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Na zeven jaar redelijk tevreden in een Opel
Commodore te hebben rondgereden, is
Theo Grootendorst in 1974 zo zoetjes aan
weer eens aan een andere auto toe. Via-via
hoort hij dat een Amsterdamse Volvo-dealer
een vrijwel nieuwe 164E te koop heeft. De
- nu inmiddels gepensioneerde - Weesper
radiohandelaar wordt zijn 'vaste baas·.
Grootendorst mocht zijn nieuwe
VanautoTheo
niet kleiner zijn dan de Commodore.

Door Ruud Ronteltap
Foto's: Ivo Lucas Luijckx
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Van een andere Opel was hij niet per se afkerig,
maar het kon ook best eens iets anders zijn. Uiteindelijk werd het dus de bordeamcrode Volvo
164E, voorzien van een zescilinder inspuitmotor, automatische transmissie, lederen
bekleding en alle opties. Op dat moment het
beste - en duurste - wat Volvo in huis had. Als
bedrijfs- en demonstratieauto had de vierdeurs
sedan inmiddels een kleine 15.000 kilometer
afgelegd en toen het kopje eraf was, mocht hij .
weg.
'Ik vond het in de eerste plaats een m66ie
wagen,' vertelt Grootendorst, 'want om je de
waarheid te zeggen spreken uiterlijk en comfort van een auto me nog steeds meer aan dan
de eigenlijke techniek. Wat me het meeste aan
de auto beviel was zijn imposante "voorkomen" .
Met zijn klassieke, bijna Engels aandoende
grille en die markante verstralers heeft hij een
eigen gezicht. Stoer en chic tegelijk.'

Wat er de daaropvolgende negentien jaar met
de donkerrode Volvo gebeurt, is in een paar
zinnen verteld. Elk jaar legt de auto circa
15.000 kilometer af. Tijdens de vakanties krijgt
hij het grootste de el van Europa te zien. De
164E doorkruist de Alpen en staat als deklast
op de boot naar Corsica. En in al die jaren
loopt-ie geen deukje, ge en krasje, zelfs geen
schrammetje op. Thuis, in Weesp, slaapt hij
altijd in de garage. Dat wel. Verder wordt hij
goed, maar niet fanatiek, onderhouden. En in
al die jaren laat de Volvo zijn baas geen moment in de steek.
'Ach kom nou!' roep ik, scheel van afgunst.
De heer Grootendorst - 'Waar of niet, Betje ?' doet een beroep op het geheugen van zijn echtgenote. En jawel, hoor, de waarheid komt boven water. 'Drie jaar geleden, ' biecht mevrouw
Grootendorst op, 'werd de motor ineens te
warm. Het was op de Autobahn, weet je nog
Theo? Toen heeft die man van de ADAC een
slangetje vervangen, want daar zat een scheurt je in, of zoo Maar dat hebben we hem allang
weer vergeven, hoor!' Hem, zal de lezer begrijpen, slaat in dit geval niet op de Duitse wegenwacht, maar op de Volvo die in de familiekring
veelalliefkozend 'die rooie' wordt genoemd.
Toch blijft dat koelwaterslangetje in het onderbewuste van de Weesper rondspoken, als een
addertje onder het gras. Wordt de Volvo niet
langzamerhand wat te oud voor verre vakantieritten? Moet hij niet eens stevig worden aangepakt? Of is het verstandiger de rooie weg te
doen en een nieuwe te kopen? Grootendorst:
'Ineens zei iedereen tegen me dat het zo niet
veellanger goed zou gaan. Maar wat te doen?
Had Volvo dit type auto nog gemaakt, dan zou
ik misschien wel een nieuwe hebben gekocht.
Aan de andere kant waren we toch erg gehecht
geraakt aan dit exemplaar. Ook mijn vrouw,
hoewel ze zelf niet rijdt. "Kijk die rooie toch
weer eens lekker staan te glimmen", zeiden we
weleens tegen elkaar. In die auto, moet je rekenen, zat een heel stuk van ons leven. Dat zet je
to ch niet zomaar bij het grofvuil? Nou dan!
Maar met dat al stonden we natuurlijk wel
voor een dilemma ... '

