
Jasper Nederhoed

In oktober 2009 heb ik bij MG en Rover
dealer Damen & Kroes in Boxtel TD3966
gekocht. Dmdat ik erg geïnteresseerd ben in
de historie van deze rechtsgestuurde maar
toch oorspronkelijk Nederlandse TD uit 7950
ben ik direct na aanschaf begonnen aan een
allengs boeiender wordende zoektocht.

Egbert Dekkers (1908 -1983)
De TD is in november 1950 nieuw gekocht bij
Garagebedrijf Uytdewilligen in Tilburg. Egbert
Dekkers was de koper, een excentrieke
man die rector was van het nonnenklooster
Stanislaus in Moergestel en daarnaast
kunstenaar/glazenier. Een bijzondere
combinatie. Hij was als kunstenaar goed
bekend in de regio en in veel kerken en
kloosters in Brabant zijn uitingen van zijn
vakmanschap te vinden. Ook is hem de

Cultuurprijs van Brabant toegekend. Dit jaar
werd er in Zeeland (NB). zijn geboorteplaats,
nog een tentoonstelling georganiseerd over
zijn werk. Egbert was liefhebber van Engelse
sportwagens. Hij heeft de TD ruim 5 jaar in
bezit gehad en in 1956 een Austin Healey
gekocht. De TD werd verkocht aan zijn
vriend Jan Dijker, eveneens woonachtig in
Moergestel.

Jan Dijker (1913 -1993)
Jan Dijker was ook een bekend kunstenaar.
Zijn vrouw Wies was enthousiast dat wij de
TD hadden gekocht en vertelde dat de TD
voor hun van grote emotionele waarde was.
Haar man Jan was helemaal verknocht aan
de auto: "Hij had de TD en ik had een paard".
Ze vertelde dat ze het wagentje zo'n 40 jaar
in bezit hebben gehad. Goede herinneringen
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kwamen boven: ze waren er samen mee naar
Toscane geweest, de kinderen waren er
mee opgegroeid, de oudste dochter had er
autorijden in geleerd, etc.
De TD is steeds door garagebedrijf Car
Persoons onderhouden. Ik heb de 'oude'
mijnheer Persoons gesproken en ook hij
reageerde enthousiast. Hij vertelde dat Jan
met het klimmen der jaren niet echt zuinig
meer was op de TD. De TD stond in de schuur
en de kippen hadden er bezit van genomen.
Er moeten veel eieren in de TD zijn gelegd!
Via via kwam ik in contact met Sylvie Dijker.
Ze had al van haar moeder gehoord dat de
TD door ons was gekocht. Ze heeft altijd
heel veel plezier beleefd aan deze bijzondere
automobiel. Ze vertelde me mooie verhalen.
Zoals va n die keer in 1970 nadat de motor was
gereviseerd en Sylvie de TD van haar vader
mocht inrijden. Ze reed naar Amsterdam
over de A2 en opeens werd ze ingehaald
door een Porsche van de rijkspolitie. Ze werd
aan de kant gezet en de agent knielde bij het
verkeerde deurtje. Hij moest lachen toen
hij zag dat het een RHD was. "Mevrouw, u
rijdt veel te langzaam, dat is gevaarlijk want
vrachtauto's moeten u inhalen". "Ja, maar
ik mag niet sneller dan 80 km van mijn vader
want ik moet hem opnieuw inrijden". Ze
kreeg geen bekeuring maar wel de opdracht
binnendoor te gaan rijden langs de Vecht.
Sylvie beloofde op zoek te gaan naar foto's

en daarna heb ik met enige regelmaat mooie
foto's van haar gekregen. Volgend jaar komt
ze naar Delfzijl en gaan we samen een ritje
maken.
Gerard Jans had Jan als eens gevraagd
de TD te verkopen, en na zijn overlijden
probeerde Gerard dat bij Wies. Zo kwam het
dat de TD eind 1995 een nieuwe eigenaar
kreeg.
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Gerard Jans (1935 - 2008)
Van Damen & Kroes had ik het adres van
mevrouw Willy Jans In Poppel (België)
gekregen. Ook zij reageerde enthousiast,
we zijn zelfs bij haar op bezoek geweest.
Haar man Gerard heeft de bij aanschaf in
deplorabele toestand verkerende TD volledig
gerestaureerd.
Ze vertelde dat haar schoonvader een
plattelands taxi- annex garagebedrijf je had
in Zeeland (NB), de geboorteplaats van
Egbert Dekkers. Zo kwam het dat de TD
begin jaren vijftig in onderhoud was bij die
garage. Als de TD dan in de garage was reed
de jonge Gerard er altijd stiekem een eindje
mee. Gerard kwam er vele jaren later achter
dat de TD bij Jan Dijker in een schuur stond.
Jan wilde de wagen echter niet verkopen
en twee jaar na zijn overlijden probeerde
Gerard het opnieuw. Wies Dijker wilde er
uit emotionele overwegingen eerst niets van
weten maar uiteindelijk kon de koop dan toch
worden gesloten.

in Florence

Gerard had na z'n pensionering een MGA
gerestaureerd en begon aan de restauratie
van de TD. Dat heeft hij tot in de puntjes
uitgevoerd: volledige demontage, vervanging
van alles wat noodzakelijk was, nieuw
gespoten, nieuw chrome werk, nieuwe kap,
nieuwe bekleding, andere grille, etc. Hij
heeft de TD 'na oplevering' in 2005 bij Damen
& Kroes ingeruild op een moderne MG TF.
Ik heb van Willy prachtige foto's gekregen
van de TD in ongerestaureerde staat, van het
restauratieproces en van het eindresultaat.
Kort geleden nog ontving ik van haar
meer foto's en een map met documenten
(taxatierapport, bestellijsten, rekeningen,
e.d.).

