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CABRIO bezorgt bourgondiërs
Lidwien en Math joie de vivre

In de rubriek Mijn
Mobiel vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag
Lidwien en Math van
Gangelen uit Maastricht,
de trotse bezitters van
een Peugeot 504 cabrio
uit 1974.

door Peter Heusschen

LL idwien en Math van Gan-
gelen zijn overtuigde
bourgondiërs en honden-
liefhebbers. Ze houden er
ook van om te toeren in

hun 42 jaar oude Peugeot cabriolet,
vooral als het mooi weer is. „Niets
is mooier dan op een zwoele zo-
meravond in onze open auto,
onder een sterrenhemel door het
Limburgse landschap te rijden”,
zegt romanticus Math. Maar op die
speciale avonden zullen hij en zijn
echtgenote nog even moeten wach-
ten. Hun Franse cabrio blijft voorlo-
pig nog in de garage staan. Hoos-
buien zijn wel het laatste waar bei-
den op zitten te wachten.
Overigens: van dit model produ-
ceerde Peugeot ongeveer achtdui-
zend exemplaren. In 1969 werd de
504 tot auto van het jaar uitverko-
ren. Het ontwerp was van het Itali-
aanse bureau Pininfarina. Een re-
dacteur van een autoblad roemde
het omdat er weinig op aan te mer-
ken was. Kortom, het was een wa-
gen waar je je mee kon laten zien.
Zes jaar geleden besloten Lidwien
en Math dat het tijd was om zich
eens serieus te gaan oriënteren op
een auto met een open dak, een
cabriolet. Math: ,,Ik had daarvoor
drie 504’s gereden en dat was pri-
ma bevallen om dat ze technisch ta-
melijk betrouwbaar bleken te zijn.”
In het Nood-Brabantse Haaren

vond het Maastrichtse paar bij een
handelaar in klassieke Peugeots de
auto die hen beviel. Een witte cab-
rio, bouwjaar 1974. Lidwien: ,,Er
stonden twee modellen naast el-
kaar. Ik koos voor de 504, Math
had meer interesse in een 404.”
Math stamt uit een Maastrichtse
assuradeursfamilie. Hij ging later in
de zaak van zijn vader Lo werken.
Die bezocht aanvankelijk zijn klan-
ten in een Britse Vauxhall. Op zijn
23ste werd Math zelfstandig assura-
deur en is dat nog steeds, met assis-
tentie van zijn echtgenote Lidwien.
Zij was voorheen fotomodel, kreeg
in Breda op jongere leeftijd een vre-
selijk auto-ongeluk en zag haar car-
rière in de modewereld in duigen
vallen. Uiteindelijk hield ze aan het

ongeval onder meer een instabiele
rug over.
Math en Lidwien leerden elkaar
kennen in een bekend etablisse-
ment aan het Vrijthof nadat Maths
eerdere huwelijk was gestrand.
Omdat het tweetal begaan is met
dieren en een speciale voorliefde
heeft voor honden kreeg de 504
tenslotte de voorkeur, omdat die
iets ruimer is.
Lidwien: ,,Eerst waren het Schotse
collies die de achterbank bezetten
en later werd het onze Hongaarse
Mudi, die we Felice genoemd heb-
ben. Dat is een herdershond die we
met nog een paar andere dieren uit
de dodencel (asiel zonder vooruit-
zichten) bevrijd hebben.”
Bij aankoop was de Peugeot cabrio

in goede staat, maar later bleek
toch dat je jaren waren gaan tellen.
„Weliswaar had de eerdere eige-
naar de auto redelijk onderhouden,
hij stond altijd binnen. Maar toch
heb ik de loop van de tijd de brand-
stofleidingen, de complete tank en
de brandstofpomp laten vervan-
gen. Nu is de auto in een perfecte
staat.” Math sleutelt niet zelf aan
auto’s zegt Lidwien. „Sterker nog:
hij is atechnisch.”
Maar dat betekent natuurlijk niet
dat je dan niet van een auto zou
kunnen genieten. Dat doen Lid-
wien en Math dan ook in ruime
mate. Math: „Ik ben een zelfstandig
werkende assuradeur die zijn ar-
beidstijd min of meer naar eigen in-
zicht kan indelen. Als over een tijd-
je het zonnetje dan gaat schijnen
halen we de 504 uit de garage en
toeren we naar de Voerstreek of de
Eifel of we blijven gewoon in onze
eigen provincie. Felice gaat dan
mee. Dan parkeren we ergens onze
auto en genieten van een hapje,
een wijntje en van het uitzicht.”
Kleine geneugten die het leven aan-
genamer maken. De Peugeot helpt
hen daarbij. Want als de cabriotijd
weer aanbreekt, over een paar
maandjes, dan springt Felice weer
elegant op de achterbank, gaat het
dak open en krijgen Lidwien en
Math als vanzelf het joie de vivre-
gevoel in hun eigen streek waar-
voor ze maar een luttele kilometers
hoeven af te leggen.

Paspoort
Naam: Math(eus) van Gangelen
Woonplaats: Maastricht
Leeftijd: 65 jaar
Rijbewijs sinds: 1969
Auto: Peugeot
Bouwjaar: 1974
Gewicht: 1180 kilogram
Typeaanduiding: 504 (B12)
Motorinhoud: 2 liter
Motortype: 4-cilinder in lijn
Vermogen: 101 pk
Topsnelheid: 180km/u
Verbruik: 1 op 10

Gekocht in: 2009
Aanschafprijs: € 18.000
Km-stand bij aanschaf: 40.000
Km-stand nu: 47.000
Bijzondere kenmerken:
aluminium velgen
Nieuwprijs in 1974: fl. 25.550

KOSTEN
Restauratiekosten: € 2000,-
Onderhoudskosten jaar: 250
Verzekering: volledig casco
€ 430

Math en Lidwien van Gangelen en hun hond Felice bij Chateau Neercanne met hun witte Peugeot 504 cabrio Pininfarina uit 1974.  foto Roger Dohmen


