
Eerste opknapbeurt na meer Eerste opknapbeurt na meer Eerste opknapbeurt na meer Eerste opknapbeurt na meer 
dan 50 jaar …dan 50 jaar …dan 50 jaar …dan 50 jaar …  

Een restauratie zou ik het zeker niet meteen durven noemen. Natuurlijk, na 52 jaar zag een en ander er 

niet meer zo fris uit. Maar een flinke poetsbeurt vanbinnen, een likje verf aan het plafond, enkele rem- on-

derdelen vervangen en een redelijke deuk in de linker zijwand er uit halen en dus ook een laagje nieuwe 

lak, dat was het eigenlijk.  

We schrijven lente 1962. Mijn vader was garagist-carrossier en na meer dan 10 jaar 

met een reusachtige Amerikaanse legertent (met van die zware houten palen) op reis 

te zijn geweest, zag vooral mijn moeder een iets luxere en vooral handigere oplossing 

voor op reis wel 

zitten. Op zoek dus 

naar een leuke 

caravan voor ach-

ter hun Franse 

Ford Vedette 

hatchback. 

De Ford Vede	e V8 3,9 L met de Bourgeois in de 

Provence op weg naar Nice in 1963 

Het moest uiteraard iets degelijks zijn voor mijn vader. Ze 

pikten er voor die tijd dus zowat de duurste caravan uit... 

En toen bestond er nog maar 1 versie bij Bourgeois, de 

B36. Groot genoeg voor 2 personen. En moest er na de 

jarenlange vruchteloze pogingen tóch nog een kind ko-

men, dan was ook dat geen probleem met het bed voor-

aan. 

In 1968 kocht mijn vader een nieuwe auto. Zijn allereerste spiksplinternieuwe. Een Plymouth Valiant Signet - Slant 6. Zijn eerste ook 

met minder dan 8 cilinders, maar met de oliecrisis van de daaropvolgende jaren ’70 misschien niet eens zo’n slechte keuze? We re-

den met die auto gemiddeld zo’n 9 liter / 100 km, hij haalde de 190 km/h en met de gestroomlijnde Bourgeois erachter reed mijn 

vader op de autoweg gezwind 120 km/h bij een verbruik van ruim 12 liter… 

Ja, de gestroomlijnde Bourgeois was voor mijn vader echt wel dé juiste caravan. Ik herinner me alsof het gister was, hoe we op de A8 

richting München een groen VW busje met zwaailichten naast ons kregen, tergend langzaam haalde het ons in, gas op de plank met 

een lawaai of het elk ogenblik uit mekaar kon gaan vliegen. Papa gaf net zoveel gas bij dat ze er niet voorbijkwamen, een arm met 

een stopbord “HALT Polizei” kwam uit het raampje en we werden aangemaand om trager te gaan rijden. “Sind sie bekloppt?” was 

het eerste wat er uit de mond van de Duitse arm der wet kwam toen we op de volgende parkeerplaats stonden.  

“Auch guten Mittag!“ was het antwoord vanop de zetel voor mij en de teneur was gezet. “Sie sollten sich mal was Gescheiteres          

zulegen für die Autobahn, weil mit dem hier (en mijn vader wees op het nog nahijgende T2 busje) kommen sie nie mit”.  ► 

Ja! 

Dat kind is er dan toch heel onverwacht gekomen, 2 jaar 

later. Toen ik ongeveer 7 maand oud was werd deze foto 

genomen. In Bredene, op de toenmalige RACB-camping.  

Tja, met “da joeng” erbij was het een tijdje niet meer 

naar Nice en Menton aan de Middellandse Zee… 

Bredene Pasen 1965 

Fantastische reizen doorheen o.a. Nederland, Duitsland, 

Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Joegoslavië… 

heb ik samen met mijn ouders gemaakt en mooie herin-

neringen heb ik aan die caravan overgehouden. Alvast 

een belangrijke reden om hem nooit weg te doen! 
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Toen mijn vader zich luidop afvroeg of hij niet beter een beetje gas had bij-gegeven ipv te vertragen “und tschüß…”, kregen we te 

horen dat ze dan aan de volgende patrouille wel hadden gevraagd om een ketting over de autoweg te leggen! “Und die Kollegen 

fahren auch Porsche und BMW…”.  

