
Van carrosseriewerkzaamheden in de 
Verenigde Staten hebben wij Euro-
peanen geen bijster hoge pet op. 

Dat algemene oordeel komt niet uit de 
lucht vallen: menig bedrijf hanteert dui-
delijk een lagere standaard dan de concul-

lega’s op ons continent. De ambachtelijke 
coach builders, die nieuwe voertuigen een 
andersoortige gedaante bezorgen, preste-
ren door de bank genomen helaas zelden 
beter. Voor het oog van het kerkvolk kwij-
ten ze zich prima van hun taak, maar een 

nadere inspectie door een expert gene-
reert nog wel eens onthutsende bevindin-
gen. De Lincoln Town Car Limousine op 
deze pagina’s, verlengd met 1,36 meter 
door een firma die zijn identiteit nergens 
blootgeeft, vijzelt de reputatie van Ame-
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Lincoln Town Car Limousine (1985)

Strakker 
dan ooit
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rika op dit vlak in elk geval zeker niet op. 

Speelpaleis
Tijs de Koning, een ondernemer uit het 
Gelderse Lunteren, verwierf op z’n acht-
tiende zijn eerste Dodge W200 en daarna 

zouden er nog vele volgen. Hij ontwik-
kelde tevens een bovengemiddelde inte-
resse in limousines en het kon niet missen 
dat hij ook op dat terrein een keer voor de 
bijl ging. Dat gebeurde in 2005, toen hij 
zonder specifiek doel advertenties spelde 

op Marktplaats en zijn oog op een ver-
lengde Lincoln Town Car uit 1985 viel, als 
onderdeel van een faillissementsverkoop. 
Tijs waagde er samen met zijn wederhelft 
een tripje naar Utrecht aan en raakte 
voldoende in de ban van de goudkleu-

In de regel mag je het doel van restaureren omschrij-
ven als ‘het wissen van sporen die de tand des tijds 
heeft achtergelaten’. Daarop vormt de op deze pagi-
na’s figurerende Lincoln Town Car Limousine uit 1985 
zeker geen uitzondering, zij het dat de bron van de 
misère in een aantal constructieve blunders schuilt. 
Niet de Ford Motor Company treft blaam, maar de 
Amerikaanse coach builder, die nergens op de auto 
zijn visitekaartje durfde af te geven. We begrijpen 
nu waarom. 
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rige Amerikaan om de curator contant te 
betalen en het gevaarte meteen naar huis 
te dirigeren. Mevrouw De Koning kon de 
daadkrachtige actie wat minder waarde-
ren, maar het enthousiasme bij haar rees 
met kleine stapjes toen de Lincoln regel-
matig werd ingezet voor familietripjes. 
De vier kinderen achterin schiepen hun 
eigen speelpaleis, door de scheidingsruit 
elektrisch te sluiten en het entertain-
mentsysteem te activeren. Finding Nemo 
bleef maar boeien. Koffiedrinken bij opa 
en oma, naar het strand in Scheveningen; 
succes gegarandeerd. Overigens voelde 
de Town Car zich uitstekend thuis in Lun-
teren, want daar had hij na de import 
in 1988 een deel van zijn jeugd doorge-
bracht, als speeltje van een lokale beton-
magnaat. Was het toeval dat de auto 
later weer in uitgerekend hetzelfde dorp 
zou belanden?

Doorgezakte kont
Technisch vertoonde de Lincoln na twee 
decennia nauwelijks tekenen van uitput-
ting. Alleen de pneumatische niveaurege-
ling achter liet het afweten, hetgeen een 
doorgezakte kont opleverde; een gevolg 
van lekkende luchtbalgen. Tijs de Koning 
verving ze door nieuwe en simplicifeerde 

het systeem door de compressor te verwij-
deren. De schokdempers zaten nu recht-
streeks op de persluchtvoorraad aange-
sloten, bij een constante druk van 4 bar. 
Later doemde er nog een ander ongemak-
je op: na een paar weken stilstand wilde 
de V8-motor niet meer aanslaan. Een kort 
onderzoekje leerde dat de ontsteking 
niet vonkte en de speurtocht leidde uit-
eindelijk naar de distributie, waarvan de 
met geluiddempend kunststof beklede 
tandwielen niet veel scherpe kanten meer 
lieten zien. Dat leverde bij de aandrij-
ving van de rotor genoeg slip op om dit 
apparaatje onbedoeld in rusttoestand te 
laten. Tijs bestelde en monteerde nieuwe 
raderen, zoals verwacht met een positief 
resultaat. 

