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Tjeu is beretrots op zijn
vooroorlogse KADETTJE

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over
de bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig.
Deze week: Tjeu Jacobs
uit Roermond over zijn
Opel Kadett uit 1938. door Peter Heusschen

NN a afloop van het inter-
view klopt Tjeu Jacobs
tevreden op het plaat-
werk van zijn beige
Opel Kadett in zijn ga-

rage. „Hoor je dat geluid? In 1938 ge-
bruikten ze nog echt staal voor car-
rosserieën.” En om de toenmalige
techniek te demonstreren zet hij
het contact even aan en klapt een
van de ruitenwissers uit. Hij lacht
vergenoegd, een teken dat hij bere-
trots is op zijn Kadett die hij deels
zelf gerestaureerd heeft.
Tjeu woont aan de rand van de
Roermondse wijk Donderberg.
Voor zijn huis ligt een groot gras-
veld met sfeerbepalende platanen.
Tjeu belde zelf naar de krant, want
je hebt natuurlijk niets aan een
mooi opgeknapte auto als de bui-
tenwacht hier nauwelijks weet van
heeft. Een beetje waardering en be-
wondering is nooit weg.
Op de keukentafel ligt de krant.
Tjeu heeft net zitten lezen over een
persoon die in deze rubriek stond
met een directiebolide. Ook van
een Duits merk.
Zijn Kadettje is van een andere or-
de. Dat werd geproduceerd in de ja-
ren dertig. Een tijd waarin de Duit-
se bevolking ijverig zegeltjes plakte
om via de organisatie Kraft durch
Freude (Kdf) uiteindelijk voor 999
Reichsmark een Volkswagen aan te

kunnen schaffen. Maar hoeveel er
ook aan zegeltjes werd gelikt, de
Volkswagen was in die turbulente
jaren dertig nauwelijks leverbaar.
Opel had in 1936 net de Olympia
geïntroduceerd en sprong in het
gat. De fabrikant, General Motors,
die Adam Opel AG aan het eind
van de jaren twintig overnam,
maakte een lichtere versie van de
Olympia en noemde de auto Ka-
dett. Hij was wel ietsje duurder dan
het Kdf-Kevertje.
In 2013 ontdekte Tjeu zijn eigen
vooroorlogse Opel. Dat gebeurde
op een Montfortse oldtimershow.
„Ik bezocht dat evenement met
mijn vriend Chris. ‘Dat is een Ka-
dett’ zei ik tegen hem. Ik had daar-

voor alle Kadettjes al gehad, maar
deze nog niet. Die wilde ik per se
hebben, erop of eronder.”
Echtgenote Marleen bezag de ‘Ka-
dettgekte’ van haar man met ge-
duld. Toen de papieren uiteindelijk
op de keukentafel lagen, merkte zij
fijntjes op dat zij misschien wel
een nieuwe badkamer wilde. En zo
geschiedde.
In de tussentijd trommelde Tjeu
zijn overbuurman Georg op die au-
to’s repareert. Want de Kadett die
hij wilde was niet bepaald in een
puike conditie. „Er was nogal wat
roest en de motor moest gerevi-
seerd worden. Afgebroken klepge-
leiders, een defecte water- en benzi-
nepomp en nog wat meer ellende.

Daarvoor heb ik een gespeciali-
seerd bedrijf ingeschakeld. Met
buurman Georg heb ik de rest van
de auto aangepakt. En ik was reuze-
blij met zijn hulp. Sleutelen is voor
mij prima, maar Georg moest er
wel bij zijn.” Het was zelfs zo dat
Marleen gaandeweg ook enthou-
siast raakte bij zoveel inzet van
haar man. „Ze heeft de interieurbe-
kleding uitgezocht.”
Twee jaar deed Tjeu erover om zijn
project te voltooien. Intussen ver-
ving hij zowel de voor- als de ach-
terruit en spoot hij de auto zelf in
een nieuwe kleur. „Ik ben tegen-
woordig buschauffeur. Vroeger was
ik onder meer huisschilder. Van-
daar dat ik me waagde aan die
spuitklus.”
Dochter Inge en haar vriend Ro-
bert bezagen de vorderingen van
Tjeu en besloten hun huwelijk
even uit te stellen totdat het Opel-
tje klaar zou zijn. Want ze wilden
niets liever dan in die auto naar het
stadhuis gereden worden. In sep-
tember 2014 was het zover. Tjeu:
„Prachtig, die aandacht van de om-
standers. Ongelooflijk. Ik was na-
tuurlijk apetrots. Marleen reed ach-
ter me aan in een rode A-Kadett
die ik ook opgekalefaterd heb.”
In zijn garage schrikken de goulda-
madines in hun binnenvolière
even op als Tjeu nogmaals op het
plaatwerk van zijn 77 jaar oude Ka-
dett klopt.

Paspoort
Naam: Tjeu Jacobs
Woonplaats: Roermond
Leeftijd: 61 jaar
Rijbewijs sinds: 1972
Auto: Opel Kadett
Bouwjaar: 1938
Gewicht: 770 kg
Typeaanduiding: Versie 1
Motorinhoud: 1,1 l
Motortype: viercilinder met
zijkleppen
Vermogen: 27 pk
Topsnelheid: 80 km/u

Verbruik l/km: onbekend
Gekocht in: 2013
Aanschafprijs: € 2700,-
Km-stand bij aanschaf: 84.445
Km-stand nu: 84.675
Bijzondere kenmerken: zijklep-
motor
Nieuwprijs in 1938: fl. 1200,-

KOSTEN
Restauratiekosten: € 6000,-
Onderhoudskosten jaar: 150,-/jaar
Verzekering: € 80,40/jaar

Tjeu is beretrots op zijn
In 1938 gebruikten ze nog echt staal voor carrosserieën, benadrukt Tjeu Jacobs.  foto’s John Peters


