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Inleiding

De auto is niet meer weg te denken uit onze samenleving. 
Er zijn maar weinig mensen die zich kunnen redden 

zonder hun Heilige Koe.
Hoe anders was dat aan het begin van de jaren vijftig. Nederland is 

druk met de wederopbouw. Het gaat economisch redelijk en daarvan 
mag ook de gewone man profiteren.

Het straatbeeld verandert langzaam. Steeds meer mensen schaffen 
een auto aan. Iets wat in die dagen niet zonder slag of stoot gebeurt. 
Een gemiddelde auto kost ruim 5.000 gulden en als je bedenkt dat 

de lonen niet bijster hoog zijn, moeten de Nederlanders er een hoop 
voor laten om een auto voor de deur te hebben.

Degenen die zo gelukkig zijn, hebben echt plezier van hun trots be-
zit. Dagjes-uit en vakanties worden nooit meer hetzelfde. Autorijden 
wordt, naarmate de jaren vorderen, helemaal opgenomen in de sa-

menleving. Natuurlijk zijn er de minder mooie kan-
ten; de kinderen worden uit de straten verdreven,
     de wegen slibben dicht en de 
     luchtvervuiling baart zorgen.

In dit boek willen we vooral stilstaan bij de mooie 
kanten van het autorijden. In de jaren vijftig en 
zestig worden prachtige auto’s gemaakt, zelfs 
voor de mensen die niet zoveel geld hebben. 
Achter veel van die karretjes zit een verhaal. 
We hebben geprobeerd van veel auto’s de ach-
tergrond te achterhalen, maar vergeef het ons 

          als we daarin niet volledig zijn.
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En omdat autorijden zoveel meer is dan alleen de 
sleutel in het contact steken, laten we ook allerlei 

randverschijnselen aan bod komen. Veel dingen 
die we nu normaal vinden, waren vroeger een heel 
avontuur. Tanken bijvoorbeeld, of een bezoek aan 
de garage. En dan hebben we het nog niet eens 

    over het nemen van rijlessen!

Met de foto’s, advertenties en schaalmodellen in dit boek willen we 
de herinnering aan de auto’s uit de jaren vijftig en zestig levend hou-
den, vooral voor degenen die in die periode zelf voor het eerst ach-
ter het stuur kropen. Maar zeker ook voor de kinderen uit die tijd. 
 Auto’s waren toen nog een bezienswaardigheid, en niet alleen van-

wege de vormgeving!
Wie heeft er niet uren zitten mijmeren over welke auto de mooiste 
was? En was een ritje in een glanzende auto – het liefst op de voor-

bank – niet de droom van ieder kind?
En is de auto waar je vroeger zelf in reed, of die van je vader, niet 

opgenomen in dit boek... waarschijnlijk staat de auto waarin je graag 
had willen rijden er wel in.
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Eropuit met je auto. 
Maar zo nu en dan moet 
je wel even pauzeren 
voor een boterham. Dat 
kun je dan simpel doen 
of heel uitgebreid. Van-
uit de kofferbak recht-
streeks de geïmpro-
viseerde keuken in. 
Helaas is het gras soms 
te nat om te zitten.

De Ford Zephyr is begin 
jaren vijftig een van de 
luxere personenwagens 
uit de modellenreeks 
van de Britse tak van 
Ford. Naast de Six is er 
ook een stationwagen.



Zondagse uitjes
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Bermtoerisme

Doordeweeks heeft vader de auto voor zichzelf, maar op zondag wordt er met het hele gezin
een ritje gemaakt. Hoogtepunt van zo’n dagje uit is de picknick langs de weg. Genieten van al

het lekkers van thuis terwijl er af en toe een auto voorbij ‘tuft’.
Sommigen doen een dutje, anderen vergapen zich aan het verkeer. Kinderen

tellen de passanten: “Weer een witte!” Of: “Daar gaat nog een DAF!”
Eind jaren vijftig verkiezen veel mensen de berm boven een rustig plekje in het bos.

Toch is al die familiegezelligheid niet zonder gevaar en het zwerfvuil dreigt een probleem te
worden. Daarom wordt het picknicken langs de snelweg begin jaren zestig verboden. 
De automobilist kan vanaf dan wel terecht op grote parkeerplaatsen langs de snelweg.

Maar dat is lang niet zo gezellig. Langzaamaan verdwijnen de dagjesmensen weer 
naar de bossen.