Koude douche
In de optiek van de eigenaar represen-
teerde de Town Car met zijn goudkleu-
rige metaallak niet helemaal de archety-
pische Amerikaanse limousine en twee 
jaar na de aanschaf informeerde hij eens 
bij Spuiterij en Schadeherstel Vlastuin te 
Renswoude naar de mogelijkheden om 
de koets in een witte glanslaag te laten 
hullen. Dat leverde een koude douche 
op: men ontdekte in de B-stijlen gaten 
waar je je hand doorheen kon steken en 
we hoeven u niet uit te leggen dat zulks 
meestal het topje van de ijsberg vormt. 

Bij Vlastuin realiseerde men zich dat ook 
en vreesde voor een gebed zonder eind. 
Het bedrijf zag er geen heil in hiermee 
aan de slag te gaan en verwees Tijs de 
Koning naar Hurenkamp Spuitinrichting 
Oldtimers in Lunteren. Daar werd de Lin-
coln ontdaan van zijn interieur, vinyl dak 
met onderliggende foamlaag en een aan-
tal sierstrips, waarna er een aantal gaten 
aan de oppervlakte kwam. Nog vol goede 
moed begon men de verlengde dakplaat 
te schuren, die stijf stond van de plamuur. 
Dat spul verdween, maar er bleef op som-
mige plekken letterlijk niets over: rondom 
het schuifdak zag je de restanten van het 
staal als roestkorrels op de bovenkant van 
de hemel liggen. 

Desastreuze gevolgen
Dit ging ook Hurenkamp te ver. Tijs moest 
maar eens contact zoeken met Teus Vos-
kuil in Ede, die als kostwinning (voortge-
vloeid uit een hobby) in de schuur achter 
zijn huis op bescheiden schaal oldtimers 
restaureert en waarschijnlijk niet zou 
terugdeinzen voor het avontuur dat hier 
wachtte. Welnu, dat bleek te kloppen en 
de specialist in kwestie maakte in decem-
ber 2007 een inventarisatie, om na een 
akkoord van de eigenaar medio 2008 de 
start met het project te maken. Eenmaal 
begonnen raakte Teus danig onthutst 
over de ruwe, ondoordachte Amerikaan-

Deze polyester plaat moest de schijn van een 
klein achterruitje wekken

Een heel raam toegepast, waarvan minstens 
de helft verscholen zat

 Toen er water achter de polyester afdekplaat 
kroop, begon hier de misère

De eigenaar twijfelt nog over leer, maar 
behoudt waarschijnlijk dit pluche
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se methodes van carrosseriebouw. Vocht 
kreeg overal de kans zich te verzamelen, 
met desastreuze gevolgen. Kieren en 
onregelmatigheden werden gewoon met 
dikke repen plamuur gecorrigeerd, dat 
de firma waarschijnlijk in bulkverpakking 
bestelde. Verschrikkelijk. 

Kilo’s plamuur
Om zijn kritiek te onderbouwen heeft Teus 
Voskuil voorbeelden te over. Zo behelsde 
het kleine venster aan de achterzijde niets 
meer of minder dan een polyester plaat die 
het grootste deel van het originele ruitop-
pervlak afdekte. Het water dat daar tussen 
kroop, kon geen kant meer uit en deed zijn 
vernietigende werk onder de oorspron-
kelijke glasplaat. Deze vorm van privacy-
bewaking hoefde wat de eigenaar betreft 
dus niet meer terug te keren; dan maar iets 

minder vip-uitstraling. Ook leuk: het ver-
lengingsdeel in de bodem, opgetrokken uit 
allemaal stukken rechte plaat, simpelweg 
met een hamer naar elkaar toe geslagen. 
Lasrupsje er overheen en klaar. Voorts de 
dakplaat, beginnende vanaf de band ter 
hoogte van de B-stijlen en met een overlap 
van vijf centimeter - leve de roestduivel! - 
aan het voorste deel gelast. Teneinde de 
randen een strakke lijn te bezorgen com-
penseerden de Amerikanen de lichte uit-
loop naar achteren als effect van de ster-
kere bolling aldaar met kilo’s plamuur: je 
zag letterlijk stroken van anderhalve centi-
meter dikte en op de uiterste hoeken zelfs 
nog meer. Hygroscopisch als het is trekt het 
natuurlijk vocht aan…

