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Meccano met afstandsbediening
Yde Rienstra is 72 jaar en gek van Meccano. Kinderachtig? De Wom-
melser vindt van niet.

Z
VINCENT SCHUTTE

Zijn eerste setje Meccano
kreeg Yde Rienstra uit
Wommels van zijn oom
toen hij tien jaar was. Het

was een doosje met onderdelen
die als een puzzeltje in elkaar ge-
zet moesten worden. Dit ging de
geboren Oosterender vrij makke-
lijk af en hij vond het prachtig.

Dat doosje valt in het niet bij
wat Rienstra nu aan Meccano op
de tweede etage van zijn huis aan
de Molewâl heeft staan. Met een
druk op de knop springen de lich-
ten aan en komen talloze bouw-
werken tot leven. Een reuzenrad
begint te draaien, een shovel met
‘dieselmotor’ ratelt en in de hoek
fietst een clown op een eenwieler.

Zijn showroom is tegelijkertijd

een magazijn. Talloze lades her-
bergen duizenden schroefjes,
boutjes en tandwieltjes. Aan de
muur hangen hamers en tangen.

Rienstra werkte vijftig jaar als
automonteur. Daar komt volgens
hem zijn liefde voor Meccano
vandaan. ,,Ik was dag in, dag uit
bezig met het oplossen van man-
kementen aan de auto. Dat is ei-
genlijk wat je ook doet als je een
Meccano-bouwwerk maakt: pro-
blemen oplossen. Het inzicht dat
ik tijdens mijn werk heb opge-
daan, komt tijdens het bouwen
van pas.’’

Maar eenvoudig is het niet.
,,Het is niet een kwestie van een
bouwtekening volgen. Ik maak
soms vrachtwagens of gebouwen
na waar geen tekeningen van be-
staan. Zonder enige aanwijzing

moet ik een schaal bepalen en on-
derdelen bij elkaar zoeken die
daar geschikt voor zijn. Dat kan
een knaap van twaalf niet.’’

En zijn onderdelen niet ge-
schikt, dan maakt hij ze wel ge-
schikt. Om de elektromotortjes te
verbergen, heeft Rienstra vaak
halfronde plaatjes nodig. En die

bestaan niet. Hij bouwde een
wals, ook van Meccano, waardoor
hij het materiaal naar zijn zin kan
maken.

Daarnaast maakt Rienstra alles
‘werkend’. In alle bouwwerken
zitten kleine elektromotors. Door
middel van afstandsbedieningen,
soms verpakt in oude scheerap-
paraatverpakkingen, kan hij au-
to’s laten rijden en kranen laten
takelen. Ook lichtjes brengt hij
aan. De kerstverlichting hangt in
een reuzenrad en door de kamer
schijnen rode zwaailichten. ,,Ik
moet natuurlijk wel de blits ma-
ken’’, zegt de technische man la-
chend.

En dat maakt hij. Ieder jaar
staat hij vier dagen op de hobby-
beurs in Leeuwarden waar een se-
lectie van zijn Meccano staat uit-

gestald. Jong en oud is onder de
indruk.

Het is heel anders dan de stand
van Lego, die vaak in de buurt
staat. ,,Die bouwwerken zijn ook
mooi, maar staan er maar wat bij.
Het enige wat je ermee kunt is af-
breken en opnieuw bouwen.’’ Dat
hoeft bij Meccano niet. ,,Dat is na-
melijk nooit af.’’

Het verhuizen van zijn Mecca-
no van Wommels naar de beurs
in Leeuwarden is trouwens altijd
een hele klus. Een paar weken van
te voren bedenkt hij wat hij wil la-
ten zien. Kunstwerken die te
groot zijn, demonteert hij voor
een deel zodat ze in zijn auto pas-
sen.

Uiteindelijk is de auto dan tot
het dak toe gevuld. ,,Mijn vrouw
past er niet meer bij.’’

Ik moet
natuurlijk
wel de blits
maken
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