Knoop doorgehakt
Op dat dilemma volgde eenonverwachte ontknoping. 'Op een middag,' vertelt Grootendorst,
'werd ik me er ineens van bewust dat een pikzwarte 164 mij als een schaduw volgde. Toen
ik thuis bij de garage stopte, deed hij hetzelfde.
De bestuurder stelde zich voor als Eduard Pijl,
Volvo-liefhebber in het algemeen en van de 164
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'Eigenlijk ben ik niet zo'n autofreak. Maar mijn fraaie Volvo 764E na 79 jaar trouwe dienst afdanken?
Dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Dus werd het restaureren. En nu blijkt "die rooie" ineens de
allermooiste en lopen de freaks mijn deur plat!'

in het bijzonder. Zijn eigen exemplaar, vertelde
hij, had de kleur en het verhoogde koetswerk te
. danken aan een verleden als lijkwagen. Meneer
had anders ook een schitterend origineel exem·
plaar! Daarom was Pijl me gevolgd. Jammer
alleen dat er wat roest aan de portierranden te
zien was . Moest ik toch eens wat aan doen!' En
mocht Grootendorst adviezen nodig hebben:
Eduard Pijl wist de weg en zou hem graag helpen.

'En zo is het eigenlijk allemaal gekomen',
vervolgt Theo Grootendorst. 'Om te beginnen
leverde Pijl me een paar puntgave portieren.
Omdat ik niet van plan was zelf te gaan klussen, stak ik eerst mijn licht op bij Autofinish,
een autoschadebedrijf hier in Weesp. Zij monteerden de deuren en een fabrieksnieuw windscherm. Een grondige inspectie bracht echter
nog meer zwakke plekken aan de carrosserie en

Voor een grondige restauratie
werd de Volvo van het echtpaar
Grootendorst helemaal kaal
gehaald. Nu staat de auto er
weer in voile glorie bij.
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De 'rooie' werd in 1993 door het
Volvo 164 Register uitgeroepen
tot allermooiste auto van het
jaar.
Autokampioen bracht twintig
jaar geleden een test van de
Volvo 164EAutomaat. Dok
toen voerde men als pluspunt
de 'degelijke constructie' aan.

jaar en dik 300.000 kilometer niets noemenswaardigs. De klas si eke Borg-Warner 3-speed
automaat was zelfs nauwelijks van een nieuwe
te onderscheiden. 'Bij Miihl,' vervolgt Grootendorst, 'is de auto, to en Vuijst met het las- en
herstelwerk klaar was, ook weer helemaal
aangekleed. Daarna hebben we hem naar Autofinish teruggebracht om te worden gespoten.
Uiteraard weer bordeauxrood, hoewel die kleur
eigenlijk te boek staat als "carribean red". De
hele opera tie heeft ongeveer acht maanden
geduurd. Ik heb niet zonder vervoer gezeten
hoor, want Dick Miihl heeft me gedurende die
hele periode een leenauto ter beschikking gesteld. Logisch dat ik hem de rooie als publiekstrekker ter beschikking stelde toen hij vorig
jaar zijn nieuwe showroom opende. I
Ook Theo Grootendorst kocht bij die heuglijke
gelegenheid een paar lootjes voor de tombola,
met als hoofdprijs een driedaagse reis voor twee
personen naar Volvo-bakermat Göteborg. En '
raad eens wie die reis won ... Precies! Grootendorst: 'Het was echt geen doorgestoken kaart!
Anders win ik nooit wat.' Toen importeur
Volvo Nederland Personenauto van dit prachtige toeval hoorde, deden ze er namens de zaak
nog een dagje bij, een dag waarop meneer en
mevrouw Grootendorst als VIPS - 'de Neder·
lands e vlag hing uit!' - in de fabriek werden
rondgeleid.