De arm der wet was wel heel erg geïnteresseerd in de Bourgeois… “Noch nie gesehen. Wunderbare Form. Wie schnell schaffen sie 

mit dem Alu Ding?” Boete was een acceptabele 20 DM. „Und ab sofort aber 80!”  

Grappig was dat ze ons kilometers lang bleven volgen. Mijn vader was die 80 km/h behoorlijk zat aan het worden, toen plots een 

BMW met aanhanger ons voorbij zoefde… Dat konden ze natuurlijk niet voor onze neus laten gebeuren, en het T2-tje er met loei-

ende sirenes achteraan. Eens na de volgende parking kwam Toscane plots weer véél sneller dichterbij…  

Meer dan 15 jaar heeft de Bourgeois stilgestaan in mijn garage. Dikwijls wou ik eraan 

beginnen, dikwijls heeft mijn hart gebloed bij het zien van al dat vuil, en begin 2014 

was het dan eindelijk zover. En na 52 jaar was er even wat werk aan. Na een eerste 

poetsbeurt was het uitzicht langs buiten al duidelijk beter, maar de lak had wel een 

opfrisbeurt nodig. En de aluminium raamlijsten zeker ook. 

Binnen zag het er ook al erg vuil en kleverig uit, want het dakraam had 15 jaar open 

gestaan… 

Zonet uit de stalling, februari 2014 

Een sopje, zelfs met schuurmiddel, had geen of nauwelijks effect op de 

lichtgroene kunststof waarmee de aluminium kasten waren bekleed. 

Eerst op een hoekje getest, en ja hoor, velgensnelreiniger! Hand-

schoentjes aan, ramen wagenwijd open… want dat agressieve spul 

geeft giftige dampen af. Maar het loste het vuil tenminste op. Links zie 

je een kastje nadat het de eerste keer velgenreiniger heeft gezien, 

rechts het keukenblok nog “onbehandeld”…   Voor en na een poetsbeurt… 

Ook de reminstallatie kon een opknapbeurt gebruiken. In 1968 had mijn vader de oorspronke-

lijke hydraulische koppeling (foto links) vervangen door een nieuwe oplooprem (foto rechts) 

om een ingreep in het remsysteem van de nieuwe auto te vermijden. De koppeling was van Al-

Ko, dus ik hoopte bij hen aan een nieuwe master-cilinder te 

geraken, want die zat muurvast. Maar de oplooprem zelf 

kenden ze niet, enkel de koppeling! Al ben ik er tot op van-

daag nog steeds van overtuigd dat die ook van Al-Ko komt. 

Verder onderzoek zal het misschien uitwijzen…  Maar daar-

mee begon wel de zoektocht naar rem-onderdelen. De origi-

nele master-cilinder bleek van Ate te komen. Spijtig maar 

ook daar vingen we bot, al heeft nu net Ate een “oldtimer-

reeks” in zijn cataloog. Gelukkig ken ik nog een paar leve-

ranciers die zich de moeite willen getroosten om voor zoiets een oplossing te vinden en desnoods urenlang mee door de oude 

boeken willen bladeren. Bleek onverwacht dat FAG ooit een gelijkaardige cilinder heeft gemaakt, en in het hoofddepot in Frank-

rijk was deze op stock. Een bereidwillige vertegen-

De originele hydraulische rem 
Volgende stap waren de beide remcilinders. Eens de caravan op de 

werkbrug stond en alles gedemonteerd was, bleken ook die behoorlijk 

verroest en muurvast te zitten. Bij eentje brak ook meteen de ontluch-

tingsnippel en een bevestigingsbout af… 

De cilinders waren van Ate, maar geen nummer te herkennen, dus weer 

maar eens in de oude bestofte boeken gedoken. Gelukkig staan ze in de 

cataloog op cilinder-diameter gesorteerd, dus de juiste tekening met de 

juiste voet was vrij snel gevonden. Maar die zat bij Ate niet meer in het 

gamma. Pech. Dan ook maar FAG proberen? Noppes. 

Dan via de tekeningen alternatief per alternatief met eenzelfde voet en 

eenzelfde cilinder-lengte opgezocht en telkens bij Ate nagevraagd.  

