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Kleinkinderen genieten zo
van ritjes in KLASSIEKER

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezer over
de bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig.
Vandaag: Frans Lemmer-
lijn uit Grathem over
zijn Ford Phaeton de
Luxe V8.
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D e Ford Phaeton van
Frans Lemmerlijn kun-
nen we betitelen als
een wereldreiziger. De
auto werd (hoogstwaar-

schijnlijk) in het Amerikaanse De-
troit geproduceerd, verscheept naar
Montevideo in Uruguay en daarna
op de boot gezet naar Europa. In
Grathem begon hij aan een gloed-
nieuw en vooral beschut leven.
Mede door de inzet van zijn Neder-
landse baasje.
Toen Frans zijn Ford kocht, ver-
bleef hij in Montevideo voor een
Nederlands bedrijf. „Ik heb daar
vier jaar gewerkt. Een kennis, die
wist dat ik van dit soort auto’s
hield, attendeerde me op de Ford.
Hij stelde voor om de Phaeton geza-
menlijk te kopen. Maar uiteindelijk
bleek dat hij niet over de brug
kwam. Ik heb dit topmodel van
Ford uit die periode toen maar ge-
heel voor eigen rekening gekocht.”
Na het beëindigen van het dienst-
verband in Uruguay mocht Frans
zijn auto mee naar Nederland ne-
men. Hij parkeerde hem in zijn ga-
rage. „Ik had in die periode geen
tijd om aan restauratie te denken,
laat staan te beginnen. Dat zou wel
iets zijn voor de periode na mijn
pensioen.”
Toen dat gegoede leven begon
schrok Frans zich een hoedje door

de technische staat van de Ford.
Voorheen in Uruguay had hij een
‘mannetje’ gecharterd die zich over
de auto zou ontfermen om er weer
iets moois van te maken. Het
schoot maar niet op, daar aan de
Rio de la Plata. Toch besloot hij
zijn Ford de overtocht te laten ma-
ken. Helaas deed de jarenlange stal-
ling in zijn Grathemse garage zijn
liefde-op-banden geen goed. „Wat
er niet goed meer was aan de auto?
Je kunt beter vragen wat nog wel
door de beugel kon”, zegt Frans ge-
decideerd. Toen hij eenmaal aan de
uitgebreide restauratie begon, kon
hij terugvallen op de expertise en
de kunde van de leden van zijn
Ford A-club. „Bij die organisatie
heb je ook een V8-afdeling. Men-

sen die zich bezighouden met het
zwaardere werk. Overigens ben ik
ook lid van de bekende Early
V8-club America die in 1963 werd
opgericht en nu meer dan negen-
duizend leden telt.”
De restauratie omvatte werkelijk de
complete auto. Behalve het chassis
en de carrosserie kreeg elk onder-
deel een beurt. Frans: „Dat wil nog
niet zeggen dat de auto nu, na één
decennium klussen, in een con-
coursstaat verkeert.” Maar daar zit
hij niet ver van af. De Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW) kon
bij de keuring, ondanks dat de auto
in Uruguay door middel van een
notariële akte aan Frans Lemmer-
lijn werd overgedragen, geen volle-
dig chassisnummer terugvinden.

„Ik ben toen als een gek gaan poet-
sen, maar het nummer wilde maar
niet duidelijk tevoorschijn komen.
Ten langen leste heb ik een goede
foto gemaakt en die sterk laten uit-
vergroten. En toen werd het num-
mer wel zichtbaar. De RDW accep-
teerde dat.”
Voor die tijd maakte Frans al een
paar rondjes in de tuin, voor de lol.
Toen het kenteken er was, is Frans
met wat vrienden en kennissen
voor de eerste keer gaan rijden in
en rondom Grathem. „Dat vond ie-
dereen schitterend.” Maar nog
mooier vindt Frans de reactie van
zijn kleinkinderen Timio (10) en
Joyia (8), die in Frankrijk leven en
door hun Zweedse moeder en Ne-
derlandse vader drietalig opgevoed
worden. „In onze taal kunnen ze
zich, begrijpelijk, emotioneel ge-
zien minder treffend uitdrukken.
Maar je ziet aan hun gezichten dat
ze ritjes in opa’s oldtimer magni-
fiek vinden.” Zijn jongste toertocht
maakte Frans onlangs met de vete-
ranen van Oldtimer en Classic Car
Club Heel. „Een prachtige rit over
een afstand van honderd kilometer
door Midden-Limburg. En begin
augustus mocht ik zelf een tocht
uitzetten. We zijn toen even ge-
stopt bij De Peelse Golf met onze
vooroorlogse klassieke auto’s. Dat
was een echte belevenis door alle
aandacht die we kregen van de
sporters op de golfbaan.”

Paspoort
Naam: Frans Lemmerlijn
Woonplaats: Grathem
Leeftijd: 75 jaar
Rijbewijs sinds: 18 jaar
Auto: Ford
Bouwjaar: 1934
Gewicht: 1300 kg
Type: Phaeton de Luxe V 8
Motorinhoud: 3.6 l
Motortype: V 8 flathead
Vermogen: 90 pk
Topsnelheid: ruim 100 km/u
(niet uitgeprobeerd)

Verbruik: 1 op 5
Gekocht in: 1982
Aanschafprijs: n.v.t
Km-stand nu: andere teller
Bijzondere kenmerken:
uitmuntende staat
Nieuwprijs in 1934: $ 600,-

KOSTEN
Restauratiekosten: niet
bijgehouden
Onderhoudskosten jaar: € 250,-
Verzekering: oldtimerverzekering

De Ford Phaeton van Frans Lemmerlijn is compleet gerestaureerd. foto’s John Peters


