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OUDEWATER ·Hijweet 
veel, zo niet alles van fiet
sen. Olto Beaujon heeft kas
ten vol boeken over fietsen 
staan en op zolder heeft hij 
een echt fietsenmuseum. 

PETER VAN E/JK 

ln tic gang an zijn moJtumental' 
Oudewater c woning hangen lang 
rij n plat au met merkschi1dj 
van fie sfabrikant n; Ille~r dan 

3000 7.ijn het. er. "Daar t de hobby 

ook mee begonnen. Bij de oudijzcr 

bandeI m t co hamer en heitel 

merkj s VIl1l fi(~ts 'Tl bil<kcn," verleIt 
Hcaujoll 

Hél v rhaal acblerdiemcrkcn in

lere s eTl hem. niet of de. childjes 

in perf Cl staat verkeren. ,;ze mo

gen cr best doorleefd uitzien hel 

lij geen poslzcgeb," zegt bij. 


Na. de schildjes .wameo andere 

fietsonderdelell die het waard wa· 

ren om te v 'namelen. En later hele 

Oetsen. "Waarom fk die verL.amel? 

Ik vlod l letst'11 techni. eh mooi ge

maakt dingen, ze fascineren me. 

Maar ik ben nict e nkennig hoor ik 

llch ook 1\utooLj sen !ClCOmoUcfjcs, 

ik heb mOlOl-fieLsen gehad en zelts 

een oudevrachlwagen." 


Maal bet zijn loch voor fiet 'en 
waarin Otlo lleaujon 7.ich h lt gc
spedal iscerd. Je komt ze ook overa! Otto Beaujon heeft op de zolder van zijn huis een fietsenmuseum Ingericht. Wat begon als een verzameling 
tegen, l..elfs in zijn wonnkamel taat metrkschiTdjes is nu een uitgebreide collectie rond do tiet. f I ; 'l IAIIi [ )E "I V[R~ 
nog een oud kinderficl~ '0 in ;>.ijn 
schuur hl'en hIj een tietscnmakcrLJ- den. W rd:11\ maal verboden door 
Je,cl.1mple t m~t histonscngere - e om (Uni!)n Cyr.liste Intl'rJmliu 


s(']lap... hj, 11 zllh Jhe ek.l.t'1'- na1· - red ). Ik ueol wel een: hoe 
 Racefietsen onder bed van kind 
JIlstll1et zijn. IIel b 'gon meI t't'O zouden wc nU g fietst hclJhcn alsal 

mCl'kplauljc, ' n daar bleef wel eens di, ullviwlingen waren 11 eg 

è--=---""rT'ITf-it-l dm:, hangen, . -=--~~~~?"-

\ oora.l UI! ûetn'n van eind negen- DUo Beaujllu verzam '11 all s wal 

met fletsen le maken h 'eft. affi lCS. 

hoeken, duclunentatie, folders en
Het begon met een 
foto' . Er lijn bijzonder· dingc bij.


merkplaatje en daar "De firma Amla Uil Ams'tf'lve 11 

bracht Lussen 1934 en 1969 een serie
bleef weleens een fiets 
almanakjes uit ·tdaaTin allegede

achter hangen. 1)00e rdé handelsnamen van fietsfa

lu·jc~n . Ik ben de enige die de serie


Otto Beaujon compled heeft. ie vOl1nt v or mIJ 

en schal Mnlnform!ltie," 

tiende eeuw bekoren hem zeer, Hij heeft. geen vennogellS uilge 'e
maal' (k lalèrt! types uit ~Le tijd dat ven voor zijn verl.amcling. ,;ik heb 
lÏelsen maken nog handwerk was. vool'ql heel veel geruild. lkheh mijJt 
IItj kan b vlogen ov r het onder- vaste ruil malen tn het buitenland 
werp vertellen. "Wel"tje dat de wiel  Ik lleb ook veel gekregen. In België. me veel meer. Ik heb er ooit . n zien kc prijs waard \Varen. Maar ja, wat 
rennerij in feite de ontwikkeling bij ofbeeld, is ecn soort Rijks  staan die aoo Cauadese dollars 1S een hele collectie leg lijk waard, 
van d' fiets een eeuw heeft afge munt ge e. tigd die vroeger ook oe 'tkoslen." dal is moeilijk te zeggen," Zelf trekt 
remd? Bij wedstnjden moesten alle merkplaatj s maakle. Toen ze drulr AI kenner bij uitstek wordt hem 11ij nog wC'l ~. 'ns naar Frankrlj\( 
fie 'en nameli.ik gelijkwaardig zijn. mee ophleldeTl, l1cb Jk veel gekre soms gevraagd een verzameling te langs opkoper. "In ktobe' was fl< 
Tot 1937 mocht zelfs niet met een gen. En dal ruilt lekker, natuurlijk." taxeren. "Vorjg jaar nog, voor Bata nog bij een opkoper waar ik voor 50 
versnelling worden gefletst. De de Echl waardevol zijn de merk  VIJS, dal e n he I mWleum had ge euro houten velge , allerlei Jampeu. 
raill'urbes at al heel langen de lig- schildjes oot· niet. "Op E-bay doen kocht. Er zat veel mooie rietscu d~raillenrs !l kettingwielen kon kCr 

___ri tsL-,al in dejarenderti uitgevon- ze ongeveer 10 dollar. Maar zcldza- hij die stnk voor stuk een bchoorlij- pen, Ja, dat is wel int r essant." 
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