh, ‘Gender and Automobility’, 64. 
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Afbeelding 29. Hoewel BMW zich niet liet verleiden te roepen dat ook haar motor-
fietsen enkel voor mannen bedoeld waren, diende ook zelfbeperking als mannelijke 
deugd. (Motor, 2 april 1976)  
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Afbeelding 30 en 31. Ook in deze folder voor de Sparta bromfiets kwam het dubbele doel van de 
bromfiets als zowel stoer vervoermiddel voor jongeren en gemakkelijk vervoermiddel om naar de 
markt te gaan terug. (Cultuur onder dak Apeldoorn, Archief Sparta) 



 

   

 

 

 

CONCLUSIE 

 

 

Wie tussen 1920 en 1980 een motor kocht, kocht een sportief product. Hoewel aan auto’s 

ook veelal een sportief karakter werd toegeschreven, veranderden autofabrikanten al snel 

hun advertentietactieken door ook andere meer praktische functies aan de auto toe te 

schrijven. Motorfabrikanten deden dit later en in veel mindere mate. Vanaf de jaren dertig 

werden bijvoorbeeld advertenties die het zomerse toeren op de kaart moesten zetten popu-

lair. De motorrijder werd er op geattendeerd dat de motorfiets uitermate geschikt was om 

naar buiten te gaan en van zijn vrije tijd te genieten. Autofabrikanten stuurden hier ook op 

aan, maar toonden tegelijkertijd ook dat een bezoek aan verre familie of het wegbrengen 

van de kinderen ook tot de mogelijkheden behoorden. 

Het praktisch gebruik van de motorfiets was vooral na de oorlog wel veel meer een 

thema. De motor beleefde vlak na de oorlog zijn hoogtijdagen als alledaags gebruiksmiddel 

om van en naar het werk te rijden, of om met het gezin familie te bezoeken. Voor veel men-

sen was op dat moment de auto echter al het belangrijkste streven voor ultiem levensgeluk 

en overheden deden er veel aan om ervoor te zorgen dat dit zeker niet zou veranderen. Het 

grote motorfietsgebruik van die tijd vormde hierbij enkel een tussenfase. In vernieuwende 

motorfietsadvertenties uit die tijd werd ook veel ingespeeld op  jonge stellen die zich voor 

het eerst een motorfiets konden veroorloven. Daarbij was liefde een belangrijk thema. De 

mogelijkheid die advertenties toonden om met de motor op vakantie te gaan sloeg ook 

zeker aan. 

Met de opkomst van de brommer en betere arbeidsomstandigheden verdween de mo-

torfiets als praktisch vervoermiddel voor velen echter snel uit het oog. Opkomende 

jongerenculturen en filmmaatschappijen zorgden daarbij voor een snelle daling van het 

aantal in Nederland rondrijdende motorfietsen. Aangezien veel continentale bedrijven 

overgestapt waren op het vervaardigen van brommers, kon van deze bedrijven niet ver-

wacht worden dat zij hier iets tegen zouden doen. Ook van de Engelsen, die zich altijd op 

de sportieve motorrijder hadden gericht viel weinig te verwachten. 
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De opkomst van de Japanse motorindustrie in de rest van de wereld kwam vooral voor 

de Japanners zelf, op het juiste moment. Wie een functionele en gebruiksvriendelijke mo-

torfiets zocht was bij de Japanners aan het juiste adres. Even leek het er op dat de 

praktische motorfiets van de jaren vijftig een heropleving zou krijgen. Hoewel zij een grote 

groep nieuwe motorrijders op de been wisten te brengen en velen die gestopt waren weer 

een motor wisten te laten kopen, ging het de Japanners er toch niet om iedereen aan het 

motorrijden te krijgen. Ook een motorrijder op een Honda, Yamaha, of Kawasaki was een 

liefhebber. Gemakkelijke functies, zoals een elektrische starter, veranderden daar niets aan. 

Met campagnes waarin zij de motorrijder beschreven als een echte man en aan mensen die 

bang aangelegd waren meldden dat zij het motorrijden beter konden laten, toonden zij aan 

dat zij de motor eerder als een ‘lifestyleproduct’ wilden neerzetten dan als het praktische 

woon- werkverkeer voertuig waar deze ook voor gebruikt werd. 

Op verschillende manieren droegen motorfietsreclames dus hun steentje bij aan het de 

ontwikkeling van het beeld van de motorrijder als voorvechter voor de vrijheid. Zijn spor-

tieve karakter, de mogelijkheid om er op de vrije dag op uit te gaan, zijn functie bij het 

veroveren van vrouwen en riskante aard  zijn allemaal aspecten die op een bepaald moment 

door adverteerders werden belicht en uitvergroot, om de identiteit van de motor en zijn 

berijder te versterken. Bewust of onbewust spelen deze aspecten ook heden ten dage nog 

een belangrijke rol in het beeld dat buitenstaanders van motorrijders hebben en het beeld 

dat motorrijders aan de buitenwereld willen uitstralen. De werkelijkheid is misschien an-

ders. 

Door terug te grijpen op het werk van de socioloog Campbell, is te stellen dat de motor-

fiets kan dienen als bewijs dat hoewel de mogelijkheid bestaat een duurder en met meer 

status en klasse omgeven product te kopen, het met minder status omgeven product nog 

steeds levensvatbaarheid heeft. Hoewel steeds meer mensen de mogelijkheid kregen om in 

plaats van een motor een auto aan te schaffen, heeft dit er nooit voor gezorgd dat de motor 

volledig uit het straatbeeld is verdwenen. De eigen identiteit die mensen zich aan wilden 

meten, speelde daarbij een belangrijke rol. De motorrijder gaf namelijk met het gebruik van 

dit specifieke product aan anderen aan wie hij wilde zijn, of wat hij graag wilde worden. 

