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In ons nummer 144 hadden we het over Arden

Automobile waarin we de terugkeer van de “Gen-

tleman Tuner” beschreven. De man is met collec-

tors cars ook op een heel ander terrein actief.

Arden is wereldwijd bekend voor zijn jarenlang

tuningexpertise met Jaguar, Range-Rover, Bent-

ley en Mini-producten. Hij bouwde al diverse ge-

homologeerde mini-series met deze merken.

Jochen Arden nodigt ons uit op zijn familiekas-

teel waar we naar een halve eeuw van zijn ul-

tieme passie, het verzamelen van uitzonderlijke

wagens, kunnen kijken.

Watertanden

We hebben afgesproken in Krefeld in de ateliers

van de constructeur om er met hun jongste rea-

lisatie rijden, de AJ23 met 613 pk op basis van de

Jaguar F-type “R”; Centraal in het atelier zien we

ook nog een E-type staan. Het is een V12 series

3 uit juli 1973 die amper 95.000 km op de teller

heeft. Hij staat in het originele “Regency Red”.

Onder de motorkap zit de 5.307 cc grote V12-

motor die 268 pk levert. Hij wordt aan een drie-

trapsautomaat gelinkt. De spaakvelgen hebben

een centrale naafmoer die typerend is voor een

wagen uit deze periode. Het restauratiewerk is

erg grondig gebeurd met oog voor detail en res-

pect voor originaliteit. Er staat ook een Jaguar

Mk VII uit de jaren vijftig te wachten op een

nieuwe motor. De zescilinder in lijn is helemaal

heropgebouwd en zal opnieuw worden gebruikt. 

Deze Britse motoren hebben geen geheimen

voor de huisingenieurs. Het boren, frezen, honen

en polieren van de werkstukken gebeurd in eigen

atelier. De cilinderkoppel worden er aangepast

op de kleppen en de nokkenassen worden er

met de grootste precisie op maat gemaakt. Elke

restauratie komt met een uitvoerig dossier

waarin alles wordt beschreven. Dat geldt zowel

voor restauraties van het koetswerk als voor zui-

ver mechanische revisies. Er hoort ook een cer-

tificaat bij van de uitgevoerde werken, de

gebruikte materialen en de gekozen technieken. 

“Ons echte vakmanschap ligt 

aan de basis van ons succes” (Jochen ARDEN)

Naast oldtimers zijn er ook hel wat modellen te

zien die jonger zijn dan 30 lentes. Deze young-

timers winnen overigens aan populariteit. Bij het

binnenkomen van de Arden-stal spotten we

reeds een fraai exemplaar. Er stond immers een

Daimler double-six van 1992 die net een opfris-

singsbeurt kreeg. De “Gun metal” buitenlak con-

trasteert als in zijn jonge dagen met het beige

connoly leer. Een en ander wordt mooi afgewis-

seld met het notelaarhout dat vooral in het dash-

board werd gebruikt. 

De wagen komt ook 

met spaakwielen. De 5,3 l

grote V12 levert 264 pk en wordt aan een ZF

viertrapsautomaat gelinkt.

De Arden AJ3 Station Car op basis van een XJS

V12 uit 1984 is een echt  collectors item. Deze

hyperperformante break levert 330 pk heeft een

uniek design en de wagen heeft amper 5.000 km

op de teller. 

Na dit technische intermezzo zetten we koers

richting Nederlandse grens om het landgoed van

de familie Aren te bezoeken. Het is een back-to-

the-future ervaring omdat we de 100 km lange

rit tegen een stevig tempo afleggen op de Auto-

bahn. Jochen geeft ons een bijzonder aange-

name demonstratie van de mogelijkheden van

de Arden AJ7 330 pk uit de jaren ’80. Elke keer

als hij van het gas gaat, komen er kleine steek-

vlammen uit de vier uitlaatpijpen. 

We rijden vervolgens door het Nederlandse hin-

terland op amper enkele kilometers van de grens

met Duitsland. We komen toe in het Brug Zelem

kasteel dat er statig bijstaat. Jochen opent de

toegangspoort en we komen binnen in een plek

met meer dan duizend jaar geschiedenis. 

Als we door het park rijden dat hoort bij Burg

Zelem, vertelt Jochen ons met plezier over de

verschillende renovatiefasen. Hij heeft het ook

over de expansie van het domein als we op weg

zijn naar de fabuleuze privécollectie van deze

gepassioneerde autofanaat. 

Jochen Arden houdt duidelijk niet van half werk

want de collectie is verspreid over twee verdie-

pingen. Een veertigtal uitzonderlijke wagens en

motoren staan langs elkaar opgesteld. Het lijkt

wel een kunstgallerij waar je kan doorwandelen.

In dit geval zijn het evenwel mechanische kunst-

werken. Vele exemplaren hebben ook een ver-

haal zoals enkele overwinningen op diverse

circuits en er zijn ook wagens waarvan slechts

enkele exemplaren bestaan. De kwaliteit van

deze collectie heeft ons met verstomming ge-

slagen. 

