
Mercedes stralende ster op
InterClassics en TopMobiel

Stralende ster van InterClassics & TopMobiel 
in het MECC is de eerste auto ter wereld: Mer-
cedes Benz. Verspreid over een stand van 2500 
m2 pronken tachtig klassiekers van het nu 125 
jaar jonge automerk. Bijeen gebracht door Ro-
bert Scheerboom, Mercedes-man van kinds af 
aan.
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Aan een periode in zijn jeugd denkt  
Robert Scheerboom, op en top een heer 
van zestig, niet graag terug. Aan de au-
toloze zondagen van 25 november 1956 
tot en met 20 januari 1957, destijds ver-
oorzaakt door de Suez-crisis. Onzalige 
zondagen, nauwelijks om door te komen. 
„Want er viel op straat geen auto te be-

wonderen, laat staan een Mercedes,” 
zucht Scheerboom, toentertijd amper zes 
jaar. Wiens eerste woordje niet ‘mama’ 
was, maar ‘auto’. Geleerd van opa Scheer-
boom die een levenlang motoren van 
Maybach voor diesellocs en schepen aan 
Werkspoor verkocht. „Voor mijn opa be-
stond er maar één merk van wereldklasse: 
Mercedes-Benz!” Logisch dat kleinzoon 
Robert er niet alleen ook zo over denkt, 
maar er ook naar handelt. Meer dan 
dertig jaar heeft de in Amsterdam gebo-
ren, in Laren opgegroeide autohistoricus 
gewerkt op het hoofdkantoor van Mer-
cedes-Benz Nederland. Vervolgens vijf 
jaar als liaisonmanager van Maybach en 
Mercedes-Benz McLaren. Momenteel is 
Robert Scheerboom directeur van BINZ 
Benelux, vertegenwoordiger van limou-
sines en begrafenisauto’s op basis van de 
Mercedes-Benz E-klasse. 
Als er iemand de snel- en binnenwegen 
kent in de autowereld, dan is het Robert 
Scheerboom. 
Om tachtig Mercedes-types bijeen te krij-
gen voor de autoshow in het MECC Maas-
tricht, hoeft hij dan ook maar even aan 
zijn netwerk te trekken. En dan vooral in 
Loosdrecht bij Nico Ockhuisen. Van de 
zeventig Mercedessen levert hij minstens 

’s Werelds eersTe auToriT

Iets eerder dan Gottlieb Daimler krijgt Carl Benz begin 
januari 1886 patent op zijn ‘automobiel’ waarmee zijn 
echtgenote Bertha en hun twee kinderen het in 1888 aan-
durven om ’s werelds eerste autorit te maken. En wel van 
Mannheim naar Pforzheim, een tocht van 180 km waar-
voor ze bij een apotheek moet stoppen voor een fles ben-
zine. Tankstations zijn er natuurlijk nog lang niet. 
Benz verwacht veel van de Motortentoonstelling die dat-
zelfde jaar in München wordt gehouden. En Daimler  
rekent op succes tijdens de wereldexpositie in Parijs anno 
1889. De interesse viel beiden tegen. Wel kregen de  
Fransen grote belangstelling voor de auto, een voertuig 
dat geen haver en water nodig had. 
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veertig prachtexemplaren. Natuurlijk 
kennen Scheerboom en Ockhuisen elkaar 
dankzij één en dezelfde passie: Mercedes-
Benz, uiteenlopend van ’s werelds eerste 
auto ofwel de Benz Patent Motorwagen 
uit 1886 tot de Mercedes-Benz McLaren 
van € 1,4 miljoen, beide te bewonderen 
in het MECC. 
Uiteraard weet Scheerboom hoe Ockhui-
sen aan een park vol Mercedes-Benzen 
komt. „Vanaf z’n twaalfde ging Nico op 
zaterdag in Loosdrecht auto’s wassen bij 
de notaris, dokter en andere notabelen. 
Toen ie eenmaal zijn rijbewijs had, bracht 
hij ook hun auto’s weg naar garages voor 
onderhoud. Op een dag kocht Nico een
Mercedes 180, ook wel de Bolhoed ge-