DAF met het pientere pookje
Al in de jaren dertig is de van Doorne’s 
Automobiel Fabriek een belangrijke fabri-
kant van automobielen. In de jaren vijftig 
komt DAF met de Variomatic, oftewel ‘het 
pientere pookje’. De vondst van Hub van 
Doorne blijkt een gouden greep. DAF 
spreekt begin jaren zestig een behoor-
lijk woordje mee in de auto-industrie.
Maar er is ook een schaduwkant. 
Want hoewel het pientere pookje een 
prima uitvinding is, hebben de DAF-
jes in de jaren zestig te kampen met 
een slecht imago. De wagens zou-
den niet sportief zijn en het beeld ontstaat 
dat alleen mensen die niet goed kunnen scha-
kelen voor het pientere pookje kiezen. Hij werd 
ook wel truttenschudder met jarretelaandrijving 
genoemd.
Het GAK, de toenmalige verstrekker van uit-
keringen, gebruikte de DAF als bedrijfswagen. 
Daardoor ontstond de scheldnaam ‘GAK-DAF’.

Als het past in een DAF...
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...is het pas af
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Sportief of niet, de Ne-
derlanders zijn gek op 
hun DAF. Hoewel het
bedrijf de DAF graag
afficheert als familie-
wagen, zijn het vooral
ouderen en vrouwen die
de wagen aanschaffen.
Dat geldt vooral voor de
Daffodil die in 1961, te-
gelijkertijd met de DAF 
750, het levenslicht ziet.



Kamperen...
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Het imperiaal is een on-
misbaar attribuut voor 
de vakantieganger. Me-
nige Nederlander toert 
eind jaren vijftig met een 
immense berg baga-
ge op het dak door Eu-
ropa. Maar het toppunt 
was letterlijk en figuurlijk 
deze car-top sleeper. Een 
tent boven op je auto, 
geïntroduceerd op een 
 vakantiebeurs in Enge-
land in 1959. 

Het straatbeeld veran-
dert eind jaren vijftig 
niet alleen in de grote 
steden. Ook in de smal-
le straatjes van kleine 
dorpen kun je veel toe-
risten met hun auto’s 
vinden.



...op het dak
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Gorgy Austin Cambridge 
met caravan van onbe-
kend merk.

Op vakantie

Dankzij de auto komen verre vakantiebestemmingen opeens dicht-
bij. Vliegen is in de jaren vijftig en zestig alleen nog weggelegd voor de 

 rijkeren. En het handige is dat je zo veel mogelijk 
spullen mee kunt nemen.

Voor veel gezinnen is de planning van de vakantie al een waar feest. Met 
de atlas op tafel wordt de route minutieus uitgestippeld. Zelfs de rust-
plaatsen worden uitgezocht. En daar begint dan vaak de onenigheid.
In zijn verhalenbundel Koot	graaft	zich	autobio, vertelt schrijver Kees 
van Kooten hoe zijn ouders over een autovakantie denken. Het pa-
troon moet velen bekend voorkomen. Vader wil het liefst in één ruk 
doorrijden naar de vakantiebestemming. Rusten kan daar wel. Voor 

moeder hoeft al dat gejakker niet. Een paar uurtjes rijden, even van de 
snelweg af om dat mooie plekje te bekijken en misschien wel ergens 

 overnachten; dat is wat ze wil.



Morris
Sir Alec Issigonis is na de oorlog de stuwende 
kracht achter de Britse autofabrikant Morris. Hij 
ontwerpt de Morris Minor, een ruime, luxeauto 
die ook nog eens bekendstaat vanwege zijn, 
voor die tijd, prima wegligging. De Minor is zijn 
beste ontwerp ooit, vindt Issigonis zelf. Maar hij 
wordt eind jaren vijftig vooral beroemd door zijn 
Mini. Een compacte wagen, zelf spreekt Issigo-
nis van ‘een Spartaanse auto’. 
De Mini is een van de meest populaire Britse 
auto’s ooit. Het is ook de eerste wagen ter we-
reld waarbij gebruik is gemaakt van een dwars-
geplaatste motor.

In de jaren vijftig komt Morris met een nieuw 
model Oxford. De auto heeft dan al een lange 
geschiedenis achter de rug, die begint in 1913. 
De ‘nieuwe’ Oxford weet wat snel is; de auto 
haalt met gemak een snelheid van 119 kilome-
ter per uur. De Oxford IV is de stationwagen 
van Morris.

Een ruimtewonder
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Waar een kleine auto groot in is
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In 1961 fabriceert Issigo-
nis samen met zijn vriend 
John Cooper de Mini 
Cooper, misschien wel 
een van de meest karak-
teristieke autootjes ooit 
gemaakt. De Mini Cooper 
is dan wel klein, er zit ook 
een sportieve kant aan de 
wagen. De Cooper S doet 

het in de jaren zestig 
goed als rallyauto.

De Morris Minor MM 
die voor het eerst in 1948 
op de markt verscheen, 
maar tot laat in de jaren 
vijftig populair bleef als 
familiewagen.
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