Eentje met 2 ipv 4 bevestigings-bouten was wel nog op voorraad, al-

leen de remschoenhouders waren anders. De nieuwe cilinders alvast 

besteld, en ondertussen de oude onder de pers gezet! Gelukkig kwa-

men de cupjes en de aluminium houdertjes er zonder al te veel proble-

men uit, konden ze nog mooi opgeschuurd worden en ook dit pro-

bleem was relatief snel gecounterd.     ► 
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Zowel de koperen als de rubberen remleidingen werden compleet vernieuwd. Uiteraard was de 

originele maatvoering ondertussen geen hedendaagse courante maat meer, maar gelukkig nog 

wel de juiste connectoren gevonden…  

De remschoenen terug laten bekleden, de ankerplaat gedemon-

teerd, ontvet, opgeschuurd en de achterkant net als de trom-

mels terug in de hittebestendige lak. Alles netjes terug gemon-

teerd en... uiteraard nieuw vet in de lagers.  

Zelfde zoek-scenario met de schokbrekers. Deze waren na 52 jaar nog niet door-geslagen, maar 

hun beste tijd hadden ze wel gehad… Invoerder Van Heck (van o.a. Monroe) ging mee helpen 

zoeken, maar na 3 weken stond ik nog exact even ver. Dan maar een leverancier aangesproken 

die zich specialiseert in old-timer onder-delen. Die had de oude boeken van Monroe nog liggen, 

maar we hadden geen nummers, dus moest er ook hier gebladerd worden en type bevestiging, 

slaglengte en gewicht van de mogelijke overeenkomende auto’s stuk voor stuk vergeleken… 

Achterdempers voor de Volvo Amazon waren na een kwartiertje “doelgericht” bladeren de 

eerste treffer. Amper 2 dagen later lagen ze op de toonbank…  

En dan was er ook nog het vuile werk… De hele bodem en natuurlijk ook de chassis-

balken waren aan een “behandeling” toe. Eerst alle vuil en roest verwijderen… Dat 

leverde dit “mooie” beeld op…  

Dan alle balken behandelen met roestomvormer om de laatste restjes te neutraliseren 

en dan alles netjes in de zwarte lak. Ondertussen de hele vloer opgemeten en gladde 

geanodiseerde aluminiumplaat laten plooien. Ik wist nog uit ervaring hoe koud de 

slecht geïsoleerde vloer kon zijn, dus dat moest meteen ook opgelost geraken. Tussen 

de chassisbalken werd een dikke XPS isolatie aangebracht, alle naden afgekit, en tot 

slot de bekledingsplaten met klinknagels gemonteerd. 

Proper he? 

Resultaat is niet alleen een perfect ge-

ïsoleerde middenvloer en dus veel war-

mere voetjes, maar tevens een vlakke 

bodem quasi zonder luchtweerstand…  

En dat met een minimum aan extra 

gewicht. Zo’n XPS plaat weegt nl. niet 

zwaarder dan styropor, maar heeft wel 

een veel betere isolatiewaarde. 

Alles netjes opgeschuurd en in 

de an�-roest… 

Toen was het tijd voor het carrosseriewerk! Oostende had zijn sporen nagelaten. 

En daarmee bedoel ik dus niet de carrosserie Bourgeois, maar wel de al eerder 

vermelde slagbomen aan de straten naar de dijk. Stomweg ooit tegen zo’n slag-

boom gereden (ik was toen wel maar 16 jaar denk 

ik?) door een bocht te kort te nemen: stond een 

auto slecht geparkeerd, maar de gevolgen zijn al die 

jaren wel zichtbaar gebleven. Niks lastiger dan alu-

minium bewerken. En het zag er niet goed uit, dus 

het moest eerst behoorlijk uitgedeukt worden. Hou-

ten mallen waren de oplossing om te vermijden dat het nog goed gepositioneerde plaatwerk zou 

beschadigd geraken… Ik klemde deze mallen tussen de carrosserie en een betonnen muur. Enkel 

het gedeelte dat naar buiten moest gedrukt worden had vrije ruimte. Dan het keukenblok en een 

stuk van de binnenbekleding verwijderd om bij de binnenkant van het plaatwerk te geraken. Bij 

gebrek aan een pers dan maar met een 1,5 kg zware hamer en een harde eikenhouten mal met de 

juiste vorm het aluminium van binnenuit terug naar buiten geklopt…  

Ondanks dat is er toch nog heel wat plamuur- en schuurwerk aan te pas gekomen. En ook de hori-

zontale half-ronde “profielen” waren beschadigd. Om die te plamuren had ik een truukje bedacht, 

onder het motto “wie niet sterk is …”            ► 
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Stukadoors gebruiken naast metalen ook wel eens kunststof plamuurmessen, en die zijn vrij eenvoudig in vorm te brengen… 

