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Bijhouden, POETSEN en wat
stuûten met opgeknapte MG

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag
Bertus van den Esschert
uit Heerlen met zijn MG.

door Peter Heusschen

DD e groene MG B van Ber-
tus van den Esschert
verkeert bijna in con-
coursstaat, ware het
niet dat hij zelf kleine

modificaties aan deze Engelse klas-
sieker heeft aangebracht. Zoals bij-
voorbeeld een ander stuur en een
gepolijst messing identificatieplaat-
je met inscriptie onder het dash-
board. Voor de rest is de 45 jaar
oude auto authentiek en om door
een ringetje te halen. Perfect in de
lak, met glimmend chroom zonder
ook maar één spikkeltje roest.
Uit de afgelegde 4312 miles in de
afgelopen veertien jaar zou je
eenvoudig kunnen opmaken dat
Bertus meer gepoetst en gesleuteld
heeft dan gereden. Hij laat een
nauwkeurig bijgehouden lijstje
zien van de afgelegde afstanden in
de afgelopen jaren. Soms zeshon-
derd kilometer per jaar en vaker
minder. „Ik ben meer een man van
poetsen en bijhouden en af en toe
een beetje stuûten ( pronken red.)
op meetings dan dat ik een asfalt-
vreter ben.”
Bertus van den Esschert zag het le-
venslicht in het Overijsselse Olst.
Zijn vader had een transportbe-
drijf. Bertus leerde de Heerlense El-
ly kennen op een camping in Heim-
bach toen hij met een vriend in de

Mercedes van pa op hetzelfde adres
beland was. Hij trouwde in 1969
met haar en nam zijn bruid mee
naar Overijssel, waar Elly al gauw
bemerkte dat zij in Olst niet echt
kon aarden. Bertus streek over zijn
hart en verkaste naar Zuid-Lim-
burg en schoot er, op zijn beurt,
wel wortel.
Toen Bertus nog in Overijssel
woonde kwam zijn zwager Peter
op bezoek die garagehouder was.
„Hij reed in een MG en hij moest
in Deventer zijn voor enkele onder-
delen. Ik mocht toen met hem mee-
rijden. Ik moet je vertellen dat deze
auto sindsdien niet meer uit mijn

gedachten gegaan is.” Op een dag
vertelde zijn buurman in Heerlen
hem - hij werkte in een Kerkraadse
bakkerij - dat in de buurt een con-
tainer stond met de body van een
MG en wat lossen onderdelen, ver-
pakt in dozen. ,Ik ben toen gaan kij-
ken en zag dat motor en versnel-
lingsbak ook ontbraken. „In een
flits ging toen door me heen dat ik
juist geen klant-en-klare auto wil-
de. Dit was mij precies op het lijf
geschreven.”
Bertus liet alles bij zijn zwager-
met-garage afleveren en constateer-
de dat de carrosserie van zijn MG
nog vrij ‘hard’ was, zoals dat uitge-

drukt wordt in oldtimerland. „Mijn
zwager beloofde op dat moment in
uitloopuren een handje te helpen
bij het opbouwen van de auto. Zelf
ben ik toen elk onderdeel gaan
schoonmaken en conserveren”
Een tegenvaller was dat de gietijze-
ren kop van de motor gescheurd
was. „Het toeval wilde dat ik tij-
dens een wandeling in Vaals de
Duitse autojournalist Horst Pokrop-
pa ontmoette, die had twee eigen
MG’s en een losse kop die hij uitge-
bouwd had uit een van zijn auto’s.
Die heb ik na wat onderhandelin-
gen uiteindelijk kunnen overne-
men. Bij een revisiebedrijf in Heer-
len heb ik de motor toen helemaal
in orde laten maken.” Toen de MG
klaar was, trok hij zich terug in de
spuitcabine van zwager Peter en de
wagen kwam er als herboren en in
de kleur British Racing Green uit.
Dochter Miranda en haar Bernhard
zagen twee jaar later in de keurig
gerestaureerde auto van Bertus een
ideaal vervoermiddel om naar het
gemeentehuis te rijden om in de
echt te worden verbonden. „Er was
een klein probleempje”, zegt Ber-
tus. „Om het kapsel van Miranda te
beschermen moest tijdens de rit
naar het stadhuis het dak dicht.
Mijn schoonzoon is nog groter dan
ik. Hij heeft de hele rit krom achter
het stuur gezeten omdat de kap
dicht moest blijven.”

Paspoort
Naam: Bertus van den Esschert
Woonplaats: Heerlen
Leeftijd: 68 jaar
Rijbewijs sinds: 1965
Auto: MG B
Bouwjaar: 1971
Gewicht: 970 kg
Typeaanduiding: B
Motorinhoud: 1,8l
Motortype: 4 cilinder in lijn
Vermogen: 95 pk
Topsnelheid: 160 km/u
Verbruik: 1 op 11
Gekocht in: 2002

Aanschafprijs: € 3000,-
Km-stand bij aanschaf: 60.750
miles
Km-stand nu: 65.062 miles
Bijzondere kenmerken: bijna in
concoursstaat

KOSTEN

Restauratiekosten: niet
geadministreerd
Onderhoud jaar: € 250,-
Verzekering: € 166,-/jaar,
oldtimer

Bertus van den Esschert heeft geen enkel roestplekje aan zijn glimmende MG.  foto’s Arnaud Nilwik


