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Mathieu is ZUINIG op
zijn gulzige directiebolide

In de rubriek ‘Mijn
mobiel’ vertellen
lezers over de
bijzondere band met
hun voertuig.
Vandaag Mathieu
Brouns uit Ittervoort
over zijn Mercedes-
Benz 500SE met
achtcilindermotor.

door Peter Heusschen

,,H,,H eb je dat al gezien?”,
wijst Mathieu
Brouns naar een
klein brommertje
dat pal voor zijn

tuinhuisje staat geparkeerd. Het
blijkt een zwarte Solex te zijn.
Naast het huis staat een grote auto
onder een blauw doek. Als Ma-
thieu dat verwijderd komt er een
grote Duitse Mercedes tevoor-
schijn. Een sedan waar de bouwers
in Zuffenhausen indertijd een forse
V8-motor van vijf liter in plaatsten.
Het contrast met dat het Franse
prutteldingetje kan nauwelijks gro-
ter zijn.
Goed, niet het brommertje, maar
de Dikke Duitser komt deze keer
voor het voetlicht. Mathieu nam
daarvoor zelf contact op met onze
redactie. ,,Ik knip elke week jullie
oldtimerartikel uit en bewaar ze in
een attachékoffertje. Op een gege-
ven moment dacht ik: ik heb toch
zelf ook een interessante auto voor
die rubriek. Daarom heb ik ge-
beld.”
Niet alleen leest Mathieu wekelijks
trouw de artikeltjes over klassieke
auto’s, maar hij probeert ook in
contact te komen met de eigena-
ren. Tenminste: als ze een beetje in
de buurt wonen. „Ik ga dan ge-
woon een praatje maken en zo.”
Mathieu ging na het voltooien van
de mulo, na wat omzwervingen,
werken in het textielbedrijf van

zijn vader in Nunhem. Hij zat ach-
ter de brei- en weefmachines. ,,In
de goede tijd had mijn vader Har-
rie zeker 25 mensen in dienst. Maar
door de felle concurrentie uit de
toenmalige Oostbloklanden kon hij
het op den duur niet meer bolwer-
ken en moest het faillissement aan-
vragen.” Mathieu werkte daarna bij
een gresbuizenfabriek en zat in het
veevoeder. Later werkte hij bij een
groot bouwbedrijf, werd afgekeurd
voor het arbeidsproces en stortte
zich op ‘ de paarden’. ,,Dat was een
hobby van mijn vader en mij. Har-
rie vond dat ik goed was in het afrij-
den.”
Afrijden deed Mathieu ook met au-
to’s, tenminste als je het zo mag
noemen. Hij was allerminst merk-
gebonden en toerde vrolijk rond in
allerlei modellen en types. In zijn

woonkamer heeft hij een fotogale-
rij ingericht van al zijn voertuigen
die ooit in zijn bezit waren. ,,Mijn
vader reed privé in een Chevrolet
Bell Air en voor het vervoer van de
paarden gebruikte hij een Merce-
des.”
Mathieu ging ook op zoek naar een
auto van dat laatste merk. Een han-
delaar in het Gelderse Epe had een
exemplaar in de aanbieding. Het
was een 500 SE-model (fabrieksver-
sie W126) in een kleur die Mathieu
direct aansprak. „Bovendien bleek
het een achtcilinder te zijn. Eerder
had ik een zescilinder gehad. Ik wil-
de naar de autotop.”
,,Van mijn vader had ik het onder-
handelen geleerd. Ik was met de
trein naar Epe gereden en terug
reed ik in de Mercedes-Benz 500
SE met een forse korting op de

vraagprijs. „Omdat ik op de brug
ter plekke constateerde dat er nog
veel aan de auto moest gebeuren.”
Thuis bogen zijn vrienden van de
oldtimerclub in Heel zich over de
aankoop en ze moesten beaamden
dat Mathieu gelijk had. Het geld dat
hij bespaard had bij de aankoop
mocht hij naderhand weer uitge-
ven aan een nieuwe grill, nieuwe
schokbrekers, de revisie van de ver-
snellingsbak en een compleet nieu-
we achterruit met rubbers. „Geluk-
kig hoefde ik aan het interieur wei-
nig te doen. De auto werd vroeger
als directiewagen gebruikt voor een
constructiebedrijf bij onze ooster-
buren en is daarom, zeker van bin-
nen, goed onderhouden.”
Tegenwoordig staat de auto veelal
onder de carport, het blauwe doek
wordt met klemmen aan de voor-
en achterzijde op z’n plaats gehou-
den. Mathieu is zuinig op zijn direc-
tiebolide. Hij gebruikt de wagen uit-
sluitend voor grotere ritten on-
danks het gulzige verbruik. „Mijn
500SE gebruik ik bijvoorbeeld als
ik met mijn caravan onderweg ben
voor een vakantieritje, bijvoor-
beeld naar Zeeland.”
Voor zijn dagelijkse ritjes staat een
Toyota Yaris tot zijn beschikking.
Daarmee gaat hij regelmatig naar
Sint Anna in Heel om de verstande-
lijk gehandicapten te verpozen met
zijn keyboard. ,,Ik had eigenlijk in
de muziek moeten gaan, want ik
heb ook opgetreden als Freddy
Quinn op bonte avonden.”

Paspoort
Naam: Mathieu Brouns
Woonplaats: Ittervoort
Leeftijd: 73 jaar
Rijbewijs: 1960
Auto: Mercedes
Bouwjaar: 1983
Gewicht: 1760 kg
Typeaanduiding: 500 SE
Motorinhoud: 5l
Motortype: V8
Vermogen: 176 pk
Topsnelheid: 220 km/u
Verbruik: 1 op 7

Gekocht in: 2008
Aanschafprijs: € 8500
Km-stand aanschaf: 176.000
Km-stand nu: 191.000
Bijzondere kenmerken:
uiterst comfortabel
Nieuwprijs in 1983:
DM 180.000
KOSTEN
Restauratiekosten: € 8000
Onderhoudskosten:
€ 500/jaar
Verzekering: € 87 (WA)

Als Mathieu over muziek praat is hij prompt zijn 500SE en zijn Solex vergeten.  foto’s Mara van den Oetelaar


