
V an dit type Oldsmobile zijn er drie
in Nederland. Twee daarvan zijn in
mijn bezit. Dit is de enige met een
origineel Nederlands kenteken. Er

zit dan ook een dashboard in met een kilometer-
in plaats van een mijlteller. Deze Super 88 is
gebouwd in de GM-fabriek in Antwerpen en in
1964 nieuw geleverd aan een Nederlandse klant.
Begin jaren negentig is de auto gerestaureerd en
daarna verkocht aan iemand die betrokken was
bij het Schager Automuseum. Daar kwam de
Oldsmobile dan ook te staan en hij viel me direct
op; wow, dát was mooi, als ik ooit toch eens zo’n
auto zou kunnen bezitten... Ik ben me wat in het
type gaan verdiepen en werd echt verliefd op die
auto. Ik ging er daarna dus nog vaker heen om
te kijken. Ze zagen daar ook wel dat ik het leuk
vond, dus de V8 werd af en toe een keer voor me
gestart en later mocht ik zelfs een stuk meerijden.

Een oom van me raakte geïnteresseerd in
klassiekers en hij besloot een Amerikaan te
kopen. Maar welke? Nou, vertelde ik hem, ik
weet er wel eentje, ik ga kijken of die te koop
is! Bij het museum werd me verteld dat alles
te koop was en er werd meteen een fikse prijs
genoemd. Mijn oom kon zich wel wat veroor-
loven en ging mee in mijn enthousiasme. Nog
diezelfde middag maakte hij het geld over. En
dat zonder de auto ook maar een keer gezien te
hebben. Een paar dagen later gingen we naar
het museum om de auto over te laten schrijven,
maar de eigenaar kreeg ineens twijfels, wilde
onder de koop uit. Maar nadat hij zijn bank had
gebeld en er bevestigd werd dat het geld op de
rekening stond, gingen we toch per Oldsmobile
naar huis. Ik had plek om de auto te stallen en
mijn oom stelde voor de auto daar neer te zet-
ten. Ik zou hem netjes houden zodat hij er altijd

Ard Mak zag zijn Oldsmobile voor het eerst in een
museum en was op slag verliefd. Jaren later mocht
hij zich de eigenaar noemen.
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mee weg kon en ik mocht er ook in rijden.
Zo had ik dus ineens mijn droomauto staan
en kon er tegen brandstofkosten mee op pad.

Totdat mijn oom ging verhuizen en zelf stal-
lingsruimte kreeg. Hij had twee zoons die het
ook leuk vonden, alleen gingen zij er lang niet
zo zorgvuldig mee om als ik altijd gedaan had.
Het deed de Olds geen goed. Dus ging op een
dag de telefoon: mijn oom aan de lijn. De motor
was beschadigd, er was te wild mee gereden
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De eigenaar
NAAM Ard Mak, 47 jaar
BEROEP Zzp’er
TOEKOMSTPLANNEN De auto
is 25 jaar geleden helemaal
gerestaureerd en heeft nu weer
wat aandacht nodig. Degene die
het toen heeft gedaan zit nog in
het vak, en mag het dus weer
doen.

Weetjes
In 1949 werd de eerste Oldsmo-
bile geleverd met het Rocket-
blok, een ontwerp van Gilbert
Burrell. De motoren hadden
kleppen in de kop, in tegenstel-
ling tot de gebruikelijke zijklep-
pen. De Oldsmobiles behoorden
gelijk tot de snelste auto’s op de
markt. Alle Amerikaanse mer-
ken kwamen daarna met verge-
lijkbare motoren: het begin van
een pk–wedloop. De auto van
Mak is van het laatste modeljaar
geleverd met een Rocket-blok
volgens het originele ontwerp.

met een koude motor. Hij vroeg of ik de auto
wilde overnemen, dat leek hem beter. Hij wist
dat de Oldsmobile bij mij in goede handen was,
hij gunde het me echt. Over de prijs werd dus
niet moeilijk gedaan. Dat is nu zeventien jaar
geleden.

De motor was tijdens de eerdere restauratie
in de auto gezet, die is toen splinternieuw in
Amerika besteld. Ik ben zelf begonnen met
de revisie, maar kwam er al snel achter dat dit
specialistenwerk was. Elke keer als ik iemand
belde om onderdelen te bestellen of gewoon
voor informatie was het verbaasd: “Een Olds-
mobile Rocket-blok? En daar werk je zelf aan?”
Het werd me keer op keer afgeraden. Ik ben
dus gaan sparen en uiteindelijk heb ik het werk
uitbesteed. Het complete draaiende gedeelte
is vernieuwd. Ik heb er sindsdien 26.000 pro-
bleemloze kilometers mee gereden. Hij loopt
over de tweehonderd, weet ik uit ervaring. Er

zitten gelukkig ook enorme trommelremmmen
onder de auto, bijna vrachtwagenformaat. Het
vertraagt dus ook heel redelijk.

Ik ga er nu mee naar meetings en ken-
ners op zo’n show zien gelijk dat het iets
bijzonders is, een origineel Nederlandse
88. En wat ook echt heerlijk is: ik ga vaak eeen
stuk rijden om even tot rust te komen. In mmijn
eentje, na het werk of na het eten, en dan allleen
het gebrom van de V8. Je hebt soms periodes dat
dingen anders gaan dan je zou willen en dan is
het bijna een medicijn voor me. Soms heb ik dat
echt nodig, heerlijk die rust in je hoofd. Er komt
hier en daar weer een plekje op de auto, onder
aan de deuren bijvoorbeeld. Maar dat mag na
vijfentwintig jaar best. Degene die de restaura-
tie destijds heeft uitgevoerd, zit nog in het vak.
Ik ga hem binnenkort maar eens benaderen.
Een auto als deze verdient het om mooi te wor-
den gehouden, om te koesteren.

Ik ga vaak een stuk rijden om
tot rust te komen Kijk op .com/autovisie

Oldsmobile Super88 Holiday
Hardtop Sedan

bouwjaar 1964
nieuwprijs n.b.

geschatte waarde € 40.000,--
topsnelheid n.b.

acceler. 0-100 9,5 s
gem. verbruik 1 op 5

motor 6460 cm3

Sky Rocket V8
max. vermogen 335 pk

max. koppel 597 Nm
transmissie 3-versn. Roto Hydra-

Matic automaat,
achterwielaandrijving

massa leeg 1929 kg

Fabrieksgegevens, voor zover te achterhalen

De Oldmobile Super 88 is origineel
Nederlands en heeft dan ook geen
mijl- maar een kilometerteller in het
dashboard. Het complete draaiende
gedeelte is vernieuwd.
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