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‘Ronde vormen en veel
CHROOM vinden we mooi’
door Peter Heusschen

D

In de rubriek Mijn Mobiel
vertellen lezers over de

bijzondere band die ze

hebben met hun voertuig.

Vandaag Ineke en Edwin
Boogert uit Baarlo

over hun Plymouth

Plaza uit 1955

D e drie cavia’s springen
van enthousiasme bijna
uit hun kooi als ze mer-
ken dat baasje Ineke Boo-

gert in Baarlo voer klaarmaakt. De
kooi staat tegen een wand in haar
huiskamer. „Misschien dat er bin-
nenkort op hun plek onze jukebox
komt die we willen kopen”, zegt
Ineke. Dat brengt ons meteen op
de hobby’s van haar en echtgenoot
Edwin: rock ’n roll en hun auto,
een Amerikaanse Plymouth uit
1955. Een 58 jaar oude car die uit
de stal van Chrysler komt.
Edwin heeft een uurtje eerder vrij
genomen bij zijn Venlose werkge-
ver Océ. Edwin is constructeur
werktuigbouw. Hij houdt zich be-
zig met het ontwerpen van onder-
delen voor printers. Ineke is ver-
pleegkundige interne geneeskunde
in het ziekenhuis van Venlo. Auto’s
speelden aanvankelijk geen grote
rol binnen het gezin. Edwin: „Mijn
vader reed in een Vauxhall, een zes-
cilinder. Dat wel. Maar voor de rest,
nee, geen freaks of zo.” Toen hij
zijn latere echtgenote leerde ken-
nen, reed zij in een kleine Hyundai
die nogal wat nukken vertoonde.
Edwin, hij doorliep de hts, liet zich
niet kennen en dook onder de mo-
torkap. De geconstateerde carbura-
teurproblemen loste hij in een
mum van tijd op. Later kocht het

paar een gebruikte Opel Kadett
waarmee ze tijdens een vakantie-
tocht op de eerste de beste Oosten-
rijkse berg stilstonden. „Ellende
met de verdeelkap”, weet Edwin.
Hij elimineerde de misère en be-
gon plezier te krijgen in autotech-
niek. Zeker toen hij op de Mont
Ventoux in Frankrijk een echtpaar
kon helpen met hun onwillig
Renaultje dat op een helling af-
sloeg en niet meer vooruit te bran-
den was. „Weer de verdeelkap. Ik
kende het probleem. Ik heb de boel
schoongemaakt en had gelukkig
een beetje kopervet bij me. Ik
kreeg als beloning een waterme-
loen van die Fransen.”
Allengs begon bij het Baarlose paar

interesse te groeien voor naoorlog-
se Amerikaanse bakken. „Hoe gro-
ter de auto hoe beter”, zegt Ineke
die verschillende modellen en ty-
pen op de televisie voorbij zag ko-
men in jarenvijftigfilms. „Boven-
dien merkte ik dat Edwin steeds
meer een hobby vond in het oplap-
pen van auto’s. Ik zei tegen hem:
koop toch een eigen auto waaraan
je kunt sleutelen.” Helaas was hun
eerste keuze, een Cadillac, te groot
voor hun garage.” In de buurt van
Emmen stond een Buick en een ta-
melijk zeldzame Plymouth station-
wagon te koop. Edwin: ,,De Ply-
mouth had rondere vormen, dat
vond zowel Ineke als ik toch wel
mooier dan het vierkante van de

Buick. Bovendien houden we van
veel chroom aan bumpers en lijs-
ten. De Plymouth had nauwelijks
roest en als er wat aan de motor
zou mankeren dan wist ik dat wel
te repareren”, dacht ik.
Thuis gekomen met de 1700 kilo
zware Amerikaan bleek de bekabe-
ling rot, de fuseekogels versleten,
de radiator lek en de benzinetank
was een zeef. Daarbij bleek een zui-
gerdrijfstang los te zitten en de
krukas uitgesleten. Voor Edwin be-
gon de echte uitdaging want de mo-
tor zou hij wel ‘effe’ repareren. De
krukas werd een lijdensweg want
de Duitse en Nederlandse bedrij-
ven wisten het stuk niet op een
goede manier te repareren. Inmid-
dels deed Edwin zoveel ervaring op
tijdens het lezen over en werken
aan de auto dat hij een specialist
werd. „Ik kwam er toen achter dat
in een Dodge uit die tijd dezelfde
motor zat met uiteraard dezelfde
krukas. Toen was het snel gebeurd.
De auto was net op tijd klaar voor
het galafeest (havo) van zijn zoon
Erik, die overigens ijverig mee sleu-
telde aan de Plymouth. Nu nog
dochter Sanne voorrijden bij haar
komende eindfeest van de middel-
bare school. Maar er zou zomaar
een Dodge aan het wagenpark van
de Boogertjes toegevoegd kunnen
worden. Edwin en Ineke hebben al
een model op het oog. Weer rond
en met nog meer chroom.

Paspoort
Naam: Edwin Boogert
Woonplaats: Baarlo
Leeftijd: 49 jaar
Rijbewijs sinds: 1986
Auto: Plymouth Plaza
Bouwjaar: 1955
Gewicht: 1700 kg
Type: Suburban (SW)
Motorinhoud: 4,2l
Motortype: V8
Vermogen: 180 pk
Topsnelheid: 157 km/u
Verbruik l/km: 1:5,5
Acceleratie 0-100 km: 13,2 sec.

Paspoort
Aanschafprijs: fl. 12.000,-
Huidige waarde: onbetaalbaar
Km-stand aanschaf: 49.000 miles
Km-stand nu: 53.000 miles
Bijzondere kenmerken: Belvedère-
kleurstelling en standaard
rvs-lijsten
Nieuwprijs 1955: 2260 US dollar

KOSTEN
Restauratie: € 8000,-
Onderhoud per jaar: € 200,-
(eigen beheer)
Verzekering: € 300,- per jaar

‘Ronde vormen en veel
De rock-’n-rollkleding van Ineke en Edwin harmonieert prima met hun tweekleurige Plymouth Plaza.  foto Laurens Eggen


