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‘Hoe MEER het rammelt,
knarst en piept, hoe mooier’
door Peter Heusschen

N

In de rubriek MijnMobiel
vertellen lezers over
de bijzondere band die
ze met hun voertuig
hebben. Vandaag: Jan en
Marianne Heijnen
uit Heel met hun
Volkswagen Karmann
Ghia.

N iet alleen Jan Heijnen is
hoteldebotel van de regat-
tablauwe Karmann Ghia,
zijn echtgenote Marianne

is dat ook en wellicht zelfs meer.
Zij was het die de auto uitzocht, zij
legde een vuistdik dossier aan en
zij was het die ook een tweede
Ghia kocht. „Een rode”, zegt op de-
ze grijze, regenachtige ochtend in
Heel. „Maar die moet nog helemaal
in orde gemaakt worden.” Het is
het verhaal van een vrouw die ooit
verliefd werd op het merk Volkswa-
gen met zijn Kevers en de Ghia’s.
Daarbij nam ze in haar onstuitbaar
enthousiasme behalve echtgenoot
Jan ook haar twee zoons Bas en
Tom mee.
Eerst, maar dat is al jaren geleden,
raakte Marianne verknocht aan een
Mini Cooper die ze samen met
haar man kocht. „Die hebben we
tot op de draad versleten. We wil-
den kinderen, daarom keken we uit
naar een wat ruimere auto. Het
werd een nieuwe Renault 5”, herin-
nert Marianne zich. „Helaas stond
ik met die auto een paar straten ver-
der al stil. Een lege accu!”
Jan, die als facilitymanager ruim
dertig jaar bij diverse bedrijven en
instellingen werkte, zit nu even aan
de zijlijn van het arbeidsveld. Zijn
surplus aan vrije tijd vult hij onder

meer op met het hanteren van de
voorzittershamer van de Kever
Club Roermond. Als onbewuste
aanloop naar die functie bezocht
hij jaren geleden een jaarmarkt in
Roermond waar een aantal leden
van de Kever-club een promotie-
stand ingericht hadden. Marianne,
ook van de partij, raakte op die dag
zo bevlogen dat ze zich niet veel la-
ter een eigen VW’tje aanschafte.
„Mijn lila pechkevertje”, noem ik
het nu. „Het ding was veel te ge-
vaarlijk om in te rijden, bleek bij de
APK-keuring. Ik heb dat wrak na
veel ellende toen maar de deur uit
gedaan en direct een appelgroene
1300 gekocht. Ja, weer een Kever”,
schaterlacht Marianne. „Mijn en-

thousiasme voor dat model werd
met de dag groter. Hoe meer het
rammelde, knarste, piepte en
stonk, hoe mooier ik het vond.”
Jan reed zijn halve leven rond in
Renaults (‘betaalbare luxe’) voor
zijn werk. De Volkswagens zag hij
als hobby. Toen zijn zoon Tom zijn
eigen zwartwitte Kever wilde opha-
len na een onderhoudsbeurt bij
een Brabantse handelaar in VW-
classics, keken zijn ouders nog even
rond. Marianne: „Er stond ook een
blauwe Karmann Ghia. Die auto
vond ik zo mooi dat ik spontaan
een optie bedong, want er waren
meer kapers op de kust.” Twee da-
gen later, na een proefritje en een
korte inspectie op de brug, ging

ook Jan overstag. De koop was daar-
na gauw gesloten.
Oudste zoon Bas had al eerder zijn
oog op een Kever 1303 laten vallen
met een Subarumotor. Marianne:
„In die tijd ‘moest’ ik telkens in
een andere Volkswagen rijden. Dit
omdat onze beide zonen wel een
auto maar nog geen rijbewijs had-
den. En we bezitten ook nog een
VW Beetle.” De rode Mini en de
Renault Clio staan ook nog in de
garage, maar die auto’s zijn voor
het dagelijkse werk. „De Volkswa-
gens zijn voor de fun”, vertelt Ma-
rianne, die in het dagelijkse leven
activiteitenbegeleidster is voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king.
Marianne krijgt veel pluimpjes
voor haar auto. De prijzenkast is rij-
kelijk gevuld met Show & shine-
bekers. Het dossier over haar Ghia
is vuistdik. „Alles wat er over die
auto te vertellen is zit hierin”, zegt
ze. „Tot en met gegevens van de
eerste eigenaresse in het Duitse Ber-
gisch Gladbach.” De Ghia is voor
Marianne en Jan pure ontspanning
en plezier. Een bezoek aan de
VW-fabriek in Wolfsburg of ritjes
in het Zuid-Limburgse heuvelland
zijn leuk. Maar het mooiste vindt
Marianne toch steeds weer dat com-
pliment dat ze van anderen krijgt.
„Het feit dat iemand je auto bewon-
dert, is voor mij het ultieme.”

Paspoort
Naam: Marianne en Jan Heijnen
Woonplaats: Heel
Leeftijd: beiden 58 jaar
Rijbewijs sinds: 1973 en 1977
Auto: Karmann Ghia type 14
coupé
Bouwjaar: 1968
Gewicht: 870 kg
Motorinhoud: 1,5l
Motortype: luchtgekoelde boxer-
motor
Vermogen: 44 pk

Topsnelheid: 135 km/u
Brandstofverbruik l/km: 1:11
Gekocht in: 2007
Aanschafprijs: € 11.500,-
Km-stand aanschaf: 33.500
Km-stand nu: 70.500
Nieuwprijs in 1968: fl. 11.500,-
Huidige waarde: € 22.500,-
KOSTEN
Onderhoud: ca. € 150,- per jaar
Belasting: nihil
Verzekering: € 34,-/mnd

Marianne Heijnen met haar Karmann Ghia uit 1968. Op de achtergrond echtgenoot Jan en zoom Bas.  foto Stefan Koopmans


