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TeksT RogeR Lomme

FoTograFie PauL SchouwenbuRg/RogeR Lomme

In een halve eeuw tijd gingen er
28 Ferrari’s door zijn handen,

inclusief een 250 GTO.
Paul Schouwenburg’s leven

draait nog steeds om oude Ferrari’s 
en andere boeiende klassiekers.

Hij heeft het vastgelegd in een 
autobiografisch boek, ‘Ferrari Fever’. 

B
OEKEN OVER FERRARI zijn 
er genoeg, maar een boek dat 
heel specifiek over Ferrari én 
Nederland gaat is iets aparts. In 
de zitkamer van Paul’s huis in 

Aerdenhout, waar hij al 27 jaar woont, gaat het 
gesprek eerst over de waanzinnige bedragen 
die inmiddels voor klassieke Ferrari’s worden 
betaald. Paul’s visie daarop is helder: “Het gaat 
niet meer om de passie of om het rijplezier. Nee, 
het gaat nu alleen nog om de waardeontwikke-
ling. Ik heb nooit om die reden een auto aan-
geschaft. Ik kocht een auto uitsluitend omdat 
ik hem mooi en spannend vond, of omdat hij 
geweldig reed. Ik heb in het verleden wel eens 
flink geld verloren aan een auto. Ik herinner 

‘Het gaat echt om de
 passie en het avontuur’

me nog een Talbot-Lago. Ik vond hem heel 
mooi, maar niemand wilde hem daarna heb-
ben. Tegenwoordig worden klassiekers gezien 
als een belegging, een variant op kunst. Dat 
klopt voor een aantal uitzonderlijke modellen 
misschien wel en in dat licht bezien is een paar 
miljoen voor een Ferrari tegenwoordig voor 
een top-kunsthandelaar een schijntje.”

Drie kwartier later gaan we naar de eerste 
verdieping om te praten over het boek. Paul’s 
werkkamer is volgepakt met memorabilia. In 
een vitrinekast staan wat automodellen, maar 
ook oude treintjes van Märklin en zo’n stoom-
machine waar ik vroeger als kind van vijf al 
naar stond te staren in de etalage van de speel-
goedwinkel. Verder boeken, heel veel boeken. 

PAUL SCHOUWENBURG’S FERRARI FEVER

Wie is Paul Schouwenburg? Hij antwoordt: 
“Op de eerste plaats ben ik een medische pro-
fessional, gepokt en gemazeld in mijn specia-
lisme: de chirurgie van het hoofd-halsgebied 
en in het bijzonder van tumoren van keel, 
neus, bijholten, stembanden, hals en dat soort 
lokalisaties. Dat vak heb ik met veel liefde en 
toewijding beoefend. Natuurlijk heb ik altijd 
heel hard moeten werken. Dat was echter geen 
probleem omdat deze chirurgie het mooiste 
vak ter wereld is. Daarnaast ben ik sinds mijn 
prille jeugd een autoliefhebber. Daarvoor voel 
ik net als voor mijn vak een grote passie, alleen 
moest ik vóór mijn pensionering mijn hobby’s 
er naast doen. Let wel, in de schaarse vrije 
momenten! Ik herinner me nog dat ik vaak 

geen tijd had om de kwalificaties of trainin-
gen op Zandvoort te rijden. Ik was dan in het 
ziekenhuis aan het opereren of liep zaalvisite 
en dan reed ik op zondag naar Zandvoort en 
moest noodgedwongen achteraan starten. Dan 
reed ik als het meezat met mijn Ferrari 250 GT 
SWB het hele veld voorbij. Nee, dat vonden ze 
echt niet leuk”, vertelt hij lachend. 

Toen niemand nog van Ferrari had gehoord, 
was Paul al met het ‘virus’ besmet door ont-
werper en goede vriend Rudolf Wolf, één van 
de eerste Ferrari-rijders in Nederland. Rudolf 
wees hem de weg naar Garage Francorchamps 
in Brussel en vertelde honderduit over het 
merk. Jaren daarvoor had Paul al voor het 
eerst in zijn leven een Ferrari in het centrum 

van Amsterdam gezien. Een 250 GT Europa, 
een emotionele schok die in zekere zin zijn 
verdere leven heeft beïnvloed. Toen hij jaren 
later zijn eerste tweedehands Ferrari ‘project 
‘ voor een prikje kocht bij Jacques Swaters in 
Brussel, werd hij door Swaters aangesteld als 
importeur voor Nederland. Het was geen lang 
leven beschoren. De eisen van zijn artsenop-
leiding maakten het bijna onmogelijk Ferrari’s 
met zijn werk te combineren. Door de jaren 
heen volgden vele bijzondere Ferrari’s, zelfs 
een 250 GTO. Vrijwel allemaal werden zij met 
liefde gerestaureerd, gereden en na enkele 
jaren geruild of verkocht. In totaal gingen zo’n 
80 klassiekers, waaronder 28 oude Ferrari’s, in 
50 jaar door Paul’s handen. Hij bouwde een 

VAN LINKS NAAR RECHTS
Ferrari 212 Export Lungo 1952,

Ferrari 250 GT Berlinetta (SWB) 1961,
Ferrari 250 Monza 1954, Nürburgring,

Ferrari 250 Monza, vondst in
de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat,

Ferrari 250 GT Berlinetta Comp/61.



