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Gerestaureerde Jaguar als
VERJAARDAGSCADEAU
door Peter Heusschen

I

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de

bijzondere band die ze

hebben met hun voertuig.
Vandaag: Harrie Thijssen

uit Meijel over zijn

Jaguar XJ6.

I n de garage van Harrie Thijs-
sen hangt aan het plafond
een soort jachttrofee: een kru-
kas en zes cilinders met drijfs-
tangen. Het hart van een mo-

tor die hij ooit uit zijn Jaguar haal-
de. „Als je goed kijkt zie je aange-
vreten cilinders en kapotte zuiger-
veren”, wijst hij. „Ik laat die onder-
delen als aardigheidje hangen om-
dat de meeste mensen niet echt we-
ten hoe deze motoronderdelen er-
uitzien.”
Onder de ‘ingewanden’ staat zijn
fraai gerestaureerde roofdier in vol-
le glorie te pronken. Het is een don-
kere Jaguar XJ6, serie 1 die 43 jaar
geleden in het Engelse Coventry
door Sir William Lyons ontworpen
en gebouwd werd. The finest Jaguar
ever noemde hij de auto in recla-
me-uitingen. Kopers waren er ge-
noeg. Zoveel zelfs dat de fabrikant
niet aan de vraag kon voldoen en
een tikkeltje slordig werd bij de pro-
ductie. De finest vertoonde nogal
wat mankementen.
Harrie, die zich in 2006 in een
Opel Kapitein verplaatste en al de
nodige ervaring had in het opknap-
pen van oude auto’s, zag de adver-
tentie voor de Jaguar en reed naar
Apeldoorn. „Toen ik op zaterdag
belde zei de eigenaar: je moet wel
vanmiddag komen, want anders

ben ik bang dat de auto al verkocht
is.”
Dat werd spannend omdat echtge-
note en autoliefhebster Gert tevo-
ren subtiel had aangegeven dat een
Jaguar een heel mooi cadeau zou
zijn voor haar vijftigste verjaardag.
In de lommerrijke buurt stond op
het aangegeven adres de XJ6. De ei-
genaar had al iets geregeld met een
opkoper, maar toonde zich ook blij
dat Harrie op tijd was. „Gelukkig
dat ik mijn auto aan jou kan verko-
pen, want ik merk aan je dat je
hem wilt restaureren”, zei hij.
Harrie reed de Jaguar zelf naar huis
en zijn oudste zoon Chris reed de
Opel Kapitein terug naar Meijel.

Eenmaal thuis kon Harrie uit de
meegekregen stapel rekeningen op-
maken dat de auto, die overigens
zes jaar buiten gestaan had, een gi-
gantisch bedrag aan reparaties had
gekost. Maar echtgenote Gert was
blij toen hij voor de deur stopte.
„Dat is ’m”, riep ze enthousiast.
Harrie moest dus aan de bak. „Ge-
lukkig had ik heel wat ervaring met
het sleutelen aan oudere auto’s. De-
ze auto zou ik ook wel aankun-
nen.”
Hij had wel het geluk dat hij tegen
iemand uit Helmond opliep die
niet alleen alles van en over het
merk wist, maar ook nog eens heel
veel onderdelen in zijn magazijn

had liggen. Die wilde zijn kennis af
en toe delen met hem.
Harrie stripte zijn eigen XJ6 en
stouwde alle nog bruikbare onder-
delen op zolder. Soms tot wan-
hoop van echtgenote Gert, die
waarschijnlijk een andere auto
voor ogen had dan het kale karkas
dat daarna in de garage stond. Maar
Harrie trok stoïcijns elke vrije zater-
dag zijn overall aan en lag onder
zijn Jaguar. Na drie jaar ploeteren
en negenduizend euro lichter kon
hij aan zijn vrouw melden: klus ge-
klaard, project beëindigd. Ze kon
haar verlate verjaardagscadeau als-
nog uitpakken. In de garage stond
een piekfijne XJ6, met een gerevi-
seerde motor, verse donkere lak en
een nieuw interieur, met een door
Harrie zelf bekleed hemeltje. De
krukas en cilinders aan het plafond
zijn stille getuigen van de opmerke-
lijke klus.
Een tikkeltje jammer is dat de Ja-
guar nu nog alleen gebruikt wordt
voor speciale gelegenheden. Zoals
op zondag 4 mei als organisator
Harrie weer eens een toerrit door
de Meijelse dreven en Peel houdt.
Dit is een rit waaraan mensen met
oude of klassieke brommers, moto-
ren en auto’s mogen deelnemen.
Auto’s mogen honderd kilometer
afleggen, brommers en motoren
zestig. Gestart wordt om 10 uur bij
hotel De Zwaan in Meijel.

Paspoort
Naam: Harrie Thijssen
Woonplaats: Meijel
Leeftijd: 57 jaar
Rijbewijs sinds: 1975
Auto: Jaguar
Bouwjaar: 1971
Gewicht: 1748 kg
Type: XJ6, serie 1, automaat
Motorinhoud: 4,2l
Motortype: zescilinder, lijn
Vermogen in pk: 240
Topsnelheid: 185 km/u

Verbruik: 1 op 5
Gekocht in: 2006
Aanschafprijs: € 2500,-
Km-stand bij aanschaf: 45.000
Km-stand nu: 54.000
Bijzondere kenmerken: authentiek
verchroomde velgen en rvs-uitlaat
Nieuwprijs in 1971: fl. 33.376,-
KOSTEN
Restauratiekosten: € 9000,-
Onderhoudskosten jaar: € 150,-
Verzekering: € 325,- (voll. casco)

Gerestaureerde Jaguar als
Harrie Thijssen knapte zijn Jaguar XJ6 zelf op; het kapotte hart van de oude motor bewaart hij als ‘trofee’. foto Stefan Koopmans


