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‘Deze auto heeft SPECIFIEKE
Britse sfeer waar ik van houd’

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over
de bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig.
Vandaag Ronald Linden
uit Heerlen over zijn
Jaguar Mark II. door Peter Heusschen

NN iemand zal de Jaguar
Mark II bestempelen als
een typische huisartsen-
auto. Bij de medische

stand denk je immers al gauw aan
andere merken zoals Saab en Vol-
vo. Huisarts Ronald Linden in
Heerlen rijdt in zijn vrije tijd in
een Mark II die hij, via via, over-
nam van een collega-huisarts in
Nieuw-Zeeland. Maar daarom is
het nog lang geen huisartsenauto.
Ronald Linden, die een praktijk
heeft in de Heerlense wijk Meezen-
broek, bezoekt zijn patiënten in
een Volvo V60. Zijn Jaguar ge-
bruikt hij ter ontspanning, in zijn
spaarzame vrije tijd, want hij is bo-
vendien opleider.
Het interview vindt dan ook plaats
op een zonnige zondagmorgen, op
een tijdstip waarop anderen zich af-
vragen waar de najaarswandeling
naar toe zal gaan. Hond Bobby, een
dertienjarige kruising tussen een la-
brador en een Friese stabij, vraagt
meerdere keren aandacht voor zijn
aanwezigheid - en die wandeling
waarschijnlijk - zonder echt opdrin-
gerig te worden. Ronald en echtge-
note Marie Christine ontfermen
zich over de zorg voor de koffie en
Ronald steekt van wal, af en toe
dingen zoekend in een vuistdikke
klapper die het papieren verleden

herbergt van zijn lichtblauwe Ja-
guar.
Maar eerst even terug naar de be-
ginjaren van een arts in wording.
Na zijn middelbare schooloplei-
ding aan het Bernardinuscollege in
Heerlen ging Ronald studeren aan
de Maastrichtse universiteit. Om ba-
sisarts te worden en zich daarna te
verdiepen in een huisartsenoplei-
ding met een stageplek bij mentor
Frans Duijsens in Heerlen. En daar
werd Ronald aangestoken door de
autohobby van zijn opleider. Duij-
sens had een voorkeur voor klassie-
ke Citroëns, maar Ronald Lindens
aandacht ging geografisch de ande-
re kant uit, naar Engelse sportau-
to’s. Hoewel hij ook wel in andere
merken reed was de MGB een van

zijn lievelingsauto’s waarmee hij la-
ter zelfs visites aflegde. Mettertijd
zocht Ronald Linden het meer in
kwaliteit en kwam hij terecht bij
de gerenommeerde Jaguar. Een
groothandelaar in zoetwaren bood
zijn MK II aan via een verkoop-
punt in Oisterwijk. „Ik ben daar op
een dag met een technische man
naar toe gereden en heb de auto ge-
kocht die later op een trailer werd
geleverd. Er waren nog wat punt-
jes, die, ondanks dat de auto keurig
was gerestaureerd, nog verbeterd
konden worden.” Uit de bijgelever-
de documentatie bleek dat de eer-
ste eigenaar van de MK II Alexan-
der Stuart King heette, een huisarts
uit Nieuw-Zeeland. „King reed er
gewoon visites mee.”

Na een poos vond Ronald Linden
het steeds minder prettig om met
het stuur aan de rechterkant ook
rechts te rijden. In Nieuw-Zeeland
is links rijden normaal. „Ik heb de
auto toen laten ombouwen: de hele
stuurinrichting ging naar links. Een
dure grap overigens.”
De houten delen op het dashboard
en de deurlijsten kregen een poli-
toerbeurt hetgeen het interieur
met de donkerblauwe, lederen be-
kleding een chique uiterlijk ver-
leent. Niet vreemd dat een colle-
ga-arts uit zijn praktijk verguld was
toen Ronald haar zijn vlekkeloze Ja-
guar aanbood als vervoermiddel
voor haar trouwpartij.
Met zijn zoon Peter-Paul (Pep) be-
geeft hij zich wel eens met zijn
MKII naar de Nürburgring waar ra-
ces plaatsvinden. „Ik heb Pep en
mijn dochter Willemijn natuurlijk
bij de schoolgala’s naar de Heerlen-
se schouwburg gereden in de Ja-
guar. Leuk toch?”
En als Ronald dan alleen met zijn
echtgenote is, draait hij het volume
van zijn cd-speler wat hoger. Tijd
voor Wagner, Mozart of Schubert.
„Je kent de tv-serie Inspector Morse
nog? De acteur John Thaw die Mor-
se vertolkt,e reed ook in een MK II,
al was die rood. Hij speelde altijd
klassieke muziek, ook in zijn Ja-
guar. Het is de specifieke Britse
sfeer waarvan ik ook van houd.”

Paspoort
Naam: Ronald Linden
Woonplaats: Heerlen
Leeftijd: 53 jaar
Rijbewijs sinds: 1979
Auto: Jaguar
Bouwjaar: 1966
Gewicht: 1510 kg
Typeaanduiding: MK II
Motorinhoud: 3.8l
Motortype: zescilinder in lijn
Vermogen in pk: 220
Topsnelheid: 195 km/u

Paspoort
Gekocht in: 2007
Aanschafprijs: € 35.000,-
Km-stand bij aanschaf: 31.000
Km-stand nu: 34055
Bijzondere kenmerken: leren bekle-
den, schijfremmen rondom
Nieuwprijs in 1966: fl. 24.230,-

KOSTEN
Restauratiekosten: € 5000,-
Onderhoudskosten jaar: € 500,-
Verzekering: € 90,-/mnd

Ronald Linden koestert zijn klassieke MK II en haalt hem alleen bij speciale gelegenheden van stal.  foto Luc Lodder