‘Ik kocht een auto 
uitsluitend omdat ik 
hem mooi en span-
nend vond, of omdat 
hij geweldig reed’

Paul Schouwenburg’s ‘Ferrari Fever’ telt 384 pagina’s en is uitgege-
ven door Eau Rouge Publishing (www.eaurougepublishing.com). De 
prijs bedraagt 105,00 euro, een luxe editie met koolstofvezel cover 
(oplage 100 stuks, prijs 240 euro) is in voorbereiding.
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ver van onder meer het boek over de Ferrari 
Breadvan. Dat was een goede zet. Hij haalde 
op punten de scherpe kantjes eraf en kon mij 
goede tips geven. Ook raadde hij mij aan om 
mijn professionele loopbaan aan het boek toe 
te voegen. Op mijn twintigste jaar ben ik actief 
met Italiaanse auto’s begonnen, maar de kern 
van deze passie is natuurlijk eerder ontstaan. 
En zo kwam het dat ik het boek nu laat begin-
nen bij mijn geboorte. Mijn interesse voor de 
klassieke Ferrari is misschien wel ontstaan 
door de Märklin stoommachine die ik op drie-
jarige leeftijd kreeg, de elektrische treintjes die 
mijn vader na de oorlog voor mij kocht en uit-
eindelijk de Ferrari 250 GT van Rudolf Wolf. 
Dat speelgoed fascineerde door de verfijnde 
techniek en mooie constructies. Iets dat ik later 
duidelijk bij Ferrari terug vond.” 

Ook over zijn Ferrari 250 Testa Rossa, die 
al 33 jaar  in zijn bezit is, heeft hij alles opge-
schreven. “Compleet gedocumenteerd, elk 
onderdeel met het specifieke fabrieksnum-
mer erbij. Paul: “In Maranello hebben ze hun 
‘zegen’ gegeven aan de auto. Hij heeft er jaren 
geleden drie weken voor onderzoek gestaan 
en men was heel complimenteus. De auto is 
opgebouwd uit de componenten van wel vijf 

De nog drukke situatie thuis, met twee jonge 
thuiswonende kinderen, dreef hem tot een 
rigoureus plan. Op een dag in oktober enkele 
jaren geleden laadde hij zijn auto vol met boe-
ken, archiefstukken, aantekeningen en zijn 
computer. Hij ging op zoek naar rust en beslo-
tenheid en zette koers richting Italië. Paul: “Ik 
wilde mij echt terugtrekken om in alle rust 
alles op te schrijven. Ik ging naar het beroemde 
hotel Le Maschere aan de voet van de Futa-pas 
vlak bij Florence. Ten tijde van de Mille Miglia 
reden de coureurs even verderop op het vrij 
rechte stuk 260 km/h en hangend over de ste-
nen muurtjes rondom het hotel kon je de echte 
Mille Miglia deelnemers onder je langs zien 
stormen! Daar vond ik de rust en inspiratie 
om te schrijven. Het was echt monnikenwerk. 
Vroeg opstaan en pas heel laat naar bed. Dat 
heb ik een tijdje gedaan, hetzelfde later ook net 
buiten Trento en uiteindelijk had ik het verhaal 
op hoofdlijnen op papier.”

Paul vervolgt: “Op een gegeven moment 
vertelde ik mijn vriend en directeur van 
Bonhams Europe, Philip Kantor, dat ik aan het 
schrijven was en hij adviseerde mij dringend 
een eindredacteur in te schakelen. Dat werd 
op zijn aanwijzing Marc Sonnery, de schrij-

enorm netwerk op binnen de Ferrari-wereld. 
Maakte vele vrienden, heel vaak in Italië, 
Zwitserland en Amerika. 

Een van zijn goede Nederlandse kamera-
den, woonachtig in Zwitserland, was autohan-
delaar Rob de la Rive Box. Hij bracht in 1991 
het boek ‘Mag het een Ferrari zijn’ uit. Paul 
was toen bijna vijftig en realiseerde zich dat hij 
inmiddels zoveel had meegemaakt op auto-
gebied dat ook hij het maar eens moest gaan 
opschrijven. “In eerste aanzet wilde ik alles 
vastleggen voor mijn Catherine , de kinderen 
en een twintigtal goede vrienden. Catherine is 
bijna 25 jaar mijn steun en toeverlaat, ook in de 
hobby, en is een uitstekende automobilist die 
even gemakkelijk in haar Abarth 500 Essesse 

 Naar het startpodium op de Grote Markt…

...en de eerste meters.