Honderd procent roestvrij
Om verzakking van het voertuig - met ove-

rigens een separate koets op een ladder-
chassis - te voorkomen stabiliseerde Teus 
Voskuil het eerst, door het op pootjes te 
plaatsen en waterpas te zetten. Vervolgens 
sleep hij rigoureus de dakstukken weg, 
inclusief de totaal verrotte schuifdakbak, 
waarbij wel de bestaande U-profielen en 
hoeklijnen bleven zitten. Daarna bracht hij 
om de stijfheid te waarborgen drie stalen 
spanten overdwars aan en daar overheen 
kwam een zelf vervaardigde huidplaat in 
twee delen, die elkaar ter hoogte van het 
schuifdak zouden ontmoeten en daar net-
jes werden stuikgelast, net als bij de aan-
sluiting met het bestaande segment ten 
noorden van de B-stijlen. Overigens bleek 
al wat van oorsprong uit de Lincoln-fabriek 
stamt honderd procent roestvrij. Teneinde 
niet tot in den treure te hoeven plamuren 
(naar slecht voorbeeld) zette Teus de ran-

Pincode om de portieren te openen

Het tochtruitje zakt desgewenst elektrisch 
naar beneden

Schuren, schuren, schuren… totdat Voskuil 
geen staal meer overhield

De D-stijlen werden destijds door de carros-
seriebouwer verbreed

Teus Voskuil moest echt kilo’s plamuur weg-
schuren
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den van de achterste dakplaat ter hoogte 
van de D-zuilen netjes om, zodat er geen 
onharmonieus lijnenspel zou ontstaan. 
Voor een nieuwe sunroof maakte hij nu 
een kleinere uitsnede, berekend op de 
Europese maatvoering. 

Heel ongelukkige constructie
Een andere verrassing die Teus Voskuil 
het hoofd deed schudden was de samen-
stelling van de D-, C- en B-stijlen, die hij 
in die volgorde aanpakte. Geloof het of 
niet, maar de carrosseriebouwer koos er 
destijds voor de bolling in de plaatstuk-
ken te realiseren door ze in te kerven en 
met plamuur te vullen, in plaats van ze 
netjes met de krimptang de juiste radius 
te geven. Dat laatste gebeurde in Ede 

gelukkig wel, een kwart eeuw na dato. 
Ook de verlengingsdelen van de buiten-
dorpels diende Teus opnieuw te vervaar-
digen; de binnenste stukken van 2,5 mil-
limeter dik staal hadden het er door de 
jaren heen zonder kleerscheuren van af 
gebracht. Met de segmenten tussen de 
portieren (tot de taillelijn) viel niets te 
beginnen, vervormd als ze waren door 
een wel heel ongelukkige constructie: 
aan de achterzijde gepuntlast tegen twee 
T-stukken. Er kwam nu een veel beter 
systeem voor in de plaats, namelijk het 
zwevend ophangen van nieuw gemaakte 
plaatdelen inclusief binnenprofielen aan 
hoekstukken, met ruimte ertussen. Nooit 
meer wringen, nooit meer kraters, nooit 
meer plamuur. 

Eén geheel en plamuurvrij: de plaat voor de 
rechter D-stijl

Treffend beeld van de overgangsfase, van oud 
naar nieuw

Drie nieuwe spanten gemaakt, ter versteviging 
van het lange dak

Indrukwekkende schakelkast, ergonomisch 
onverantwoord bij de vloer geplaatst

Dit compartiment behoefde nauwelijks aandacht
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Motor  vloeistofgekoelde V8, centrale 
nokkenas, 16 kleppen

Cilinderinh. 4942 cm3

Boring x slag 101,6 x 76,2 mm
Compr.verh. 8,4:1
Brandst.voorz.  elektronische Motorcraft-

inspuiting
Vermogen 152 pk bij 3200 tpm
Koppel 339 Nm bij 1600 tpm
Transmissie 4-traps automaat
Wieloph. v.  dubbele draagarmen, schroef-

veren 
Wieloph. a. starre as, schroefveren
Remmen v. schijven
Remmen a. trommels
L x b x h 693 x 199 x 142 cm
Gewicht 2440 kg
Banden 225/75 R15
Topsnelheid n.b.
0-100 km/h n.b.
 
