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‘Soms moet je het
risico DURVEN nemen’

In de rubriek ‘Mijn Mobiel’
vertellen lezers over de

bijzondere band met hun

auto. Vandaag Heerlenaar leo

Schildkamp over zijn

Lancia Lamda.

door Peter Heusschen

L
risico DUR

L eo Schildkamp uit Heerlen is behal-
ve voorzitter van de Internationale
Veteraan Automobielen Club (IVAC)
ook eigenaar van twee prachtige Lan-
cia’s, een Lambda en een Aprilia. De

Lambda stamt uit het beruchte jaar 1929 toen
de beurs crashte. De aandelenkoersen van de
New York Stock Exchange kelderden extreem
doordat beleggers massaal hun aandelen van
de hand deden. In datzelfde jaar produceerde
het Italiaanse merk zijn Lambda Tipo 221, die
ruim tien jaar geleden eigendom werd van
Schildkamp.
De crisis die na de ‘krach’ ontstond sloeg die-
pe kloven in de Amerikaanse economie en de
hele wereld raakte in een laagconjunctuur.
Dat belette het Italiaanse automerk niet om
opmerkelijke auto’s te blijven produceren
waaronder de Lambda. Een auto die overigens
niet weggelegd was voor de massa. Het was
een forse cabriolet met nog grotere wielen en
een voor die tijd innovatieve V-4 motor. Leo
Schildkamp had al een heel autoleven achter
de rug toen hij besloot om zijn eigen Lambda
te kopen.
Hij zag een advertentie staan in een Engels
clubblad. In Australië wilde iemand zijn Lam-
bda wel van de hand doen. „Ik was eigenlijk
op zoek naar een vooroorlogse Alfa Romeo,
maar die waren peperduur. Ik vond dat Lancia
in het verleden ook mooie auto’s gemaakt
had.” Leo verdiepte zich in de geschiedenis
van het merk en nam contact op met de ver-
koopgrage Australiër. Faxen, brieven en tele-
foontjes over en weer. „Op een dag belde hij

me op om te melden dat hij een serieuze ande-
re koper had. Of ik de auto nog wilde heb-
ben.”
Leo had de auto nooit in het echt gezien, laat
staan dat hij er een proefritje mee gemaakt
had. De verkoper eiste wel eerst betaling voor
hij zijn Lancia liet verschepen. Leo voldeed
aan die eis ondanks dat hij dat een beetje gek
van zichzelf vond. „Maar in het leven moet je
af en toe een beetje risico durven nemen.”
Hij had geluk, de auto bleek in een prima
staat. Hoewel! Tijdens een ritje in de Pyrenee-
ën brak de voorwielophanging af. Dat was
even schrikken. Want waar haal je zo gauw
nieuwe onderdelen vandaan voor een auto
van begin vorige eeuw? „Gelukkig was er ie-
mand in het Belgische Maasmechelen die de
ophanging kon maken. Daarna heb ik heel

veel plezier van mijn auto gehad. En dat heb
ik nog steeds.”
Leo Schildkamp reed diverse rally’s met zijn
Lancia Lambda, onder meer Peking-Parijs,
was onderweg in Schotland en liet zich het
honderdjarig bestaan van het automerk in Ita-
lië niet ontgaan. Hij was er present met zijn ro-
de Lambda, een bezoekje dat via de Lancia-
club geregeld was, nu al weer zes jaar geleden.
Schildkamp heeft zijn hele leven in de confec-
tie gezeten. Werd geboren in Enschede en
toog na een technische opleiding richting
Kerkrade, waar hij een baan als assistent be-
drijfsleider bij een overhemdenfabriek aan-
vaardde. Later had hij een eigen onderneming
in de confectiebranche. Zijn eerste auto was
een Karmann Ghia van Volkswagen. „Een
mooie auto, maar wel een gebruiksauto.” Fiat-
jes en Volvo’s volgden. Dat laatste merk is tot
op vandaag gebleven.
Tussentijds keek hij naar klassiekers. „Ik vind
oudere auto’s gewoon leuk. Je ziet ze ergens
rijden en dan wil je ook wel eens wat. Zo
werkt dat.” Hij kocht in Leeuwarden een
A-Fordje uit 1931 die zijn vrouw Ans ook bij-
zonder vond. „De auto was paars met zilver.
Ik heb er weer authenticiteit in gebracht en
hem in een groene kleur laten spuiten.”
Het Fordje bleef twintig jaar in zijn bezit. La-
ter volgden er onder meer een Franse Amil-
car, een Ferarri 250, een Lamborghini, een Ja-
guar MK7 en de Lancia’s Aurelia, Fulvia en Fla-
via. En nu staan in zijn garage de afgedekte
Lambda en de Aprilia. Ze wachten op het
voorjaar om samen met de andere klassiekers
van de IVAC weer nieuwe einders op te zoe-
ken.
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Naam: Leo Schildkamp

Paspoort
Naam: Leo Schildkamp
Woonplaats: Heerlen
Leeftijd: 71 jaar
Rijbewijs sinds: 1960
Auto: Lancia
Type: Lambda
Bouwjaar: 1929
Gewicht: 1300 kg
Motorinhoud: 2,5l
Motortype: V4
Vermogen: 69 pk
Gekocht in: 2001
Productieaantal: 13.000 (totaal)

‘Soms moet je het
Leo Schildkamp heeft een zwak voor zijn Lancia Lambda uit 1929, ook al zit het stuurwiel aan de rechterkant.  foto Bas Quaedvlieg


