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Meer dan genoeg plaats in
de Coupe de Ville van Jos

In de rubriek Mijn
Mobiel vertellen lezers
over de bijzondere band
die ze hebben met hun
voertuig.
Deze week: Jos Aarts
over zijn Cadillac Coupe
de Ville uit 1955. door Peter Heusschen

H et begrip ‘groot’ is rela-
tief. Het heeft geen ech-
te betekenis als zoda-
nig. Maar als je een Ca-
dillac Coupe de Ville

naast een Fiatje 500 gaat parkeren
dan krijgt het begrip plots inhoud.
Jos Aarts in Stein bezit beide au-
to’s. De een meet bijna zes meter
en het Italiaantje is nog geen drie
meter lang. Met een gerust hart
mag je de Amerikaan dan groot
noemen. We gaan het hebben over
de Cadillac van Jos, die uit de jaren
vijftig stamt. Een periode, zeker in
de Verenigde Staten, waarin niet ge-
keken werd op een gallon brand-
stof meer of minder.
Luxe, comfort en power waren de
trefwoorden. Zeker bij Cadillac,
een fabrikant die niet direct produ-
ceerde voor de arbeidersklasse.
Daarvoor waren de auto’s te inno-
vatief en vooral te duur.
Jos Aarts, de nu zeventigjarige trot-
se bezitter van een Coupe de Ville,
werkte zijn leven lang als metaalbe-
werker in loondienst bij een elek-
trotechnisch bedrijf in zijn woon-
plaats Stein. Toen een aannemer
een klus moest verrichten in de
voormalige boerderij waarin Jos
woont, maakte die een opmerking
waarvan de betekenis pas later echt
tot Jos doordrong. „Is die auto niet
te groot voor je?”, vroeg de man. In

zijn argeloosheid dacht Jos dat hij
de afmeting van de Cadillac bedoel-
de. „Ik zei: je ziet toch dat er in
mijn schuur genoeg plaats is. Pas la-
ter besefte ik dat hij de Cadillac te
groot vond voor mijn maatschappe-
lijke positie.”
Ooit begon Jos’ autoleven met een
turquoise kevertje. „Die was betaal-
baar. Ik heb er vijf jaar met plezier
in gereden.” Toen hij zijn militaire
dienstplicht vervuld had en alle rij-
bewijzen en een monteursdiploma
had behaald, werden zijn auto’s be-
ter en duurder. Jos is zijn hele le-
ven single gebleven en kon zodoen-
de wat meer aandacht aan zijn au-
tohobby besteden.
Eerst waren het nog Duitse voertui-

gen, vervolgens richtte Jos de blik
naar Groot-Brittannië. „Ik had een
Rover 45 en een model 75. Die laat-
ste vond ik zo mooi omdat hij op
een Jaguar leek.”
Jos bezocht veel oldtimershows en
raakte langzamerhand onder de in-
druk van grote Amerikaanse auto.
En als het dan toch een slagschip
moest worden, dan maar meteen
een Cadillac. Hij zag in een tijd-
schrift een advertentie van iemand
in Gent die zijn indertijd zelf inge-
voerde Cadillac koop aanbood. Jos
ging kijken en hakte meteen de
knoop door. De Gentenaar kwam
de Cadillac met een autoambulan-
ce in Stein afleveren. „Ik kan me
nog goed herinneren dat er in de

buurt nogal wat hoofden te zien
waren achter de ramen.”
Na een RDW-keuring mocht Jos
de weg op. Een van zijn eerste rit-
ten was die met zijn moeder, in
Oud-Stein bekend als Greetje van
de Vrouwenbond, en een nichtje.
Ze togen met de geel-witte auto
naar het Roermondse bede-
vaartsoord Kapel in ’t Zand.
Via buurman Leo, die in de Vere-
nigde Staten werkzaam was, pro-
beerde Jos nog iets van de autohis-
torie te achterhalen. In de Cadillac
had hij een legitimatie gevonden
van een zekere J.G. Wilburn uit Ca-
lifornië. Dat was de eerste eigenaar
die de rang van luitenant-kolonel
bekleedde bij het leger. „Maar he-
laas hebben wij deze Wilburn, die
de auto in 1955 op zijn naam liet
schrijven, niet meer kunnen trace-
ren.”
Komende zondag gaat Jos op stap
met drie dames van de organisatie
Click4Friends in Brunssum. „Dat is
een vriendschapsnetwerk voor al-
leenstaanden, heel gezellig. Ik doe
met mijn Cadillac mee aan een
toertocht door Midden-Limburg
en Duitsland. Maar ik moet wel op-
letten dat ik niemand op de teen-
tjes trap. Want wie ga je vragen?
Driekwart van de leden bestaat uit
vrouwen.” Een ding is zeker: wie er
ook meerijdt, er is meer dan vol-
doende plaats in de Coupe de Ville
van Jos Aarts.

Paspoort
Naam: Jos Aarts
Woonplaats: Stein
Leeftijd: 70 jaar
Rijbewijs sinds: 1960
Auto: Cadillac
Bouwjaar: 1955
Gewicht: 2136 kg
Type: Coupe de Ville
Motorinhoud: 5.4l
Motortype: V8
Vermogen: 218 pk
Topsnelheid: 170 km/u
Gekocht in: 1996

Aanschafprijs: fl. 30.000,-
Km-stand bij aanschaf:
86.000 miles
Km-stand nu: 102.426 miles
Bijzondere kenmerken:
vrijwel in originele staat
Nieuwprijs in 1955:
fl.31.000,-

KOSTEN
Restauratie: vrijwel nihil
Onderhoudskosten: veel
Verzekering: € 450,-/jaar

Meer dan genoeg plaats in
Jos Aarts begon met een kleine Kever, en stapte via een middelgrote Rover over op een slagschip: de Cadillac Coupe de Ville.  foto Annemiek Mommers