We kuieren langs een Bentley GTC, een Ferrari

F40 uit 1991 met amper 15.000 km op de teller,

een 512BB, 308 GTB, Fiat 500 Abarth, Ginetta

G15 uit 1973, Honda S800 uit de late sixties, Ja-

guar XJV12 ARDEN AJ1, Jaguar Arden XK

lightweight, Jaguar Type E series 1 cabriolet 1961,

Mini Cooper, Porsche 911 Carrera 3.0 RSR 1974

Kremer, nog een Porsche Groupe C uit de

jaren‘80 met le Mans-palmares. 

De lijst is geweldig. Ook de motoren zijn niet van

de minste met enkele unieke stukken zoals de
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Honda, MV Agusta, enz... Ook in de aangren-

zende bibliotheek vinden we uitzonderlijke wer-

ken, posters, affiches en trofeeën die allen een

eigen verhaal vertellen. 

Maar laat ons nog even bij auto’s blijven. We

staan oog in oog met twee Mercedessen. Aan de

blik van Jochen Arden zien we dat hij bijzonder

gehecht is aan deze wagens. De eerste is een

450 SLC van 1979 in competitieversie. 

Deze grijze “zilveren pijl” is niets anders dan een

fabrieksgeprepareerde rallywagen die diverse

keren door Björn Waldegaard, Hans Thorszelius

en Vic Preston werd gereden. Onze gastheer

geeft aan dat hij ook nog over een tweede

exemplaar van deze racewagen beschikt. Die

laatste nam eind jaren zeventig ook deel aan de

Bandama en de Safari rally. Dat waren extreem

zware proeven voor die tijd. 

De tweede is een 300 SL Roadster uit 1959. Voor

Jochen is dit een zeer unieke wagen. 

“Ik ben geboren in Kleve en toen ik jong was in

de jaren ’60 kruiste deze Mercedes dagelijks mijn

pad. Daarom werd ik verliefd op deze wagen

omwille van zijn design, zijn klank en zijn kleur. 

Ik droomde ervan en maakte een ritje met de

fiets in de hoop de wagen tegen te komen. Het

bleek de wagen te zijn van een industrieel uit de

regio. In 1972 startte ik zelf in de autosector. In

mijn beginjaren was ik vooral actief in de com-

petitie en in 1982 opende ik mijn Jaguar-dealer-

ship. Ik ben deze wagen nooit vergeten. Toen de

eigenaar van de wagen in 2009 overleed, besloot

de familie om de 300 SL te verkopen. 

Mijn droom werd toen eindelijk werkelijkheid.”

Het geduld van Jochen Arden om deze wagen te

kunnen bezitten, werd beloond want de staat van

de wagen is uitzonderlijk en de historiek is hele-

maal compleet. Kers op de taart is het Capri-blauw

(ref. MB399) en het originele rode interier (ref. MB

1079). Deze combinatie maakt de wagen uniek.  

Deze roadster heeft ook maar één enkele eigen-

aar gekend sinds zijn inschrijving in november

1959. De 2975 cc grote zescilinder met 215 pk

heeft slechts 75.000 km op de teller en alles

wordt gestaafd met een volledige onderhouds-

boek en bijhorende facturen. 

Zelfs de garantiekaart is er bij en ook de corres-

pondentie uit de jaren ’60 tussen de eigenaar en

de Mercedes-fabriek. De originele hardtop wordt

in een originele houten koffer (van Mercedes-

makelij) bewaard. De wagen had nooit een on-

geval en werd nooit herspoten! 

Deze Mercedes 300 SL Roadster is één van de

1858 exemplaren die tussen 1957 en 1963 wer-

den gebouwd. 

Deze wereld van klassieke auto’s en collectors

items mag voor de leek misschien mysterieus en

gesloten overkomen maar het is niets meer of

minder dan wat de verschillende spelers er van

maken. 

Vandaag zijn er ook heel wat bedrijven die eco-

nomisch opleven in deze sector. Velen danken

dat aan hun professionele aanpak van restaura-

tieprojecten. 

Er zijn diverse gerenommeerde adressen die hun

expertise vandaag kunnen valoriseren door zich

open te stellen voor kenners en gepassioneer-

den. 

Arden misstaat niet in het rijtje van Brabus Clas-

sics, Mirbach, Axel Schuette, Coys of Kensington

of Hexagon Classics. Bij die heren staan overi-

gens ook afspraken gepland. 

We sluiten dit intiem bezoek af met een familie-

portret  op de binnenkoer van het kasteel. Arden

is duidelijk van alle markten thuis want ze zijn ac-

tief met oldtimers, youngtimers en met actuele

modellen. 

Arden pakt een en ander aan met stijl en klasse.

Dat merk je aan de E-type cabriolet series 1 uit

1961, maar ook aan de XJS V12 Arden AJ7 met

330 pk uit 1989 en aan de jongste Arden AJ23

met 613 pk. 


