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‘Na mijn eerste Mini
was het hek van de dam’

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over
de bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig.
Vandaag Henk Cremers
uit Herkenbosch over
zijn Mini pick-up.

door Peter Heusschen

,,H

was he

,,H et interessantste heb
je nog niet ge-
hoord”, zegt Henk
Cremers op deze
winterse zondag-

morgen in Herkenbosch. Hij pakt
een gewatteerde envelop van tafel
en haalt daar triomfantelijk een En-
gels boek uit. Op bladzijde 4 staat
pontificaal zijn bloedeigen groene
Mini 850 afgebeeld. En verderop in
het boek van Andrea en David
Sparrow staan nog een paar andere
Mini’s uit de stal van Henk afge-
beeld. Hij is als niet-Brits ingezete-
ne, maar vooral als Mini-liefheb-
ber, bijzonder trots op die vermel-
dingen.
Jaren gelden benaderde het schrij-
versduo hem voor medewerking
bij het tot stand komen van hun
boek. ,,Waarom ze juist mij ge-
vraagd hebben weet ik tot op de
dag van vandaag nog steeds niet.
Blijkbaar had ik een naam opge-
bouwd bij de restauratie van Mini’s
en heeft iemand mij aangeduid als
de juiste man om te benaderen.”
Het boek Mini & Mini Cooper ver-
scheen in 1998 en Henk kreeg van-
uit Londen een exemplaar toege-
stuurd als dank voor zijn bijdrage.
Hij koestert het boek dat toch een
zekere erkenning inhoudt voor zijn

expertise op het gebied van de
Mini en de restauratie daarvan.
Henk stamt uit een gezin met vijf
kinderen en groeide op in Sint
Joost bij Echt. Zijn vader was kleer-
maker. Henk voelde niets voor dat
vak en werd vrachtwagenchauf-
feur. Later werkte hij als expediteur
bij Akzo en werd nadien zelfs
stoommachinist bij deze multina-
tional. Zijn eerste auto was een
VW-Kever die hij al snel inruilde
voor een groene Mini 850 die er-
gens bij een autohandelaar stond.
,,Toen was het hek van de dam”,
zegt Henk. „In een Kever reed toen
Jan en alleman. Niet in een Mini.
Ik raakte helemaal hoteldebotel
van die auto. Ik vond het model
prachtig met veel binnenruimte en
hij ging een stuk beter de bocht
om dat de Volkswagen. Ik ben toen
begonnen met het, hoe noem je
dat, pimpen.” Voor Henk bestond
dat opleuken uit het monteren van

et hek v
opvallende velgen, een rits extra
lampen op de grill en het monte-
ren van een radio. Tenslotte moet
je ergens beginnen.
Hij reed twee jaar opgetogen rond
in zijn model 850, verkocht die en
schafte vervolgens zomaar twee
Mini’s aan. ,,Die stonden bij de Aus-
tingarage in de buurt. ,,Het waren
echte opknappers waar ik me met
hart en ziel op stortte. Bij mijn
werkgever had ik redelijk veel vrije
tijd en was elke dag vroeg thuis. Ik
kon dus, anders dan in mijn chauf-
feurstijd, veel sleutelen.”
Henk ging naar bed met zijn Mini’s
en stond er mee op. Voor zijn echt-
genote Agnes, die zes jaar geleden
overleed, kocht hij een Mini Club-
man die hij ook onderhanden
nam. ,,Natuurlijk doe ik alles zelf.
Ten slotte heb ik vroeger niet voor
niets een technische opleiding ge-
had.
Eind jaren zeventig stond het Brit-

van de
se echtpaar op de stoep voor de re-
portage en niet veel later kocht
Henk zijn Mini pick-up.
,,We waren op vakantie en zagen
tijdens een fietstocht in het dorpje
Abbenes (Noord-Holland) de
pick-up staan. Na wat onderhande-
lingen toog Henk in gezelschap van
zijn zonen Roel, Paul en vriend
Theo na zijn vakantie naar het
dorp en haalde de Mini met de
auto-ambulance op.
,,De bodem was een ware gaten-
kaas en de motor was aan vervan-
ging toe.” Maar Henk trok zijn over-
all aan en spuwde in zijn handen.
,,Elke schroef heb ik eruit gehaald.
Het plaatwerk gelast , tien-inch
schijfremmen gemonteerd, rembe-
krachtiging aangebracht en de auto
helemaal strak gemaakt. Daarna
heb ik hem in cornflowerblue laten
spuiten. En het dashboard telt nu
elf klokjes voor alle mogelijk metin-
gen van de watertemperatuur voor
en na de thermostaat tot en met de
olietemperatuur. En ik heb er spe-
ciale blauwzwarte stoelen in ge-
zet.”
Dat was vroeger. Nu doet onze Mi-
niman het rustiger aan. Wandelen
en een beetje rondtrekken in een
T3-busje met zijn huidige vriendin
Kitty en hun vijf maanden jonge
Jack Russell hebben nu zijn voor-
keur.
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Paspoort
Naam: Henk Cremers
Woonplaats: Herkenbosch
Leeftijd: 70 jaar
Rijbewijs sinds: 1964
Auto: Mini
Bouwjaar: 1977

Gewicht: 592 kg
Typeaanduiding: pick-up
Motorinhoud: 1l
Motortype: 4 cilinder/dwars
Vermogen: 38 pk
Topsnelheid: 110 km/u

Henk Cremers met zijn in cornflowerblue gespoten Mini pick-up.  foto’s Stefan Koopmans


