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FORD-BLOED in de aderen
door Peter Heusschen

D

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers

over de bijzondere band

met hun auto.

Vandaag Eddy van Santen

uit Brunssum over zijn

rode Ford Flathead

uit 1947.
D e iele Quickly staat in de

garage van Eddy van
Santen naast zijn nieuw-
ste project. Dat project is

een grijze en bovenal forse Ford
Sedan van het bouwjaar 1948. De
Quickly is een NSU-brommertje
uit vervlogen jaren dat Van Santen
voor de aardigheid aanschafte. ,,Op
dat NSU’tje heb ik mijn rijbewijs
gehaald”, zegt hij als aanvullend
detail.
Maar het onderwerp van het ge-
sprek met de inwoner van Bruns-
sum is niet het Duitse pruttelding
en ook niet zijn nieuwe project dat
nog menig arbeidsuur zal vergen.
Het gaat over zijn rode Ford
Flathead uit 1947, die op een ande-
re locatie staat. Ooit kocht Eddy die
auto in de Verenigde Staten. In
Santa Barbara om precies te zijn.
Eddy werkte toen nog voor de
Zweedse autofabrikant Volvo en
hield zich onder meer bezig met
technische aanpassingen aan auto’s
die een mankement vertoonden na
de fabricage. „Voor die fabrikant
verbleef ik regelmatig in de VS. Ik
was op een dag in Californië en
snuffelde een beetje rond op E-bay.
En laat nu iemand op nog geen
twintig kilometer afstand zijn
Flathead te koop aanbieden! Ik kon

het natuurlijk niet laten om een
kijkje te gaan nemen. De auto
bleek in goede staat, doordat hij al-
tijd droog gestaan had. Maar er was
wel een probleempje. Het comple-
te motorblok was gedemonteerd
en lag in losse onderdelen in de kof-
ferbak. Geen punt, dacht ik bij me-
zelf. Dat fiks ik wel. Ik heb toch
Ford-bloed in mijn aderen. Ik
kocht de auto ter plaatse.”
Ford was en is Eddy’s lievelings-
merk (‘U kunt elke kleur krijgen zo-
lang die maar zwart is, zei Henry
Ford in zijn autobiografie over zijn
T-Fordproductie) en dat heeft zijn
redenen. Eddy: „Niet alleen bevie-
len de modellen van dat merk mij,
maar praktisch gezien was het ook

makkelijk. Je kon altijd en overal in
de wereld reserveonderdelen ko-
pen. Dat was bij andere merken
oldtimers wel eens anders.”
Eddy leerde het autovak op school
en werkte na zijn opleiding als
monteur bij diverse garagebedrij-
ven, zat bij Volvo en maakte zich
langere tijd dienstbaar bij de US
Army & Airforce Exchange Service
op de basis in Schinnen. Aan het
einde van zijn carrière was hij als
gedetacheerd engineer werkzaam
bij de producent van chipsmachi-
nes ASML in Veldhoven.
De Santa Barbara-Ford werd drie
weken na aankoop geleverd in een
container. „Ik had het transport
zelf geregeld”, zegt Eddy. Vervol-

gens werkte hij drie jaar aan de
Flathead om hem helemaal naar
zijn wensen en eisen te kunnen
aanbieden voor de RDW-keuring.
Dat was in 2002. Hij liet de auto op-
nieuw bekleden in een grijze stof
en overspuiten in Volvo-rood. ,,Ik
was op dat moment de trotse eige-
naar van een ‘dikbillenauto’. Ik toer-
de naar evenementen en was vaker
te vinden op de wekelijkse Cruise
In bij het Roda JC-stadion.”
À propos: Cruise In. Eddy was een
van de initiatiefnemers van dit eve-
nement waar jarenlang oldtimerlief-
hebbers hun auto op donderdag-
avond konden showen en een
praatje maken met andere autolief-
hebbers. Hij zag het met lede ogen
aan toen de Cruise In verkaste naar
Brunssum. „Ik ben toen naar spon-
sors en een nieuwe plek pal bij het
stadion gaan zoeken, omdat de
oude ruimte volgebouwd werd.
Mijn doel was om de wekelijkse bij-
eenkomsten in Kerkrade te laten
voortbestaan. Een paar weken gele-
den had ik ons eerste treffen en
meteen vijftig auto’s. Ik hoop het
evenement onder de naam Park-
stad Cruise uit te bouwen zonder
anderen in de wielen te rijden. We
zijn nu elke vrijdagavond open van-
af zes uur tot laat in de avond. Ie-
dereen met een aparte auto of een
klassiek model is welkom.”

Paspoort
Naam: Eddy van Santen
Woonplaats: Brunssum
Leeftijd: 52 jaar
Rijbewijs: al een tijdje
Auto: Ford
Bouwjaar: 1947
Gewicht: 1400 kg
Motorinhoud: 4,2l
Motortype: flathead V8

Vermogen: 135 pk
Brandstofverbruik: 1:8
Gekocht in: 1999
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Onderhoudskosten jaar: € 50,-
Restauratiekosten: vooral bloed,
zweet en tranen
Verzekering: € 450,-/jaar

FORD-BLOED
Eddy van Santen en zijn Ford Flathead op de plek waar hij elke vrijdagavond autoliefhebbers ontvangt bij zijn ‘Parkstad Cruise’.  foto Bas Quaedvlieg


