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MERCURY MONTEREY
met een persoonlijke noot
door Peter Heusschen

W

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de
bijzondere band die
ze hebben met hun
voertuig. Vandaag:
Wheel Janssen uit
Brunssum over zijn
ruim zestig jaar oude
Mercury Monterey.

W heel Janssen had
geen gemakkelijke
jeugd. Opgeroeid
in een gebroken
gezin zag hij als

kleuter zijn vader, toen 26 jaar oud,
voor zijn ogen verongelukken op
diens motor. Zijn grootouders in
Brunssum ontfermden zich daarna
over hem. Maar blijkbaar had pa
hem toch zijn motorgenen doorge-
geven, want Wheel werd ook een
biker. Hij rijdt bijvoorbeeld al jaren-
lang op een Harley Davidson. Na-
dien groeide er in hem een hang
naar grote auto’s met achtcilinders
onder de kap. Momenteel bezit hij
een zwarte Chevy (muscle car) uit
1972 en een Mercury Monterey die
meer dan zestig jaar oud is.
Op deze warme zomeravond toont
Wheel, zoals hij zichzelf bij voor-
keur noemt, zijn opmerkelijke huis-
kamer. Je waant je in een andere
wereld. Doodshoofden, schedels,
onaards aandoende wezens, dieren-
koppen. Kortom een soort spook-
huis voor volwassenen, met daarin
een aquarium met een paar on-
schuldige guppies en een terrarium
waarin een onbeweeglijke ratten-
slang huist. Voor de rest staat de
ruimte vol met zelf gefabriceerde
frutsels, miniatuurauto’s en alle at-
tributen die belangrijk zijn voor

het ‘phantasy-gebeuren’ waar
Wheel zich de laatste tijd in ver-
diept.
Op de oprit staat zijn gechopte Har-
ley FXEF die Wheel zelf in vlam-
mende motieven heeft gespoten.
Ook staat daar zijn Mercury in de
avondzon te glanzen. „Safron pear-
le van Volvo”, verklaart hij de op-
vallende kleur van zijn auto die het
midden houdt tussen brons en
goud en alle denkbare schakerin-
gen daar tussenin. Aan deze auto,
die hij een paar jaar geleden van
een Hoensbroekse bloemist kocht,
is behalve de carrosserie niets meer
origineel. Wheel maalt niet om au-
thenticiteit. Wel om techniek en
vernieuwing. Omdat de auto geen
dashboard bezat bij aankoop kocht
hij dat interieuronderdeel van een
andere car en paste het aan zijn
wensen aan. Met voelertjes, zender-

tjes, ontvangers en een reeks scha-
kelaars waarmee hij het interieur
een eigentijdse, blauw gedigitalis-
seerde uitstraling gaf. De inspiratie
voor die modificaties haalde Wheel
uit de film Metropolis (1927) van
Fritz Lang die in de Berlijnse
UFA-studio’s werd opgenomen. In
de film spelen robots een belangrij-
ke rol. Feit is dat hij door die ver-
bouwing zijn Mercury een persoon-
lijke noot gaf.
Wheel wilde vroeger dierenarts
worden, maar na de mavo die hij
overigens in korte tijd doorliep, be-
landde hij uiteindelijk in het leger.
Later werd hij rij-instructeur en
vrachtwagenchauffeur. Er volgde
een afkeuring voor het arbeidspro-
ces, hij had opeens veel vrije tijd,
zeker na zijn echtscheiding. Wheel
stortte zich met veel extra energie
op zijn motoren en auto’s. Zijn

Mercury was, toen hij hem over-
nam van die bloemist, maar half af-
gebouwd. „In de loop van de tijd
heb ik me veel zaken op het gebied
van motor- en autorestauratie ei-
gen gemaakt. Maar kom me niet
aanzetten met elektrotechniek of
elektronica. Daar heb ik nog altijd
moeite mee.” Gelukkig heeft
Wheel vrienden uit het autowereld-
je die regelmatig langskomen om
hem te helpen met bijvoorbeeld las-
werk. Na twee jaar restaureren was
hij zover dat hij zijn Mercury kon
aanbieden voor de keuring. Toen
kwam de desillusie. „Alsof de duvel
ermee speelde: op weg naar het
keuringsstation kreeg ik een vastlo-
per! Ik heb toen een ander blok
moeten regelen, helaas met minder
vermogen dan de vastgelopen V8.”
In de nabije toekomst is wat Wheel
betreft een gasinstallatie van be-
lang, omdat de V8 nogal een benzi-
nesluper is. Soms rijdt hij een
bruidje naar het gemeentehuis in
zijn Mercury of verzorgt hij een ga-
lafeestje voor geslaagde scholieren.
Bij die gelegenheden trekt hij een
net colbertje aan met een over-
hemd, kledingstukken die hem
vreemd zijn in het dagelijkse leven.
„Hoeven ze niet tegen mijn zwaar
betatoeëerd lijf aan te kijken. Soms
krijgen ze dan een verkeerde in-
druk van mij. Dat wil ik vermij-
den.”

Paspoort
Naam: Wheel Janssen
Woonplaats: Brunssum
Leeftijd: 52 jaar
Rijbewijs sinds: 1979
Auto: Mercury Monterey
Model/bouwjaar: 1950
Gewicht: 1.680 kg
Motorinhoud: 4,1 l
Motortype: Flathead

Paspoort
Vermogen in pk: 90
Topsnelheid: 130 km/u
Brandstofverbruik: 1:4
Gekocht in: 2009
Km-stand nu: 2.850
Huidige waarde: € 27.500
Onderhoudskosten jaar: variabel
Restauratiekosten: onbekend
Verzekering: € 360 vol. casco
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Wheel Janssen en zijn vriendin Karin Limpens bij de bijzondere Amerikaanse klassieker.  foto Luc Lodder


