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Achter de schuurdeur van Bram van Oeffelt

Als schatten gekoesterd
Al woont hij in Utrecht, de garagedeur van Bram van
Oeffelt vinden we in het Brabantse Gilze, waar hij
huurder is van een stevige loods. Met een ketting wordt
de lamellendeur omhoog getrokken. En daar wordt een
rij met acht keurig gerestaureerde Renaultjes 4 zichtbaar.
Natuurlijk staat er een DS, en zowaar een echte Hollandse
Daf 600!
Bram kocht zijn eerste Renault 4 in 1997 en inmiddels
heeft hij van dat model een collectie opgebouwd om
je de vingers bij af te likken. Die loopt van de uiterst
zeldzame Renault 3 (armoe-uitvoering met lichtere
motor) en de open en gesloten bestelwagens via de
door Sinpar gebouwde ‘Plein Air’-cabriolet naar twee
unieke ‘Parisienne’-modellen. Die laatste variant werd
geleverd met opdruk op de deuren in rietmotief of
Schotse ruit, en was speciaal gericht op de dames. Eén
van beide wagens heeft Bram per schip uit Argentinië
laten komen; soms gaan verzamelaars heel ver om hun
collectie op te bouwen. Vooral als ze – zoals Bram –
stelselmatig alle uitvoeringen willen hebben van het

eerste model Renault 4. Alleen het allereerste model,
met de koplampen nog buiten de grille, kan in zijn
ogen genade vinden.
Lekzak
De DS is een heel ander verhaal. De liefde voor de
Renault 4 komt voort uit jeugdherinneringen; zijn
ouders hadden (en hebben!) er één. Zijn eerste ID19P
uit 1960 kocht Bram in 2004 omdat het “de mooiste
auto is die ooit werd gebouwd”. Deze ID, in Bleu Monte
Carlo, wordt net als de Renaults 4 niet veel gebruikt.
Bram is ook wat huiverig voor de techniek, al wordt
dat steeds minder. “Ik heb laatst een fuseeblok en een
aandrijfas vervangen”, vertelt hij trots. “Bij de Break heb
ik een lekzak en remcilinders vervangen. Het magische
gaat er dan een beetje af. Het zijn ook gewoon auto’s,
waar je zelf iets aan kunt doen.”
Brun Isard
Desondanks staat de ID19P nu bij het garagebedrijf
voor een grote beurt. Wél in de schuur staat de ID19F

Break van 1965 in Brun Isard, die Bram dit voorjaar
aan de verzameling toevoegde. “Een heerlijke wagen,
waarmee ik al heel wat heb gereden. Hij is ook niet zo
heel netjes, hier en daar een roestplekje. Die kan ik met
een gerust hart bij de Albert Heijn parkeren, zonder
bang te zijn dat er een krasje op komt.”
Dat is bijzonder voor Bram, want zowel de Renaults
4 en de Daf als de blauwe ID19P worden als schatten
gekoesterd. “Ik heb ze gerestaureerd of gekocht om ze
te bewaren, niet om ze op te rijden”, vindt Bram. Bij
regenachtig weer pakt hij daarom bij voorkeur zijn
favoriete vervoersmiddel: de trein.
Bram heeft een bijzonder fraaie website over zijn auto’s
gemaakt: www.boerammetje.nl
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De Daf 600
Naast de Renaults 4 en de ID19 Break vinden we in
Brams garage ook nog een oer-Hollandse Daf 600.
Natuurlijk weer van het eerste model uit 1959-1960,
dat gekenmerkt wordt door richtingaanwijzers
bovenaan de B-stijl: de ‘oortjes’. Bram vindt eigenlijk
alle klassieke auto’s het mooiste in de eerste
uitvoering. “Zo heeft de ontwerper het bedoeld. De
latere veranderingen doen het ontwerp meestal geen
goed. Daarom zou ik het liefste nog eens een ID Break
met eerste neus willen kopen.”