noemd, inclusief trekhaak. Algauw werd 
hij ook gevraagd om alvast een boot naar 
Zeeland of naar Zuid-Frankrijk te slepen. 
Op de terugweg wist hij altijd wel een oude 
Mercedes te koop. Zo is Ockhuisen uitge-
groeid tot het grootste transportbedrijf in 
Europa van boten en jachten, maar bezit 
hij ook wel tachtig Mercedessen.”
Of Robert Scheerboom zelf ook een 
pronkjuweel van ’s werelds eerste auto 
bezit is net zo’n vraag of de paus katho-
liek is. Haalt een door hem geschreven 
boek over de historie van Carl Benz en 
Gottlieb Daimler uit zijn koffertje en wijst 
naar een donkergroene Mercedes 220 A, 
bouwjaar 1955. Gekocht in 1986 van de 

eerste eigenaar voor pakweg achtduizend 
gulden. Goed voor een top van 156 km. 
Maar zo diep trapt Robert het gaspedaal 
niet in. „Op autobanen hou ik het mooi 
bij 110 per uur. Maar meestal kies ik toch 
voor binnenwegen. Zodra ik instap, be-
gin ik te onthaasten. Moet ook wel, want 
mijn Mercedes heeft de versnellingspook 
aan het stuur. Daar moet je dan ook met 
groot gevoel mee schakelen. Gordels zit-
ten er niet in. Evenmin een radio, wat ik 
niet erg vind. Want dan hoor ik de motor 
nog mooier lopen. Wel is er een knopje 
om het toerental te verhogen als je slech-
te benzine moet tanken. Vroeger had je 
ook benzine met een laag octaangehalte. 
Met een auto die één op zes loopt, moest 
je toen ook weleens stilstaan bij een pomp 
met alleen slechte benzine.” Wat tevens 
de klasse aangeeft, voor wie zich toenter-
tijd een Mercedes-Benz kon veroorloven, 
tref je ook aan in Scheerbooms klassie-
ker: geen sigaretten- maar een kloeke 
sigarenaansteker.
Over status gesproken: door zijn rijke 
historie, beproefde topkwaliteit, toon-
aangevende techniek en styling, wordt 
Mercedes mondiaal bewonderd. „Wie in 
Duitsland Mercedes rijdt, geeft aan dat ie 
smaak heeft. Wie er in Amerika in rijdt, 
laat zien dat ie het gemaakt heeft. In ons 
land wordt allereerst gelet op betrouw-
baarheid en wat een Mercedes uiteinde-

lijk per kilometer kost. Vandaar dat dit 
merk ook zo geliefd is bij boeren en taxi-
bedrijven. In België daarentegen let men 
meer op accessoires. Waar de Nederlan-
der kiest voor een vierdeurs, wil de Belg 
graag net iets meer uitgeven voor een 
tweedeurs coupé of cabriolet.”
Over de onvermijdelijke laatste levens-
rit gesproken: waar menigeen door een 
Amerikaanse gas guzzler naar de eeuwi-
ge rustplaats wordt gereden, weet Robert 
Scheerboom dat ook zijn allerlaatste au-
totocht met een Mercedes is. Om precies 
te zijn: de Otheos, driedeurs van afgepast 
5,7 meter. Een hele geruststelling. 

De InterClassics & TopMobiel 2011 wordt 
gehouden op 14, 15 en 16 
januari in MECC Maastricht met als thema 
125 jaar Mercedes-Benz. 

TOP SHOPS HOLLAND zal tijdens 
TopMobiel 2011 wederom het lifestyle 
gedeelte op zich nemen. Dat wordt ge-
daan door het creëren van een state of 
the art Top Shops-paviljoen. Mode zal 
hierbij een belangrijke rol spelen. Tussen 
het Top Shops-paviljoen en de presenta-
tie van klassieke automobielen wordt een 
catwalk geplaatst. Hier worden tijdend de 
beurs diverse modeshows van de Fashion 
deelnemers gegeven. 
 
Op zaterdag 15 januari organiseert Top 
Shops samen met Chopard de Ladies 
Day. Op het programma staan een ont-
vangst met Limburgse vlaai, een lezing en 
een rondgang over TopMobiel met een 
expert. Er wordt geluncht, er zijn mode-
shows en er kan geshopt worden onder 
leiding van een personal shopper. Aan 
het einde van de middag wordt er nage-
borreld in het Top Shops-paviljoen op de 
beurs.
www.top-shops.nl

Robert Scheerboom

93Chapeau!

TOPMOBIEL

Chapeau Januari 2011-1 RES indd   93 31-12-10   08 45