in het plaatwerk aan het licht. En dat betekende
verhuizen, want op een echte liefhebbersrestauratie zijn ze bij een autoschadebedrijf
natuurlijk niet ingesteld. Via Autofinish kwam
ik terecht bij JooP Vuijst in Muiden, een restaurateur die nooit adverteert en het van mondtot-mondreclame mo et hebben. En ik doe daar
van harte aan mee, want hij heeft dit karwei,
waarbij de auto helemaal kaal is geweest, op
werkelijk voorbeeldige wijze geklaard. I
Publiekstrekker
Voordat 'de rooie' naar Muiden
ging had de plaatselijke Volvodealer, Dick Miihl, hem al van
een gloednieuwe B30F-motor
voorzien. Grootendorst: 'Dat
bleek beter en niet eens zoveel duurder dan de oude te
laten reviseren. Tot mijn verbazing kon Volvo die motor
zon der mankeren leveren,
want ze schijnen nog in raceboten te worden gebruikt. '
Aan de rest van het mechaniek mankeerde na negentien

Allermooiste
Inmiddels was hun Volvo wereldberoemd in
Weesp en ommelanden. De rest vanautominnend Nederland tastte nog in het duister, maar
dat veranderde op een mooie zondag in oktober
vorig jaar toen het echtpaar Grootendorst zich
- na aandringen van Eduard Pijl - naar Slot Zeist
begaf voor de jaarlijkse keuring van het y 91vo ,..",,,, ,
'anti' ~"O
164 Register. Grootendorst: ~1;;j0I}ge, ,wat' een . ,G 'o '''. ;';,
mooie auto's, zei ik tegen mijn vrouw;f0en. 'we.:;;~,~".",; '; ,,,.'
er ~a~k~~:~ec~ -;e~~ qe~tje åchteraf, 'ra~~}jk ' "~:;..,o
~;~c'M
.~ vo'elde_me een tikje onwennig en.wilde ·m~..nie,1; "t",,~_t",,\-,
De Volvo 164E Automaat
" cA
',' ,.CC _ "____~
"~~;
-.k,
\,-,-~
~,~~\,-:,,-- -,-.:- ', ','
~~~ ~~:n1 ~p ta ,(tvo'orgrorl(( dJängen >II M~ ~\ Ga)~ \ .\\..~~~~ 1 ."<I~ (,;~. ~~~tO
~r; I ~:,c;;;~\,~\o~
Il;; .. ,
..
)~",f'
<t\'",('
' · eC~~)o;"f>l\\;; ~.,:~~u:t,,:~;;{:~p'1~_l'~O~:C~
In 1958 startte het projeet 858, ~uir.i!J,j,196!tj;re ~V(Jtv.oA'64 voort- " .
.,~, Pil,lJ.J1, .~~fW;)I"51e\ eoc;:ht'e,fr,e"~).z,s~~~~h;op de~qJv~'~:~;' :,~~;~ "',:
v1oeide, De p~od~k,:i~,e~tbeeine1i!rL,i:!]JJ3.1nYo'taa1 zijn er ge~
w~,".'"
;'~ ('., stQrtt'eIi,"\:ne-åkte~Cde,GI'0ot'endorsten gezelli!:f";'" ",'
rende d1e
peno6!:e-rmm-1S5.
OQO-vo1vo'
s
van
'
h
et
vy,p'e
'
J
.
64
ge]Jwakt.
Het
,~1,
-:,.:~'"
'~~'n:,;\. 9~II).effe.):;d\ze.M'ar'en~nH
op'tlj~:i iIi a~ ;aal
... " co "l""'~;~:
~
._.
