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‘AL CAPONE kon vanaf de brede
treeplank van de auto schieten’
door Hans Straus

N

In de rubriek Mijnauto
vertellen lezers over

de bijzondere band met

hun auto. Vandaag

Lei Raeven uit Roermond

over zijn Packard Straight

Eight 1100.

N a een Bentley R-Type
moest het toch echt een
Amerikaanse auto wor-
den in huize Raeven in

Roermond.
Aan de ene kant omdat Lei Raeven
gezegend is met een fors postuur
en een dito vervoermiddel dus
pure noodzaak is, maar aan de an-
dere kant omdat ‘Amerikanen’
over het algemeen comfortabele
automobielen maken.
Maar welke moest het worden?
De voormalig textielhandelaar had
twee uitgesproken wensen. Het
moest een zeldzaam exemplaar
worden en qua vorm een ‘schoe-
nendoos’.
Daarmee bedoelt Raeven een auto
met rechte flanken en een forse
gril. Een bevriend liefhebber zette
Raeven op het spoor van de
Packard Straight Eight 1100 die nu
in zijn garage staat te pronken.
Een gigantisch grote auto met een
voor die tijd snelle achtcilinder on-
der de lange neus en, heel opval-

lend, forse treeplanken aan weers-
zijden. Raeven: „Gangsters gebruik-
ten de auto graag. Niet alleen om-
dat de auto snel was in zijn tijd,
maar vooral vanwege de brede tree-
planken. Handig wanneer je in het
voorbijrijden op de auto wilde
springen en je vuurwapen nog wil-
de gebruiken. Daarom had Al Capo-
ne zo’n auto.”
Belangrijker nog dan de beruchte

historie van de wagen is het feit dat
de auto zeker in Nederland
zeldzaam is. „Er rijdt in het land
nog een tweede exemplaar rond,
maar die is lang niet zo mooi als
deze.”
In de VS rijden uiteraard meer
Packards rond, maar ook daar was
en is de Packard 1100 een zeldzame
verschijning. „Het was een auto
voor de gefortuneerden. Boven

Paspoort

Cadillac geplaatst en gelijkwaardig
aan een Duesenberg, de Rolls
Royce onder de Amerikaanse auto-
mobielen.”
Raeven bezit nog twee jongere
klassiekers en heeft voor zijn au-
to’s een strak rittenschema opge-
steld. „Elke auto moet iedere
maand een stuk rijden en goed
warm worden. Stilstand is achter-
uitgang. Als een mens niet meer
beweegt, gaat hij dood. Dat geldt
ook voor een auto.”
Met de Packard wordt dus regel-
matig gereden, maar geen lange
stukken. „Daarvoor is hij niet com-
fortabel genoeg. Hij haalt de hon-
derd kilometer per uur nog wel,
maar op de snelweg is hij niet
echt thuis. Cruisen met tachtig
per uur gaat hem beter af.”
Op het eindbal van Lyceum
Schöndeln is de Packard een graag
gezienen gast. „Dan krijgt hij echt
applaus.”
Geen wonder voor een auto die
ooit eigendom was van Lyndon
Gerald Johnson, de vader van de
gelijknamige president van de VS.

Naam: Lei Raeven
Woonplaats: Roermond
Leeftijd: 68
Auto: Packard Straight Eight
1100
Motorinhoud: 5,5 liter
Vermogen: 120 pk
Motortype: achtcilinder in lijn
Bouwjaar: 1934
Topsnelheid: 100 km/u
Verbruik: 1 op 4
Gekocht in: 1999

Aanschafprijs: 45.000 euro
Km-stand aanschaf: teller kapot
Km-stand nu: teller nog steeds
kapot
Bijzondere kenmerken: mono-
gram Lyndon G. Johnson in deur
Nieuwprijs in 1934: 2350 US
Dollar
Restauratiekosten: onbekend, in
VS gerestaureerd
Onderhoudskosten: -
Verzekerde waarde: 70.000 euro

Lei Raeven uit Roermond heeft naar eigen zeggen het mooiste exmplaar van de Packard Straight Eight 1100 in Nederland.  foto Jeroen Kuit


