
Welkom 
 
Beste Chrysler fans,

Mede namens onze sponsors heten wij u ook dit jaar weer hartelijk welkom op onze meeting op deze prachtige 
locatie, waar wij de mooiste Chrysler Groep klassiekers tezamen brengen met de fraaie collectie van The Gallery.
 
Een speciaal welkom voor de eigenaren van een “Classic Jeep”, welke voor de eerste keer deelnemen en wij 
hopen, dat dit het begin is van een langdurige relatie en toenemende aantallen wagens. Na ons bescheiden 
begin vorig jaar zijn wij verheugd dit jaar meer deelnemers en mooie “Speciality Cars”met Chrysler V8 Power te 
mogen begroeten.
 
Voor de historie van Chrysler V8 Power hebben wij een brochure gemaakt inclusief een korte beschrijving van de 
diverse merken, die deze motoren hebben gebruikt. Al schrijvende aan dit artikel kwamen wij tot een ver- 
rassende, maar toch eigenlijk ook logische en vaker voorkomende conclusie... De geschiedenis herhaalt zich!  
Wij zijn in een vergelijkbare situatie als in de jaren 70, gekenmerkt door olie crises en nieuwe strenge milieu 
eisen, met als gevolg destijds een afname van de verkoop en zelfs het verdwijnen van diverse V8 motoren.
Chrysler speelde hier toen op in, door met kleinere V8 motoren en uiteindelijk met een kleine zuinige 4 cylinder 
compact range uit te komen. 

Afhangende van de plaatselijke markt omstandigheden en het type klant werkt de huidige autowereld momen-
teel aan een serie nieuwe motor constructies en alternatieve brandstoffen om aan de nieuwe eisen te voldoen.
In tegenstelling tot het verleden kan Chrysler in deze tijd zuinige diesels leveren aan de betreffende klanten 
doelgroep en er zullen altijd klanten blijven die perse een V8 willen, maar een grote groep autorijders zal op zoek 
gaan naar zuinigere en kleine autos. 

Wij hopen, dat de Chrysler Nederland directie tijdens de Chrysler Tea Time toespraak iets van haar visie en 
toekomst plannen in dit verband kan toelichten. Maar wat ook de toekomstige strategie van Chrysler mag zijn, 
vandaag toont u met uw wagens hier het mooie verleden, met vele fraaie voorbeelden. De eerste klassiekers 
met bio-brandstof zijn al gesignaleerd dus wie weet hoe milieuvriendelijk u in de toekomst naar de meetings rijdt.
 
Vandaag danken wij u voor uw inspanningen bij het in stand houden van uw stuk Chrysler historie en voor uw 
komst naar The Gallery.

CRUiSING HOME 
 
Alsof er nog niet genoeg files zijn hebben wij dit jaar besloten aan het einde van de middag een CRUISING 
HOME PARTY te organiseren. Later hoort u de details. 

Maar in deze tijd van zeer hoge benzine prijzen zijn wij toch even in het archief gedoken en er is historisch maar 
één conclusie mogelijk voor de terugrit – Chrysler Groep wagens zijn zeer zuinig als je er maar op de juiste 
manier mee rijdt .Wij hebben als voorbeeld de Mobil Economy Run 1957 genomen toen de Chrysler V8 wagens 
alle klassen wonnen.
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Voor de 6 cylinder home cruisers, jullie moeten het nog 

minstens 25% beter doen.

Het geheim in 1957 lag bij de door Mobil aanbevolen rijstijl---

 

 1958 / 2008 CHRYSLER  
 INTERNATIONAL ASSEMBLY  
 PLANT – ROTTERDAM 

Ja en dan is er dan nog dat andere “jubileum”.

Iedere keer lees ik in de klassieke tijdschriften over die “evenementen” – 40 jaar dit – 35 

jaar dat.Als je maar lang genoeg abonnee bent maak je elk nieuw lustrum mee. Nou 

deze zomer is het dan 50 jaar geleden, dat het grote machtige Chrysler de (NEKAF) fab-

riek op de Sluisjesdijk in Rotterdam kocht. De “jonge generatie” van medewerkers is hier 

vandaag weer aanwezig, zelfs inclusief een enkeling die nog bij de Nekaf Jeep assem-

blage betrokken was voor 1958. Stel je voor het is rond 1960 en je krijgt de kans om voor een van de 10 grootste bedrijven ter wereld te 

gaan werken. Een Amerikaanse auto fabrikant! “The American Way of Business”. Nou dat laatste was het en we hebben er veel van geleerd, 

waar we ondanks ons weinig inflatiebestendig Chrysler pensioen, nog met een glimlach aan terugdenken. Via het bestseller boek “De Nekaf 

Chrysler Story” is het verhaal beschreven. Maar hierbij toch nog wat achtergrond informatie, die niet in het boek voorkomt.

 ERE WIE ERE TOEKOMT 

De Rotterdamse fabriek was eigenlijk de opvolger van de Antwerpse fabriek. Toen Chrys-

ler Corporation in Detroit tot stand was gekomen werd Chrysler Antwerpen in 1926 de 

Europese poot en men assembleerde er Chrysler-Plymouth en DeSoto. Nog geen Dodge 

omdat dit een onafhankelijke divisie was, die bovendien al voor de aansluiting bij Chrysler 

een fabriek in England had opgericht en daarnaast waren er nog Dodge importeurs die 

zelf assembleerden.

Maar voor Detroit was Antwerpen de Europese basis en alle Amerikaanse bazen kwamen 

er regelmatig op bezoek – tot ....



1958 – Chrysler International wordt gevormd  
- inclusief Dodge - en Chrysler gaat op de Europese  expansie 
toer

Als onderdeel van de nieuwe strategie kocht Chrysler een meerderheidsbelang in het Franse Simca.