J.J. Molenaar's Automobielbedrijf
Op enig moment werd ik gebeld door
Wiard Krook. Hij kwam op de proppen
met interessante informatie over de TD,
afkomstig uit het archief van J.J. Molenaar's
Automobielbedrijf in Amersfoort. Dit
bedrijf had een assemblagelijn voor Morris
automobielen en was de importeur van MG
voor Nederland. Mijn TD is de 26" van de in
totaal 127 TD's door Molenaar in Nederland
geïmporteerde TD's. Het archief van
Molenaar bevat de volgende gegevens:

chassis no.
engine no.
M.G. Car Co.
production date
exterior colour
interior colour
importer
date of import
agent

23-10-1950
black
green
J.J. Molenaar Amersfoort
06-11-1950
Garage Uytdewilligen
Tilburg
07-11-1950
Schade, C., De Hooge
Braaken - Moergestel

in vol ornaat

date of saIe
first owner

Carol Schade (1909 - 1977), een nieuwe
naam!? Dit begreep ik niet omdat volgens
mijn informatie Egbert Dekkers de eerste
eigenaar was. Mailcontact met de zonen
Ernst en Carol jr bracht klaarheid in deze
zaak. Carol jr. herinnerde zich regelmatig
een MG te hebben gezien op het landgoed,
maar die was niet van hun vader maar van
rector Dekkers of van Jan Dijker als die op
bezoek kwamen. Hij vertelde dat beeld van
een trotse, in modern zwart geklede, Egbert
Dekkers nog voor zich te zien, hoe die zijn
MG parkeerde bijna tegen het muurtje van
de binnenplaats met de koplampen richting
vennetje, en dat grootmoeder het tuintje
uitkwam en er schande van sprak: dat een
geestelijke een slecht voorbeeld gaf door
met zo'n auto rond te rijden!
Beide broers waren van mening dat hun
vader de TD niet had gekocht, althans niet
voor zichzelf. Ernst heeft hier nog contact
over gehad met Wies Dijker en de conclusie
luidt dat hun vader als bemiddelaar bij de
aankoop van de TD is opgetreden, en door
de garage of door Molenaar abusievelijk als
eigenaar is genoteerd.

Kenteken
Van Wiard had ik geleerd dat het
kentekenstelsel in Nederland in 1951 is



transport naar Delfzijl

vernieuwd. Kentekenhouders kregen tot 1956
de tijd om hun provinciale kenteken in te
ruilen voor een landelijk kenteken, en vanaf
1951 werden er daarom geen provinciale
kentekens meer uitgegeven. Omdat de TD
van 1950 is moet er dus eerst een provinciaal
kenteken op hebben gezeten. Provinciale
kentekens hadden namelijk de eigenschap
dat ze toegekend waren aan een persoon, en
dus niet, zoals sinds 1951 gebruikelijk, aan
een voertuig. Vanzelfsprekend was ik erg
benieuwd naar dat oorspronkelijke kenteken!
Helaas is veel provinciaal archiefmateriaal
verloren gegaan en daarom is het lastig
zoeken naar oude kentekens.
Toen ik de nummerborden heb vervangen
door nieuwe met opgelegde letters en
cijfers, kwam ik erachter dat het provinciale
kenteken N-88421 is geweest. Dat stond
namelijk met potlood geschreven op de
achterkant van een van de vervangen
nummerplaten. Wiard heeft vervolgens
voor me uitgezocht aan wie dit provinciale

kenteken heeft toebehoord. Dat bleek
inderdaad Egbert Dekkers te zijn. Toen Jan
Dijker de TD heeft overgenomen werd het
huidige kenteken TX-23-62 toegekend.

Ter afsluiting
Gedurende de afgelopen maanden is de TD
technisch volledig gecontroleerd en waar
nodig zijn onderdelen vervangen en de
electrische installatie afdoende geaard. Dat
moest ook wel na zeker 20 jaar nagenoeg
stilgestaan te hebben. Verder heb ik er een
handvol accessoires op gemonteerd. AI
met al is er dit jaar zo'n 1000 km met de TD
gereden, en, het moet gezegd, ze gaat steeds
mooier lopen! Gedurende de komende
winterstop wordt nog een aantal kleinere
mankementen verholpen en gaat het blok
er uit omdat de achterste kering vervangen
moet worden. Waarschijnlijk zal dat wel
uitmonden in een motorrevisie ... Daarna is
de TD weer helemaal toppie-toppie!


