
Mag een historische scheepsmotor olie 
spetteren? 
LEEUWARDEN16 OKTOBER 2021, 15:00 

Een Groningse handelaar in historische motoren, die twee scheepsmotoren aan 
een Duits museum had verkocht, hoeft die van de rechter niet terug te nemen. 
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Een eencilinder Kromhout M-2.  

Het Motorenmuseum Schleswig-Holstein had van de handelaar in 2017 twee 
historische dieselmotoren gekocht: een Brons D-15 en uit 1924 (15 pk) en een 
Kromhout M-2 gloeikop uit de jaren ’20 (30 pk). Bedoeling was het tweetal in het 
museum op te stellen en ze af en toe voor het publiek te laten draaien. De prijs 
voor de twee motoren samen bedroeg 22.000 euro. 

Ongeschikt 
Twee weken nadat de handelaar de motoren bij het museum in Lütjensee (bij 
Hamburg) had afgeleverd, kreeg hij een brief van de directie: de motoren waren 
niet geschikt om in het museum te laten draaien. Volgens het museum moesten 
de motoren ‘100% funktionsfähig’ zijn en geschikt om in het museum aan het 



publiek tentoon te stellen en af en toe te laten draaien. Dat waren ze niet, vond 
het museum. Bijgevoegd was een rapport van een expert. Die schreef dat revisie 
van de motoren ver boven de 30.000 euro zou kosten. En dat terwijl volgens het 
museum bij de koop was afgesproken dat de motoren in ‘gereviseerde toestand’ 
zouden zijn. Het Motorenmuseum wilde de koop daarom ontbinden. 

Normaal 
Maar het gerechtshof in Leeuwarden ziet daar geen aanleiding toe. Bij de bouw 
van de motoren, bijna 100 jaar geleden, was de techniek nog niet zover 
ontwikkeld dat rookgasuitstoot en oliespetters bij het draaien konden worden 
voorkomen, zeggen de rechters. Ook enige speling op de lagers is te 
verwachten. ‘Dat de verkoper over de Brons motor heeft geschreven ‘Start und 
lauft sehr gut und schön’ maakt dat niet anders. ‘Deze verklaring moet worden 
gezien tegen de achtergrond van de omstandigheid dat lagerspeling, 
rookgasuitstoot en oliespetters inherent zijn aan deze 100 jaar oude gebruikte 
scheepsmotoren.’ 

De vraag volgens het Hof was: is sprake van meer rookgasuitstoot, meer 
oliespetters en meer lagerspeling dan bij motoren van dit type en van deze 
leeftijd aanvaardbaar is. En zijn de motoren daardoor niet geschikt voor 
demonstraties in het museum? Deze vraag had het museum niet beantwoord, 
waarop het Hof het museum in het ongelijk stelde. Dat had de kantonrechter 
eerder ook al gedaan. Maar het museum was in hoger beroep gegaan en kreeg 
dus voor de tweede keer ongelijk. 

 