Een van de neven effecten was, dat Chrysler wereldwijd ook Simca’s ging assembleren.

Omdat NEKAF in Rotterdam al enkele jaren ook Simca’s assembleerde besloot men deze “moderne” fabriek te kopen en er de nieuwe EEG 

fabriek voor Amerikaanse wagens van te maken ter vervanging van de oude Antwerpse fabriek. Voor Antwerpen – dat Benelux sales & mar-

keting center werd – was dit een teleurstelling. Een beetje een Fortis/ABN affaire in de jaren 50, maar dan in omgekeerde volgorde.Hoewel in 

de zomer van 1958 aangekondigd zou het nog tot eind 1959 ( modellen 1960 ) duren voordat de eerste Amerikaanse wagens in Rotterdam 

van de band kwamen.

Maar de leiding van de fabriek zou in Belgische handen komen. De nieuwe directeur werd de jonge Pierre Debroux, welke na enkele jaren 

zou opgevolgd worden door een andere Belg, Frank van Reusel, die tot de sluiting in 1970 zou blijven. Deze zou al kort na zijn aantreden in 

Rotterdam beroemd worden. Hij kwam uit Venezuela naar Nederland en was in het begin vooral druk bezig met zijn verhuizing en bezoeken 

aan de directie in Geneve, toen hij op het personeelsfeest de historische woorden sprak “Toen ik hier kwam vond ik een zieke koe, maar het 

beestje voelt zich al een stuk beter”.

In het kielzog van de Belgische directie kwam de voormalige Antwerpse plant & production manager Jos DeClerk, met enkele assistenten, 

als productie adviseur naar Rotterdam. Hij zou gauw beroemd worden als de man “met het notitieboekje”. Je wist nooit wat er daarna 

gebeurde. Het Belgisch team reed elke dag heen en weer naar Antwerpen. Om dit even in het juiste perspektief te zetten, er was toen nog 

geen autosnelweg naar Antwerpen en er waren nog grens controles. DeClerk was kort na de 2e wereldoorlog nog met een Amerikaanse 

delegatie naar de VW fabriek in Duitsland geweest, die kever leek tenslotte op de 2 deurs Airflow, maar de Amerikanen vonden het niet 

interessant. Overigens zou Chrysler begin jaren 60 nog een niet geslaagde poging doen om de Duitse automerken Borgward en NSU te 

kopen. In de loop der jaren zouden er nog verschillende internationale Chrysler managers in Rotterdam geparachuteerd worden, meestal in 

Supply Management zoals dat nu heet. Het eerste Nederlands, dat zij onder controle hadden was meestal – een jonge klare. Maar uitein-

delijk werden er in de spirit van de jaren 50/60 met ups en downs op de Sluisjesdijk toch zo’n dikke 80.000 auto’s “Handbuilt with pride” 

geplanned en gemaakt door Nederlandse autochtonen en de eerste allochtonen van die tijd.

“HANDBUILT WITH PRIDE!”

Nekaf Chrysler Story, 22 jaar 
automobiel  
assemblage in  
Rotterdam



CHRYSLER PLYMOUTH DODGE DESOTO IMPERIAL JEEP

De Chrysler International Club 
- Hans Ensing- Algemeen coördinator en tekstschrijver van deze meeting

 Een buitengewoon exclusieve club van voormalige medewerkers  - de jonge  
generatie van toen - van de vroegere Chrysler International Assemblage fabriek in  
Rotterdam. Jawel dat leest u goed want die fabriek assembleerde in de jaren 60  
diverse Chrysler USA modellen voor de Europese markt, na eerst in de 50’er jaren  
o.a. nog de Nekaf Jeep gemaakt te hebben. 

De jonge generatie

Chrysler Compact Car Register 
van voorzitter Ton Coebergh

Ton is het verhaal van de auto van mijn vader, want die had een Plymouth Valiant  
gebouwd in Rotterdam en Ton richtte de club op voor eigenaren van Chrysler  
Compacts uit de jaren 60 en 70 met de bekende namen Plymouth Valiant-Dodge  
Dart en de daar van afgeleide modellen en ook de Barracuda’s en Challenger’s uit  
die periode. Die Valiants en Darts waren in hun tijd redelijk populair en er zijn er in  
totaal wereldwijd vele miljoenen van gebouwd. 

De Mopar Club 

De grootste Chrysler club in Nederland en door het jaar organisator en deelnemer 
aan diverse Mopar evenmenten in of buiten Nederland,  De club van de stoere en 
mooie Chrysler wagens uit de goede oude tijd. Zware 8 cylinder Hemi motoren – 
dikke chroom wielen en king size banden . Chargers – Roadrunners – Sebrings 
etc, maar ook veel  gewone mooie Chrysler klassiekers met veel bijzondere opties 
uit die tijd. Veel kijkgenot toegewenst.

Ton ten midden van zijn 
Compact Cars

DE CLUBS & ORGANISATIE ACHTER DE 2008 MEETING

De Dutch Full Size Jeep Owners Club 
van Ton Groenenboom

Was natuurlijk een goede en logische gedachte van de Chrysler directie dat Jeep 
erbij hoorde. Bij een eertse contact werd het al snel duidelijk, dat er nog heel wat 
klassieke Jeeps in restauratie zijn, maar dat vandaag ook een aantal mooie  
wagens zouden komen, die de legende waardig zullen vertegenwoordigen. Wij 
hopen daarnaast ook “Asfaltrijders” met mooie auto’s uit de grote Jeep Club NL te 
mogen begroeten.

De eigenaren en partners van een 
klassieker met Chrysler v8 power

Na een eerste begin vorig jaar zijn er dit jaar al veel meer! Dank voor jullie komst en 
alvast tot volgend jaar misschien.


