
© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Vrijdag, 16 mei 2014

Paradepaard Mercedes 280 S
geniet van zijn ‘PENSIOEN’
door Peter Heusschen

D

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de

bijzondere band die ze

hebben met hun voertuig.

Vandaag is dat Tjeu

Veugen uit Ospel.

Hij heeft een

Mercedes-Benz 280 S.

D e Mercedes-Benz van
Tjeu Veugen in Ospel
rijdt niet meer. De 45
jaar oude 280 S is een pa-

radepaard dat zijn werk al lang ge-
daan heeft. De chocoladebruine
volbloed mag ‘gepensioneerd’ in
de stal blijven. In dit geval is dat
de showroom van zijn autobe-
drijf, waar de Mercedes tussen
soortgenoten mag genieten van
de aandacht van de bezoekers. Ki-
lometers maken is er niet meer
bij.
Tjeu wijst naar de koplampen van
zijn klassieke auto. „Nee,” zegt hij.
„De dubbele boven elkaar geplaats-
te, ronde lampen waar jij op reken-
de werden alleen ingebouwd voor
de Amerikaanse markt bij dit mo-
del. Maar je moet de portieren
eens proberen. Dat geluid van de-
gelijkheid, ongelooflijk toch? Dat
kom je zelfs niet meer tegen bij de
huidige modellen.”
Twintig jaar geleden kocht Tjeu
deze auto, eigenlijk voor de gein.
De 280 S is uitgerust met een elek-
trisch werkend schuifdak, stuurbe-
krachtiging, notenhouten dash-
board-inleg, leren bekleding en
twee aparte leeslampjes voor de
achterbank. „Deze auto werd in-

dertijd als directieauto gebruikt bij
de PLEM (Provinciale Limburgse
Elektriciteits Maatschappij), tegen-
woordig Essent genoemd. In het
midden was een armleuning inge-
bouwd. Zo konden twee directiele-
den achterin de auto hun stukken
doornemen op weg naar een verga-
dering.”
Er zit een mooie anekdote aan de
auto vast. „Op een dag komt er een
klant in onze showroom, op zoek
naar een nieuwe auto. Hij loopt
rond en slaakt opeens een kreet
van herkenning als hij de chocola-
dekleurige Mercedes ziet staan.
‘Het is niet waar’ roept hij. ‘Dat is
de auto waarin ik jarenlang heb
rondgereden!” Het bleek niet de
voormalige directeur te zijn van de
elektriciteitsmaatschappij, maar de

chauffeur die de directieleden had
rondgereden.
Dat zijn leuke verhalen. Net zoals
het verhaal van de lak. Zoon Luc
wijst zijn vader op het akkefietje
met de spikkeltjes in de lak. Tjeu:
„Die wilden we laten bijwerken.
De auto zag er zo mooi uit dat we
die beschadigingen niet konden la-
ten zitten. Maar ja, chocoladebruin
in combinatie met de leeftijd, dat
was een probleem. De fabrikant gaf
niet thuis. Daarom hebben we
door een bedrijf de lak laten scan-
nen op kleur. Die lak is opnieuw
aangemaakt en toen hebben we al-
les netje gespoten.”
Tjeu Veugen is een rasechte Merce-
desman. Na zijn opleiding ging hij
als monteur aan de slag bij een ga-
ragebedrijf in het Duitse Krefeld.

Drie jaar lang reed hij heen en
weer tussen Ospel en de Mercedes-
garage. Daar leerde hij het vak en
schoolde zichzelf later verder bij
een Mercedesdealer in Weert. Na-
dien ging hij op eigen benen staan
en bouwde een bedrijf op dat in de
hele omgeving bekend is. Tussen-
tijds vond hij toch nog tijd om
voor zichzelf aan auto’s te sleute-
len. In Luik ‘vond’ hij een Merce-
des 300 SL die ooit van de ontvoer-
de Belgische miljardair
Edouard-Jean Empain was geweest.
Eind jaren zeventig werd 80 mil-
joen Franse frank aan losgeld geëist
voor hem nadat een afgehakte pink
per post naar de familie werd ge-
stuurd. „De auto was helemaal weg-
geroest. We hebben hem gezand-
straald, er nieuwe bodemplaten in
gelast en hem weer fraai laten be-
kleden.”
Zoveel werk had hij niet aan de
PLEM-auto, die een rustiger leven
achter de rug had. Na het spuit-
werk mocht de 280S gaan genieten
van zijn welverdiende rust in de
Ospelse showroom, waar de klan-
ten zich verbazen over de perfecte
staat waarin de auto na bijna vijftig
jaar verkeert. Overigens is dit type
Mercedes een gewild collectors-
item. „Maar hij is helaas niet te
koop”, zegt Tjeu.

Paspoort
Naam: Tjeu Veugen
Woonplaats: Ospel
Leeftijd: 65 jaar
Rijbewijs sinds: 1967
Auto: Mercedes-Benz
Bouwjaar: 1969
Gewicht: 1460 kg
Typeaanduiding: 280S
Motorinhoud: 2.8l

Tjeu en Luc Veugen zijn bijzonder zuinig op hun 45 jaar oude Mercedes-Benz 280 S die in hun autobedrijf als ‘eyecatcher’ fungeert.  foto Laurens Eggen

Motortype: 6 cilinder, lijn
Vermogen in pk: 160
Topsnelheid: 185 km/u
Verbruik: 1 op 7
Gekocht in: 1994
Km-stand: 114.000
Bijzondere kenmerken: elektrisch
schuifdak
Nieuwprijs in 1969: fl. 21.840,-


