
Meer dan 40 jaar geleden werd door enkele
enthousiaste MG-fanaten de vereniging van
MG T-Type Owners opgericht. Lenn Bal was
niet alleen mede-oprichter, hij ontwierp ook
het clubembleem, het logo dat nog steeds in
gebruik is.
Het MG-virus blijkt hardnekkig te zijn; in de
meeste gevallen kom je er niet meer van af.
Dat geldt zeker ook voor Lenn Bal, die destijds
als lid nr. 001 stond geregistreerd. Ook was
hij gedurende enige tijd redacteur van het
clubblad Square Front en dat is natuurlijk
reden te meer om aandacht te besteden
aan een nieuw MG-boek dat door Lenn is
samengesteld. De informatie die in de pers is
verschenen, willen wij u zeker niet onthouden.
Het hele verhaal over de oprichting van de
vereniging MGTTO is te vinden op de website
(www.mgtto.nl > Diversen> Historie). Wiard
Krook schreef de recensie, die u aantreft in dit
nummer van Square Front.

Persinformatie
Onder de naam Automobile Brochures brengt
Lenn Bal, oud-hoofdredacteur van ondermeer
Het Automobiel Cahier, een nieuwe serie boeken
over klassieke auto's op de markt. Als eerste
rolde zeer recent een uitgave over de MG TO
met de titel 'MG Midget TOl 20642' van de pers.
Het boek is thans te koop voor het publiek.
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In 'MG Midget TOl 20642' worden de meest
opvallende verschillen tussen de diverse MG
TD typen behandeld, met name aan de hand
van veel eigen foto's.
De TD met het chassisnummer van de titel
staat daarbij model voor de bijna 30.000 MG's
TO die in de periode tussen november 7949
en augustus 7953 zijn gebouwd. De auto werd
speciaal voor dat doel vorig jaar in Texas
aangekocht en wordt in het boek vergezeld
door een aantal soortgenoten.
Automobile Brochures zijn grafisch gezien
eigenlijk folders in boekvorm. Dat geeft de
naam al aan. Omslag en binnenwerk vormen
min of meer één geheel en schutbladen
en inhoudsopgave ontbreken. De sfeer is
eigentijds, maarwordtook gevormd door enkele
kernelementen uit het periodemateriaal.

Wiard Krook

MG Midget TD/ 20642 (Automobile Brochures
1), auteur Lenn Bal, 62 pagina's, uitgave Lenn
Bal 2009, prijs € 35,-- (excl. verzendkosten),
uitsluitend te bestellen bij: www.automobile-
brochures.nl.

Dat er weer eens een boek over ons zo geliefde
merk MG op de markt verschijnt, is niet zo'n
schokkende mededeling. De afgelopen jaren
hebben we vele boekenplanken met MG-
boeken kunnen vullen. Toch is er onlangs
een nieuw MG-boek gepubliceerd dat zich
onderscheidt van vele andere MG-boeken. Niet
alleen het feit dat het boek in de Nederlandse
taal is geschreven is bijzonder, maar ook dat
het handelt over één MG type, namelijk de MG
TD Midget.
De auteur van het zojuist verschenen boek
"MG Midget TD/ 20642" is een oude bekende

van de MGTTO. Het is Lenn Bal, een van de
oprichters van de club eind 1967. Bovendien
ontwierp Lenn het MGTTO-Iogo, verzon de
naam "Square Front" en verzorgde de eerste
jaargangen hiervan. Later was Lenn onder
meer hoofdredacteur van het interessante
autoblad "Het Automobiel Cahier".
In het hier besproken boek (dat is uitgekomen
als eerste van een serie boeken over klassieke
auto's) staat de TD met het chassisnummer
TD/20642 EXUNA centraal. Deze MG verliet op
7 oktober 1952 de MG-fabriek en was bestemd
voor export naar Noord-Amerika. Enige tijd
geleden heeft Lenn zelf deze MG uit Amerika
gehaald.
De auteur behandelt, naast een verslag van de
geschiedenis en de restauratie van zijn MG, in
het bijzonder de meest opvallende verschillen
tussen de diverse TD-typen die in de periode
1949-1953 werden vervaardigd. Dit alles aan de
hand van vele eigen foto's. Zo worden onder
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Het nieuwe nederlandstalige MG boek
verschijnt in hardcover, gebonden uitvoering
en telt naast het matgelamineerde omslag
62 pagina's (735 grs, eveneens mat papier) in
zwart/wit met blauwe steunkleur. Het formaat
is 300 x 240 mm oblong, wat de uitgave een
albumachtig karakter geeft.
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