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‘Carina, ga maar een
mooie BUICK uitzoeken’
door Peter Heusschen

C
mooie

In de rubriek MijnAuto
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
met hun wagen heb-
ben. Vandaag: Cor en
Carina Bosman uit
Roermond over hun
Buick Super Sedan.

C or Bosman in Roer-
mond kiest deze och-
tend voor Elvis Presley.
Return to sender heet
het nummer dat uit zijn

Wurlitzer jukebox schalt. Terloops
geeft hij een visitekaartje weg waar-
op staat dat hij als eenmansfractie
in Provinciale Staten van Limburg
zit. Zijn echtgenote Carina is op
zoek naar haar petticoat, want
straks gaat ze op de foto met Cor
en hun pronkstuk, een Buick uit
1956. Deze sedan, een twotoner uit-
gevoerd in groen en crème, vormt
met hun nostalgisch aandoende
buurtwinkel hun trots en zalig-
heid.
Het is begin september als het duo
met hun vijfliter in de middag arri-
veert op het evenemententerrein
van Gerrit Hillen in Reuver. Op dat
moment staan daar een paar hon-
derd andere USA-cars te glanzen in
de zon, wachtend op een compli-
ment van langslopende bezoekers.
Ook het Roermondse duo hoopt
die dag op wat bewondering voor
hun auto. Het is dan ook direct be-
reid om aan deze rubriek mee
doen. Thuis, een maand later, zingt
de King: adress unknown, no such
number. „Koffie?” vraagt Cor.
Het sfeertje met de jukebox en de
muziek van Presley past naadloos
in het denken en handelen van het

Roermondse echtpaar. Carina is
dertien jaar geleden met Cor ge-
trouwd. Ze had altijd al iets met de
opgetogen jaren vijftig in de Vere-
nigde Staten waarin de jeugd zich
tot dan ongekende vrijheden ver-
wierf en nieuwe wegen insloeg in
de muziekscene. Carina: „Ik ben al-
tijd gecharmeerd geweest van die
periode.”
Even terug naar Cor en zijn auto’s.
Hij kwam in Reuver op de wereld.
Zijn vader was meubelstoffeerder.
Zelf kocht hij van zijn spaarcentjes
een Yamaha-brommertje en na-
dien, na het behalen van zijn rijbe-
wijs, een Opel Kadettje. Na zijn
middelbare school ging hij aan de
slag bij een supermarkt en werkte
zich allengs op tot bedrijfsleider bij

e
diverse ketens. „In die tijd reed ik
in Renaults rond. Ik heb bijna alle
types gehad. Weet je, die Franse au-
to’s hadden toch iets van luxe die
je vaak niet bij andere merken aan-
trof.” Maar toen hij eenmaal Cari-
na had ontmoet was het gedaan
met de Renaults. „Wij gingen sa-
men zoeken naar een auto die
meer bij onze smaak zou passen.
Overigens had ik indertijd ook va-
ker oldtimerbeurzen bezocht, in zo-
wel Leiden als Rosmalen. Ik vond
dat de oudere Amerikanen ook aan-
trekkingskracht hadden.”
Op internet vond Cor een Buick
die al een tijdje te koop stond.
„Toen wij eindelijk de beslissing na-
men bleek die auto net daarvoor te
zijn verkocht. In de buurt van Oss,

uitzoe
bij een echte liefhebber, moesten
we een soort examen afleggen toen
we kenbaar maakten één van zijn
Buicks te willen kopen. De man
vroeg ons het hemd van het lijf,
want hij wilde weten of we wel
een Buick waardig zouden zijn!”
Toen die hobbel genomen was zei
de verkoper: zoek er maar een uit.
Dat liet Carina zich geen twee keer
zeggen; ze koos een Buick uit 1956
in twee keuren. „Een mooi rond
model”, zegt Cor. „De auto’s na dat
bouwjaar werden hoekiger. Wij
vonden deze de mooiste auto uit
de stal.”
Een beetje jammer was dat de ver-
snellingsbak zijn beste jaren achter
de rug had. Maar die bak en de wa-
terpomp vochten om voorrang wie
het eerst de geest mocht geven. Het
werd de pomp. Cor: „Op ons eerste
ritje bij IJsselstein gingen we een ijs-
je eten. Onze jongste dochter Nadi-
ne was bij ons. Bij terugkomst
stond er een plas water onder de
auto. We konden niet verder rijden
en moesten ons laten opslepen. In
Oosterbeek stonden we nog een
keer stil. Toen was het de versnel-
lingsbak die defect was.”
Maar dat leed is al langere tijd ach-
ter de rug. Tegenwoordig rijdt de
Buick als een zonnetje. Carina en
Cor zien ritjes met de auto als een
welkome ontspanning en compen-
satie voor de vele uren die ze weke-
lijks in hun winkel doorbrengen.

oeken’

Paspoort
Naam: Carina en Cor Bosman
Woonplaats: Roermond
Leeftijden: 51 en 53 jaar (Cor)
Rijbewijs sinds: resp. 1981 en 1979
Auto: Buick Super Sedan
Bouwjaar: 1956
Gewicht: 2010 kg
Motorinhoud: 5,2l
Motortype: V8
Vermogen in pk: 225
Topsnelheid: 160 km/u
Brandstofverbruik: 1:5

Paspoort
Gekocht in: 2001
Aanschafprijs: fl. 7500,-
Km-stand aanschaf: 98.000
Km-stand nu: 121.000
Nieuwprijs in 1956: fl. 20.050,-
Huidige waarde: € 12.000,-(taxatie)
KOSTEN
Onderhoudskosten jaar: € 500,-
Restauratiekosten: € 4.000,-
Reparatiekosten: € 4.000,-
Belasting: nihil
Verzekering: € 110,-/jaar (WA extra)

‘Carina, ga maar een
Carina deed speciaal voor de ‘fotoshoot’ een petticoat aan. Op de achtergrond Cor en hun Buick Super Sedan uit 1956.  foto John Peters


