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Van vrouwen wordt gezegd dat ze bij de keuze van auto’s vooral
op de kleur af gaan. “Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hij is
blauw”, zeggen ze dan. En als je dan vraagt wat het voor ‘n auto
is, volgt een beetje bits de opmerking: “Een blauwe, dat zeg ik
toch!” Gelukkig weten heel veel vrouwen ook dat er naast de kleur
meer verschillen zijn. Kijk maar eens naar de twee hemelsblauwe
auto’s die la Bombe Citroën hier naast elkaar heeft gezet. Zo
verschillend als de ID19 en de Messerschmitt ‘kabinenroller’ zul
je ze niet gauw vinden.
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De historie van de DS en de ID is voor onze lezers gesneden
koek, de historie van de Messerschmitt is wellicht minder
bekend. Het begon ermee dat de Messerschmitt-fabrieken
in Regensburg na de oorlog geen vliegtuigen meer
mochten bouwen. Men bouwde in plaats daarvan allerlei
gebruiksartikelen, onder meer naaimachines en Vespa
scooters. In 1952 kwam daar de driewielige ‘kabinenroller’
bij, een autoscooter in goed Nederlands. Aanvankelijk
was dat de KR175, die nog als een grasmaaier met een
trekkoord moest worden gestart. In 1955 werd de veel
bekendere KR200 in productie genomen. 191 cc, bijna 10
PK, een tweetakt aandrijfunit van Sachs die rechtstreeks
was afgeleid van standaard-blokjes die in diverse scooters
en lichte motoren werden gebruikt. Dus: één achterwiel
en een gesloten oliebadketting. Vier versnellingen vooruit,
die worden bediend als bij een motorfiets. Door de
pook tikjes naar voor te geven wordt opgeschakeld, trek
de pook herhaaldelijk naar achter en je schakelt terug.

Wat is dát voor een auto? “Een blauwe.”
Een motorfiets heeft geen achteruitversnelling dus de
Messerschmitt ook niet. Om achteruit te rijden wordt
de motor uitgezet en in tegenovergestelde draairichting
opnieuw gestart. Een tweede set contactpunten maakt
dit bij tweetaktmotoren mogelijk. Vervolgens heb je
vier versnellingen achteruit! Zoals bij Duitse scooters
gebruikelijk is er een dynastart: de startmotor dient ook
als dynamo.
Fabeltje
Een bekend fabeltje is dat Messerschmitt vliegtuigcockpits
over had en die op de KR200 monteerde. Niet waar, maar
hoe je het ook wendt of keert lijkt het autootje erg op een