Voor ieder van de “profielen” had ik op een onbeschadigde plek met een stift de vorm ervan overgetekend en een aangepast plas-

tic mes uitgesneden, wat een gelijkmatig en gelijkvormig aanbrengen van de plamuur in 1 enkele beweging mogelijk maakte. 

Dan moesten de aluminium raam- en sierprofielen nog behandeld worden. Alle 

rivetten uitboren. Zowat 650 in totaal… De opengaande ramen en alle uitgeharde 

kit verwijderen… 

Op bijgaande foto kan je de stadia van het machinaal borstelen volgen: rechts 

onbehandeld, midden na een flinke koperborsteling, links na nabehandeling met 

een kunststof borstel.  Daarna waren er 3 opties: verder polijsten en afwerken 

met blanke laklaag, poedercoaten of met een aluminium imitatieverf spuiten. De 

profielen waren niet allemaal netjes genoeg voor een aanvaardbaar polijstresul-

taat. Dan maar de aluminiumverf eens uitgeprobeerd. Poedercoaten bleek een 

heel stuk duurder…  

De Bourgeois met zijn nieuwe laklaag net terug thuis uit Temse... 

Van al de schade aan de linkervleugel is op een paar details na zo 

goed als niets meer te merken. 

Ondertussen kon de carrossier aan de slag met de definitieve laklaag. 

Daar ontmoette mijn Bourgeois de allereerste keer de Suleica van Pa-

trick! Toen was de Suleica wel nog zéér kaal en leek het polyester op 

sommige plekken nog een beetje op een vergiet door het polyesterrot: 

allemaal minuscule gaatjes. Je kon er soms letterlijk doorheen kijken. 

Een geluk bij een ongeluk, want terwijl Polyester De Moor / Vosschemie 

op zoek was naar de beste oplossing voor de Suleica, was er bij carros-

sier Alex net even tijd “tussendoor” voor het spuitwerk van de Bour-

geois…  

Zo was ik Patrick dus ongewild even een stapje voor, al was de zijne 

oorspronkelijk eerst aan de beurt! 

We waren ondertussen toch bijna 4 maanden onafgebroken bezig, en de afwerking ging nog even duren. Maar ik wou absoluut 

met vakantie… doorwerken dus. De raam- en sierlijsten waren ondertussen netjes gespoten, het kitten ervan en het poppen van 

Ondertussen nog de firma Sievert gecontacteerd voor nieuwe sproeiers voor mijn origineel 

“volle druk” kookvuur uit 1962. In Aartselaar hadden ze dit nog nooit gezien… “hoe oud zei u 

meneer dat dit vuurtje is? 52 jaar?” Maar ze vonden en leverden wel de correcte sproeiers!  

De “volle druk” bedoeld voor afname zonder ontspan-

ner van de blauwe Campinggaz flessen is ondertussen 

gereduceerd tot 1,5 kg (via een voorontspanner) we-

gens het gebruik van LPG in de disselkast. De oplossing 

lang gezocht, maar via een truukje de Truma Duocontrol (aut. switchen van fles) toch nog 

in combinatie met zowel 1,5 kg als 35 mg gasdruk kunnen gebruiken… mét originele    

Truma koppelstukken. 

Eerst een testje in Luxemburg aan de oevers van de Our… En enkele weken later naar Sankt Moritz.  

Daar bewees de beter geïsoleerde bodem zoals je ziet al meteen zijn nut… Gelukkig was ook de Truma verwarming en het               

luchtomloopsysteem al nagekeken, want alhoewel het eind juni was, sneeuw en kou waren present!!!  

Ondertussen lid geworden van de BOCC… 

En dan de eerste uitstap op het Najaarstreffen in Kemmel…  

én een weerzien met de nu bijna afgewerkte Suleica! 
Daniël Helsen 
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