Testa Rossa’s: een motorblok - van de laatste 
250 Tour de France - met TR koppen, 38 DCN 
Webers, radiateur en oliekoeler, magnesium 
versnellingsbak, achteras, remmen en de ex-
Hawthorn benzinetank. Om maar wat te noe-
men van de vele originele delen. Het Classiche-
certificaat zal mijn Testa Rossa niet krijgen 
maar Ferrari was onder de indruk omdat hij 
opgebouwd is uit louter originele componen-
ten. Het is gewoon een geweldige rijdersauto 
en een echte schoonheid. Die motor, het geluid, 
het is ongelofelijk.” 

Terug naar het boek. Paul: “Het manuscript 
was klaar, maar toen volgde een enorme klus: 
de foto’s. Ik heb vele duizenden fotonegatie-
ven en afdrukjes. Daarvan heb ik er uiteinde-
lijk 2.000 laten scannen en met die scans, alle 
fotoboeken en negatieven ben ik naar Marc 
Sonnery in Frankrijk gereden, met een koffer-
bak vol. We hebben ons drie dagen opgeslo-
ten en een selectie gemaakt van ongeveer 700 
foto’s, natuurlijk niet allemaal van topkwali-
teit. Ze zijn veelal door mijzelf gemaakt, maar 
doordat het allemaal unieke auto’s zijn, is dat 
minder belangrijk.” 

In mei 2103 was de tekst klaar en waren de 
foto’s geselecteerd. Daarna volgde nog een 

immense klus: het daadwerkelijke samen-
stellen van het boek. “Marc had mij geleerd 
hoe te rubriceren, op welke manier foto’s het 
meest tot hun recht komen en hoe ik dat in een 
document moest passen.” Dat duurde tot eind 
december 2013, toen waren de 400 pagina’s 
met een mix van tekst en foto’s klaar. Paul 
Schouwenburg heeft zijn boek wel twintig keer 
gelezen en elke keer vond hij kleine details die 
aangepast moesten worden. In de tussentijd 
was een uitgever gevonden die het manuscript 
in één ruk uitlas, Paul opbelde en vertelde dat 
hij het boek absoluut wilde uitgeven. Nick 
Mason werd benaderd voor het schrijven van 
een voorwoord. Hij kreeg het manuscript toe-
gezonden en iedereen wachtte in spanning af. 
Zou hij het willen doen? Kort daarop stuurde 
Nick Mason zijn tekst, ook hij was vol lof.  Paul: 
“Het is nadrukkelijk een léésverhaal gewor-
den, geen plaatjesboek. Natuurlijk staan er 
unieke foto’s in, maar het gaat om de inhoud. 
Het is een geïllustreerd verhaal.  Ik heb het oor-
spronkelijk geschreven voor mijn kinderen en 
familie. Het boek is uniek in zijn soort. Het is 
puur autobiografisch en dat in combinatie met 
Ferrari, zoiets bestaat eigenlijk nauwelijks. Het 
gaat echt om de passie en het avontuur.”

stuurt als in de Ferrari 250 TR! Zuiver een 
autobiografie voor de kleine kring dus. Ik ben 
eerst begonnen op te schrijven welke auto’s ik 
precies gehad heb en in welk jaar. Dat was een 
aardige klus. Van sommigen wist ik niet eens 
het chassisnummer.” 

Er komt een handgeschreven schrift op tafel. 
Keurig doorgenummerd staan alle auto’s er in, 
inclusief een Ferrari 250 GT Pininfarina Coupe, 
een 250 GT SWB Berlinetta, een 250 GTO, een 
340 America Touring Le Mans en een 275 GTB 
Competizione, maar ook een Maserati Tipo 63 
‘Birdcage’ en de eerder genoemde Talbot-Lago 
America 2500. Stuk voor stuk unieke exem-
plaren. Paul vervolgt: “Ik ben alle details gaan 
opsporen om het plaatje compleet te krijgen. 
Uiteindelijk ontstond het idee om een grote 
poster te maken met foto’s van alle auto’s erop 
en dan ernaast een korte beschrijving. Met mijn 
werk had ik het echter zo razend druk dat ik 
eigenlijk geen tijd meer had om alles uit te zoe-
ken en op te gaan schrijven. Ik ben er toen mee 
gestopt. Het waren toen hectische jaren in het 
AMC.”

Toen Paul Schouwenburg zo’n vier jaar gele-
den zijn zeventigste verjaardag zag aankomen, 
werd het toch écht tijd om alles vast te leggen. Einde

BOVEN: Met Han van Willigen en
Ferrari 250 GT Berlinetta Comp/61 in Amstelveen.

 
ONDER: Ferrari 250 GT spider serie 1, 1957,

Ferrari 250 GT Europa 1954, 2de prijs Paleis het Loo 
Concours, Ferrari 250 GTO in Soest,

Ferrari 250 Mille Miglia Vignale Berlinetta in Amstelveen, 
Ferrari 250 Monza met schade op de achtergrond,

Ferrari 275 GTB/Competizione 1966,
Ferrari 275 GTB Competizione ‘Speciale’ 1965,

Ferrari 275 GTB ‘shortnose’ 1964