Deze identiteit werd daarbij voor een deel bepaald door externe factoren, maar zeker, zoals 

is te lezen dus ook voor een groot deel door de motorfabrikanten.  

Advertenties bepaalden voor een groot deel de identiteit van de motorrijder. Vanaf de 

jaren twintig belichtten reclames in iedere besproken periode verschillende aspecten die 
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heden ten dage nog steeds aan motorrijders toegeschreven worden. Hierbij hoort het feit 

dat advertenties sterk op een gevoel van vrijheid inspeelden. Zoiets gold ook voor het idee 

dat de motorrijder het goed kon doen bij vrouwen. Hoewel het gemakkelijk is om je vrien-

din op de motor ergens naar toe te nemen, kreeg dit pas op het moment dat adverteerders 

hierop in gingen spelen een bepaalde lading mee. Ook de Japanners voegden in reclames 

een nieuwe facetten, zoals onder andere de rebelse rijder, aan het motorrijden toe. Voor de 

motorrijder zelf kan dit dan weer de reden zijn over te gaan tot de aanschaf van een motor 

in plaats van een auto. Status en identiteit vervullen daarbij een zich constant op nieuw te 

definiëren dubbelrol.  

Over het gebruik en het beeld dat mensen van de motor hebben valt nog veel te ontdek-

ken. Niet alleen de vraag hoe reclame-uitingen zich ontwikkelden na 1980 kan meer inzicht 

geven in motorrijdercultuur en framing van het product. Ook heel ander onderzoek, zoals 

bijvoorbeeld motorfietsgebruik gedurende de Tweede Wereldoorlog of de invloed van een 

instantie als de KNMV of de ANWB op motorrijders in Nederland, kan meer begrip geven 

in de wijze waarop er naar motorrijders wordt gekeken. De vraag of mensen daadwerkelijk 

met hun motor vakantie vierden in de jaren vijftig, zou dan bijvoorbeeld weer een beter 

beeld van klassenverhoudingen in de jaren vijftig naar voren kunnen brengen.  

Hoewel duidelijk is dat film dus inderdaad een belangrijke invloed gehad heeft op het 

gebruik van motorfietsen valt over media en jongerencultuur nog meer te leren. Het ge-

bruik van motorkleding blijkt voor veel bands  ook nu nog een manier om een rebellerende 

sfeer neer te zetten. Dat muziek en motorrijden nauw met elkaar verbonden zijn vinden we 

terug op het jaarlijks terugkerende Zwarte Cross festival, dat in 1997 ontstaan is als open 

crosswedstrijd en tegenwoordig een meerdaags evenement is waar ook door bandjes wordt 

opgetreden en een drankje met de naam Nozem gedronken kan worden. Als laatst dringt 

ook de vraag naar voren sinds wanneer het imago van scooters en brommers is omgeslagen. 

Hoewel grote steden vaak veel problemen hebben met de hoeveelheid scooterrijders op de 

wegen, is de bereidheid om een scooter aan te schaffen tegenwoordig niet in alle lagen van 

de bevolking meer zo hoog als in de jaren zestig. 

Ondanks dat het imago van de scooter in onze huidige tijd niet meer zo positief kan 

worden omschreven als in reclames vanaf eind jaren vijftig tot zeventig, profiteert deze wel 

van nieuwe ontwikkelingen richting een schoner brandstofgebruik. Mede dankzij de lage 

kosten voor elektrisch rijden en de korte afstanden waarvoor deze vervoermiddelen wor-

den gebruikt, ruilen veel eigenaren van de sterk vervuilende en stinkende brommers hun 
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product in voor een stil en schoon elektrisch exemplaar. Hoewel ook de elektrische auto 

het steeds beter doet en bijna iedere fabrikant tegenwoordig wel zijn eigen elektrische 

versie van een kleine stadsauto in zijn collectie heeft zitten, is elektrisch rijden bij motorfa-

brikanten nog maar nauwelijks een onderwerp. 

Waar ook BMW tegenwoordig een elektrische motorscooter produceert, is het Cali-

fornisch bedrijf ‘Zero Motorcycles’ het enige bedrijf ter wereld dat echt honderd procent 

elektrische motorfietsen fabriceert. Of de elektrische motorfiets het zal halen als goedkoper 

en gemakkelijker alternatief voor de elektrische stadsauto heeft alles te maken met de juis-

te reclamestrategie. Het lijkt er daarbij op dat de motorfiets zijn imago tegen zich heeft. 

Het is immers duidelijk geworden dat het historisch gegroeide beeld van motorrijders wel 

aan  verandering onderhevig is, maar ook bij motorrijders volledig is ingebakken. Of de 

motorrijder ooit zijn benzineslurpende diepgrommende tweewieler zou in willen ruilen 

voor een haast onhoorbaar wegsuizende versie is echter geen vraag. Met de juiste reclame-

strategie blijkt elk beeld wellicht zo goed manipuleerbaar dat zelfs motorrijders misschien 

over willen gaan op iets anders.  
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Afbeelding 32. Poster met daarop een Velocette en een New Hudson. (Het Motorrijwiel en de Lichte Auto, 
30 mei 1930)
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