Drie Messerschmitts, of toch liever één ID19?
vliegtuigje zonder vleugels. Het motorfietsenstuur versterkt
die indruk. De KR200 werd een succesnummer: tussen
1955 en 1964 werden er ruim 40.000 gebouwd. Niet te
vergelijken met de ID/DS, maar na de BMW Isetta (een
ei met de deur voorin) is de Messerschmitt de meest
gebouwde dwergauto. Destijds werden ze aangeprezen als
droog alternatief voor motorrijders. Het was helemaal de
onderkant van de automarkt.
In de jaren zestig kochten mensen liever een tweedehands Kever, dat was toch een échte auto! Het enige
bestaansrecht van de KR200 was nog het feit dat de auto
voor de wet een motor met zijspan was, en dat je er dus
met een motorrijbewijs in mocht rijden.
Doorzichtig dak
De foto’s bij dit artikel laten het overtuigend zien: er
zijn teveel verschillen tussen de DS en de Messerschmitt
om op te noemen. De afmetingen, het vermogen, het
aantal wielen, de vering, de snelheid, de prijs ... voor
één basis ID19 van 10.000 gulden kon men in 1960 drie
KR200’s kopen, en dan hield je nog een paar honderd
gulden over ook.
De auto’s die we hier naast elkaar zetten zijn de
ID19 uit 1960 van Bram van Oeffelt en mijn eigen
Messerschmitt KR200 uit 1958. Bram en ik zijn gaan
zoeken naar overeenkomsten. Naast de kleur vonden wij
onder meer het introductiejaar van beide auto’s: 1955.
Heel opmerkelijk is ook het feit dat beide wagens een
kunststof dak hebben, dat bij de Messerschmitt volledig
doorzichtig is en bij de ID19 slechts vaag doorschijnend.
We vonden twee koplampen, twee achterlichten en
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interessant gevormde parkeerlichtjes (bij de KR200
tegelijk richtingaanwijzers). En ja, de wieldopjes van
beide wagens zijn van aluminium!
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Mechanische remmen
En dan houdt het eigenlijk op. De ID19 heeft
geavanceerde bekrachtigde remmen, de Schmitt
mechanische remmen die werken met staalkabels. De
ID biedt de inzittenden subliem comfort op de slechtste
wegen, de KR200 weet de berijders zelfs op de snelweg
nog heen en weer te schudden, door de uiterst vage
besturing en de stugge ‘rubber blokken’-vering. Het
autootje is 1,20 meter breed maar heeft de hele rijbaan
nodig, zozeer zwabber je heen en weer. Maar laten we
wel wezen, het kán dus de snelweg op! Want als je wat
geduld hebt of de slipstream van een vrachtauto weet
te vangen rij je rustig 90 kilometer per uur. De motor
knort lekker achterin, en zolang je niet van de weg af
zeilt is het prima vol te houden.
Best relaxed
Ik ben 1,95 meter lang en rij met heel veel plezier in mijn
eigen ID van 1966. Ook in de Messerschmitt kan ik aardig
rijden, zeker sinds ik het voorste stoeltje wat naar achteren
heb gezet. Ik kan kijken door de voorruit of door het dak,
eigenlijk best relaxed. De KR200 is nu een jaar in mijn bezit
en ik heb er al erg veel plezier mee gehad, de wagen trekt
altijd en overal kijkers. Het schakelen met ‘dubbel klutsen’
gaat me inmiddels heel goed af. Bram weigert na een eerste
rondritje achterin echter om zelf een stukje te rijden. Te
gek, te eng. Geeft niks Bram, ik ken ook een hoop mensen
die niet in mijn ID durven te rijden. Te gek, te eng. Dat is
dan ook weer een overeenkomst, toch?
Maarten Bokslag

Overeenkomsten en verschillen

ID19 (1960)

KR200 (1958)

Kleur
Lichtblauw

Lichtblauw

Zitplaatsen
5

2

Bagageruimte
Past bijna een KR200 in

Landkaart en broodtrommel

Aantal portieren
4

1 (klapdak)

Motor
4-takt, 1911 cc, 70 PK

2-takt, 191 cc, 10 PK

Aantal cilinders
4

1
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Topsnelheid
145 km/h.

90 km/h.

Verbruik
1 op 10

1 op 28 (mengsmering)

Gewicht
1205 kg.

230 kg.

Lengte en breedte
484 en 179 cm.

282 en 122 cm.

Wielmaat
15 inch

8 inch

Prijs anno 1960
Fl. 10.000,-

Fl. 3.200,-

Prijs anno 2009
ca. 10.000 euro

ca. 12.000 euro

Deze KR200
Dit lichtblauwe exemplaar is in 1958 nieuw verkocht in Nederland
als ‘kruipauto’, een wagen waarvan de snelheid beperkt was tot 20
km/u. Die kon destijds zonder rijbewijs gereden worden, met een
metalen prop in de carburateur en een bout in de versnellingsbak die
het gebruik van de derde en vierde versnelling onmogelijk maakte.
Daarom is het kenteken ook pas in 1963 afgegeven. In 1970 werd de
KR200 door een liefhebber gekocht met 10.000 km op de teller en

omgebouwd voor normale snelheden. In de jaren ‘80 en ‘90 werd de
Messerschmitt vrij intensief voor clubevenementen gebruikt van de
DWAC, de Dwergautoclub Nederland. De auto zit nog in de eerste lak,
heeft amper roest en inmiddels 36.000 km op de teller.
Meer informatie:
www.dwac.eu