~ y,:..:---~1
---~"
. ,
~;n
.~.
lY
~\''''''f' 3i:I\~,",i\
was eel]. zakenautolran-formaaifEo wercj. ae vVlTlo-l-{)4'(l!JlminstkOgepre~':"'s;;.,
l' lerug oni d~ vooFzitte):' te hören aan~Qnctigen,:·",t
senteerd':'De.' br~es
uit d'e_____
tild ~~rg.e1ijJ<ei(de
164 :le1ts met ~en
'"
,~, o"" .:!ell,,~'de;moolsttl\64 va,.o'p..l9.'2Wis.:a~ , ' u""~u.""",,,~
;...
•.
.'
_____
\~
rijdende vergatleEiilLl: ____
." ')l' ,.' ,,0)
..--'~
;~~9di'~U't6;v.ah::;. ' ·U ~äå!ftai'et"'a . Grootenaorst:
Alle 16g-modgllen zijIf.s(lltijr1\vo;gienlv'ft~~en ~cil~!},.4.eI ![1,o.t,Qr~,~y,,'iJjiat
'>" "~~ilp1en we v.~,%h\et flerst en wonnen MHl-met1971 kog er wIJxder/g?.kozen m§sen_~en verSie"vlf,fi.:1b?~~W~14-S pk en
\1~\J.,
eeI.\.de beker,' zeg! ,We kenden er geen mens!'
129 kw/175 pk:' ~iBaf 1-9-74 was ~lleen nog nia(lkq.i{J;7a'·p'~~v,.ersieo1ever. '~,
Dft~'ve..r~?r~~td~ ;'Flel. 'fnmid!iels~zi~n het eg:g,~~iiiifii
baar. De zeseiHnd~~§ waren eigen. ijk ge12romb~f,({ld~ 'tif{iepinder-moto1'4' pa,ar Groqtendorst ep ):lun 'rooie' een
ren die al in de ViJlvb Y40-serie Werden ge ,Uik~1:;IJ.'j[ b~~ipgCenJll2, slag
~j
oI.1der y olvo7fan'aten~ en kijken
van de eilinders zijn.namelijR precies eliiJJ VQpr de~.1P4 zlin~~r twee
tsE-. meervån op;~ls ie inedns
lh
: 'l a'k t".,
,, , , , ',;
,,' 'o;, ,c,:&'"~'
"e
~':::'-,',,\.~,,:,\\
ll' efh
"' ebb' bers, w~rde
'n 'td,U!;'CK,ldlUjJL.
'
f '":.l\1:a,Ellc~ejlt.e:en
el'1'1n d ers 'b"
17gep
_ ,,,I<l""''''''",od"·,a~<
,.
of3":,
~
'"
-:l.f>1A

ll.t>

.t::""/:I'>

"'.

~<l

•

\ l ~!1 ~

\ O;'l''-'

<;Nfl"

,

Oi} 1\

_r '('1)9

f':\"

.

·t'

.ol

>,

,1' .

"

,,"

0<;"

.'

.'

OH

\

r

(--t.

De eerste 164-modellen hadden een wiel15asis v~~~~q een~time(ii~\-?C autofre~ki~;~m.~,, :tja., ;, adl ...
Vanat 1971 wetd,dewje1basis vande.J.64 twee eenf!~~ter"~?ng~~::!!!
'~
Groqtendor~t we1wat ye~, hoor ...
1973 moest er voor de 164E metaut[)ma.at f28,97!j;;~< w!?,f,4eI]l<I1eet}Jete1d.
c.;-~"
Geen misselijk bedrag in die fiid:~Zijn directe eon-etirI~nl?{{;;wali!fftje
kL.
,_ (
Rover 3500 Automaan en de BMw 2800 -Autamaat\
a~ - '\\0
N~"
",,~, ck
,.'
',;0 '

tD.:

•

AUTOKAMPIOIN

"

~
o __ r"\,{.i,,\IJ!'S
-s~,-\l<\j..\-,. ag.;?:t"I"
et."t 'c,

;).':\.' -..,'J<

~

tr:B

i' "

••

-

c>J f\U

d~ >\<1'"

_r

":' "

,'.\
"]1

\

",Or')

'