Geraadpleegde specialisten:
-  Spuiterij en Schadeherstel Vlastuin,  

Renswoude
-  Hurenkamp Spuitinrichting Oldtimers,  

Lunteren
- Teus Voskuil, Ede
- Auto-GT, Vaassen
- Baldé’s Banden Service, Lunteren

Duur van het project:
2,5 jaar, met tussenpozen
Kosten:
Aanschaf auto €  5200,-
Luchtkamers vering €  186,-
Tandwielen distr.ketting €  85,-
Plaatwerk maken €  10.000,-
Strakmaken & spuiten €  7500,-
Hemel & dak bekleden,
interieur monteren €  2300,-
Banden  €  350,-
Totaal  €  25.621,-

Lincoln Town Car Limousine 
(1985)



Bedorven whiskey en cocktails
Inmiddels brak, zeven maanden later, 
het moment aan om de Lincoln Town Car 
terug te bezorgen bij Hurenkamp Spuit-
inrichting Oldtimers voor het strakmaken 
en spuiten. Tijs de Koning opteerde voor 
een witte lak met een heel subtiel parel-
effect en een vernislaag. Er sneuvelde een 
voorportierruit, wat resulteerde in maan-
den wachten op een nieuwe. Auto-GT in 
Vaassen kreeg het inwendige onder zijn 
hoede, te weten het laten vervaardigen 
en aanbrengen van een nieuwe hemelbe-
kleding en het netjes terug monteren van 
het bestaande interieur, waarbij de sme-
rige originele minibar die naar bedorven 
whiskey en cocktails stonk het veld ruimde 
voor een koelkastje en een dvd-systeem. 
Men sloot alle elektriciteit weer netjes 
aan, zonder wanhopig te raken over de 

eerder losgehaalde, gigantische kluwen 
bedrading. In de hemel bracht men ener-
giezuinige ledjes aan, om het boordnet 
minder te belasten. Sowieso had eige-
naar Tijs al een diodeblok tussen de twee 
parallel geschakelde accu’s (één voor het 
aanzwengelen van de motor, één voor de 
overige functies) geplaatst, om leegtrek-
ken van de startbatterij te voorkomen. 

Nevenactiviteit
Via Auto-GT kreeg de limousine weer een 
dakbedekking van vinyl, nu echter zonder 
onderliggende foamlaag, want het strak-
ke plaatwerk van Teus Voskuil (kijk voor 
een volledige fotoreportage eens op zijn 
website www.oldtimer-restauratie-teus-
voskuil.nl) maakte deze overbodig. Bij 
Baldé’s Banden Service in Lunteren bestel-
de Tijs de Koning vier nieuwe ‘whitewalls’; 

de licht verweerde lichtmetalen spaak-
wielen wil hij in de toekomst nog eens 
in hun oude glorie laten herstellen. Ook 
het stomen van de bruine velours bekle-
ding staat op de planning, want gelukkig 
wisten Teus en uw redacteur de eigenaar 
van de Lincoln uit zijn hoofd te praten 
het hele zaakje door leder te vervangen. 
Dat zou de huiselijke sfeer aan boord ern-
stig aantasten. Enne… gaat de Town Car 
nu weer als een soort van MPV voor het 
gezin dienen? Bij tijd en wijle wel, maar 
hij krijgt er een belangrijke functie bij, als 
lijdend voorwerp van Tijs’ nevenactiviteit 
LimousineVerhuurLunteren (www.limou-
sineverhuurlunteren.nl). Er valt naast uw 
persoonlijke inspectie van de restauratie-
werkzaamheden vast nog wel een ander 
goed excuus te verzinnen om de Lincoln 
eens te boeken! |

De T-stukken onder de B- en C-stijlen verving 
Teus Voskuil door hoeken

In eigen beheer het segment tussen de portie-
ren in vorm geklopt Achterzijde van het tussenstuk
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