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Stevige auto waar soms een
TIMMERMAN bij moet komen

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
hebben met hun voer-
tuig. Vandaag Pierre
Spiertz uit Jabeek, die
vier klassieke Rovers uit
1939 bezit. door Peter Heusschen

PP ierre Spiertz in Jabeek is in
het bezit van vier klassieke
Rovers, allemaal uit het
bouwjaar 1939. Twee ervan

zijn in een prima staat. De andere
behoeven enige zorg om het maar
eens diplomatiek uit te drukken.
„Maak je niet ongerust”, zegt
Pierre laconiek, „ik heb alle onder-
delen in huis om er weer goed
functionerende auto’s van te ma-
ken.”
We geloven Pierre op zijn woord,
zeker omdat al snel duidelijk wordt
dat hij met kennis van zaken praat
over zijn Brits getinte liefhebberij.
Op deze maandagochtend spoeden
zich forse landbouwtractoren door
de velden richting Schinveld, waar
ze met hun spierballen kunnen
pronken in de optocht. Pierre zelf
groeide ook op tussen de trekkers
en andere landbouwmachines op
het gemengde boerenbedrijf van
zijn ouders. De techniek van de ma-
chines kreeg hij als het ware met
de paplepel ingegoten. Zijn vader
reed privé oorspronkelijk in diverse
Opels en een Toyota Crown. Later
stapte hij definitief over naar Vol-
vo, het merk waarin ook Pierre en
zijn echtgenote Wendela Welten
(huisarts), zich voor de uitoefening
van hun beroep in verplaatsen. Pier-
re is tegenwoordig adviseur in de

landbouwsector. Ervaring in het
boerenbedrijf deed hij ook op toen
hij na zijn chemiestudie aan de
Eindhovense Technische Hoge-
school en de Hogere Land-
bouwschool in Den Bosch, dertien
jaar de boerderij van zijn vader be-
stierde. In die tijd verkocht een
vriend van zijn vader in Brunssum
zijn collectie oldtimers. Voor zoon
Pierre had hij een mooie rode
Rover uit 1939 in de aanbieding.
Pierre kocht de vooroorlogse auto
voor de fun zoals hij dat noemt.
„Het was wel een risico op dat mo-
ment om zo’n voertuig te kopen,
maar ik vertrouwde erop dat ik ge-
noeg ervaring in reparatie van ma-

chines had opgedaan om eventuele
mankementen zelf te kunnen aan-
pakken.”
Toen hij zag dat in Heerenveen een
arts twee Rovers voor een spotprijs
te koop aanbood was hij er als de
kippen bij om de Britten over te ne-
men. „Ik wilde eigenlijk één auto
gaan gebruiken voor reserveonder-
delen en ook wel een beetje voor
de handel. De tweede was een Tick-
ford Rover cabrio, die wilde ik hele-
maal gaan restaureren.”
Daar is het nog niet van gekomen.
Dat project staat nog steeds in de
wacht. Wel besloot Pierre om de
blauwe P2 Saloon op de weg te hou-
den. „Eigenlijk was deze auto beter

dan de rode P2 die ik eerder in
Brunssum kocht.”
Over de kwaliteit van de Rovers uit
de jaren dertig is Pierre over het al-
gemeen tevreden. Hij heeft zich in
de loop der jaren in het wel en wee
van het merk verdiept. „Als we het
over de P2 Saloon hebben, mag ik
stellen dat het een stevige auto is
met een prima motortechniek. Een
auto waar bij voorkeur notarissen
en artsen in reden. Ik geloof dat die-
renarts James Herriot uit die beken-
de Britse BBC-serie soms ook in
een Rover reed. Een zwak punt van
dit model is dat diverse elementen
uit hout bestaan. Je hebt dus soms
een goede timmerman nodig als er
iets stuk gaat.”
Een opmerkelijk technisch hoog-
standje uit die tijd was de inge-
bouwde freewheel (vrijloop) in het
aandrijfsysteem en de hydraulische
smering die vanuit een centraal
punt geregeld werd.
Pierre en Wendela zijn lid van de
Engelse Roverclub en gaan min-
stens één keer per jaar in Groot-
Brittannië op vakantie. „Het liefst
ergens op het platteland”, zegt Pier-
re. Ze doen in ons land een paar
keer per jaar mee aan rally’s, soms
voor het goede doel. „We nodigen
dan altijd mensen uit waarbij we
vooraf vertellen dat er bij pech on-
derweg geduwd moet worden”,
zegt Pierre Spiertz quasi ernstig.

Paspoort
Naam: Pierre Spiertz
Woonplaats: Jabeek
Leeftijd: 62
Rijbewijs sinds: 1972
Auto: Rover
Bouwjaar: 31-1-1939
Gewicht: 1420 kg
Type: P2 Sports Saloon
Motorinhoud: 2.1 l
Motortype: 6 cilinder in lijn
Vermogen: 70 pk
Topsnelheid: 110
Verbruik: 1 op 6
Gekocht in: 2005

Aanschafprijs: € 7000,-
Km-stand bij aanschaf: 17000
Km-stand nu: 24500
Bijzondere kenmerken: underslung
chassis (achteras boven de chassis-
balken), houten raamwerk in deur-
portieren, houten vloeren, centrale
smering.
Nieuwprijs in 1939: 350 pond

KOSTEN
Restauratiekosten: n.v.t
Onderhoudskosten jaar: 400
Verzekering: 65 euro

Pierre Spiertz met een van zijn klassieke Rovers.  foto’s Luc Lodder


