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‘De Mercedes is mijn
TROETELAUTO geworden’
door Peter Heusschen

F

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers

over de bijzondere band

met hun auto.

Vandaag Kerkradenaar

Frans van der Sluis over

zijn Mercedes 300D.

F rans van der Sluis lag zijn
halve leven onder diesels.
Meestal waren dat bussen
en vrachtwagens. Soms

was hij ook te vinden onder perso-
nenauto’s als monteur.
Maar de gepensioneerde Rotter-
dammer met een Limburgs hart
heeft een versnellinkje lager ge-
schakeld. Alleen bij zijn eigen die-
sel, een Mercedes 300D, die een
kennis hem ooit schonk, krijgt hij
soms nog vuile handen voor het
onderhoud dat hij zelf uitvoert.
Hij is Rotterdammer met een Lim-
burgs hart. „Ja, want de verhui-
zing van mijn geboortestad naar
deze regio was het grootste cadeau
van mijn ouders ooit. Kijk naar de
omgeving, naar het Mergelland en
de Eifel of de Ardennen. Prachtig
toch en je bent er in een wip met
de auto.” Zijn ouders namen in
Geleen een pension over en Frans
stond al vroeg piepers te jassen en
bedden op te maken.
„Eerder al, op mijn dertiende,
werd ik leerling-monteur bij een
Rotterdams garagebedrijf. Je kent
dat wel, vloer aanvegen, auto’s
poetsen en aanpakken.” Maar
Frans wilde omhoog op de maat-
schappelijke ladder. Hij bezocht
de ambachtsschool in de avond-
uren. Dat werd echter allerminst

een succes. ,,Ik was ’s avonds zo
moe dat ik regelmatig tijdens de les-
sen in slaap viel.”
Na drie jaar hield hij het voor ge-
zien en verliet de schoolbanken
zonder het papiertje. Het ene na
het andere garagebedrijf volgde.
Ook in Limburg. „Maar als een
baas boe riep, zei ik bah en ver-
trok”, lacht hij. Daarmee aange-
vend dat de dienstverbanden nooit
echt lang duurden.
Op een dag vroeg een vriend van
Frans of hij zin had om ‘chef-mon-
teur’ te worden bij het busbedrijf
White Cars in Heerlen. Frans ver-
richtte niet alleen reparaties aan
bussen, maar mocht ook achter het
stuur kruipen op weg naar Oosten-
rijk als een collega ziek werd. „Ik

was dus monteur, chauffeur en reis-
leider tegelijk bij dat bedrijf.” In die
tijd reed hij zelf een DKW-junior,
een NSU en diverse Opeltjes.
Verschillende andere bedrijven
volgden nog totdat Frans in de ho-
reca belandde. ,,Ik werd onder-
houdsman in het hotel-restaurant
Kasteel Erenstein in Kerkrade. Daar
ben ik bijna drie decennia geble-
ven.”
Zijn vrouw Maria, iedereen noemt
haar Riet, kreeg artrose en Frans
kocht een Volkswagen T4. „Ruimte
genoeg in die bus voor haar rol-
stoel.” Bij een boer in de buurt
toonde Frans zijn goede inborst en
hielp hem met ploegen en het ver-
zorgen van het vee. Hij zag daar op
een dag een blauwe, modderige

Mercedes staan. „Wat moet je met
die auto”, vroeg ik aan de landbou-
wer. „Die wil ik verkopen voor ze-
ventienhonderd euro. Of wil jij
die auto hebben? Jij krijgt hem
voor niks, zei de man ruimhartig.”
Frans werd in vijf minuten zo-
maar eigenaar van een heuse Mer-
cedes 300D. Hij stond versteld.
Dat was nog eens andere koek dan
een NSU’tje, DKW of een
VW-busje.
Wel waren er enkele reparaties
aan de Mercedes nodig voordat
Frans veilig met zijn robuuste Duit-
ser de weg op mocht. „We hebben
de remblokjes vernieuwd, stukken
bodemplaat er onder gelast en de
achteras weer in orde gemaakt. De
lagers jankten. Daarbij heeft mijn
vriend Fer Cools me prima gehol-
pen.”
Nu staat er een mooie klassieke au-
to voor zijn deur die Frans vertroe-
telt. Hij poetst hem regelmatig en
is altijd droog gestald. De regering
dreigt roet in het eten te gooien
door oudere diesels in verband
met de roetuitstoot extra te gaan
belasten. „Dat gaat me vele honder-
den euro’s per jaar kosten”, weet
Frans. „Terwijl ik alleen in het
weekeinde uitstapjes maak met
mijn auto.” Zoals komende zon-
dag. als hij bij het oldtimertreffen
bij het museum Zinkhütter Hof in
Stolberg (bij Aken) aanwezig is.

Paspoort
Naam: Frans van der Sluis
Woonplaats: Kerkrade
Leeftijd: 66 jaar
Rijbewijs sinds: 1965
Auto: Mercedes 300D
Bouwjaar: 1983
Gewicht: 1412 kg
Motorinhoud: 3l
Vermogen: 86 pk
Motor: diesel 5 cilinder, lijn
Topsnelheid: 145 km/u

Brandstofverbruik: 1:9
Gekocht: geschonken
Km-stand aanschaf: 186.000
Km-stand nu: 206.000
Nieuwprijs in 1983: fl. 41.000,-
Huidige waarde: onbekend

KOSTEN
Onderhoud/jaar: € 250
Reparatiekosten: € 100/jaar
Verzekering: € 216/jaar

Frans van der Sluis en zijn dertig jaar oude Mercedes 300D.  foto Arnaud Nilwik


