
MOBIEL ERFGOED: OP BEZOEK BIJ SASKIA EN DICK BESLING 

Tijdens een van onze eerste ontmoetingen bij De Gouden Cirkel liet Dick Besling, niet verstoken van 

trots, me een foto zien van een oude auto. Van dit stuk mobiel Cultureel Erfgoed wil ik meer weten. 

Dat is aanleiding om nader kennis te maken met hem en Saskia, die al heel lang lid zijn van onze 

stadssociëteit. Een afspraak voor een interview is snel gemaakt. 

Saskia heet me welkom en wijst me meteen door naar boven, waar Dick zijn studeerkamer heeft. Hij 

heeft zich terdege voorbereid op het  interview. Hij ontvangt me hartelijk, waarbij meteen zijn vest 

opvalt, met het embleem van PAC, de Pionier Automobielen Club. En dat is niet het enige wat 

verraadt dat Dick iets met klassieke auto’s heeft. De boekenkasten staan vol boeken over het 

onderwerp, op de kast staan bekers, aan de muur hangen wieldoppen en andere memorabilia, op de 

bank liggen tijdschriften en foto’s. Een echte ‘man cave’, maar dan niet met bar, biljart en dartbord. 

Vragen hoef ik nauwelijks te stellen, Dick vertelt honderduit over zijn hobby. En natuurlijk vooral over 

zijn pronkstuk: 

 

 

Deze auto is een Bentley Drophead Coupé die stamt uit 1935. Hij werd destijds aangeprezen als The 

Silent Sportscar. Een two seater, we zouden het nu een cabriolet noemen. Met een zogenaamde 

Dickey seat in de kofferbak, die opengeklapt als extra zitplaats gebruikt kan worden. Niet erg 

comfortabel, lijkt me zo. 

Dick legt uit waarom dit exemplaar een bijzonder auto is. De Amerikaanse beurskrach van oktober 

1929 had wereldwijde gevolgen en deze crisis werd begin 1931 al breed gevoeld, overal in Europa. 

Bentley , gestart in 1919, was failliet gegaan zonder de overname door Rolls-Royce. Sinds de zomer 

van 1933 zit er daarom een soepele Rolls-Royce motor in met een cilinderinhoud van 3,5 liter 

Voor WO II was het voor de producent gebruikelijk om automobielen in het hogere segment af te 

leveren als chassis met motor. De meeste daarvan gingen vervolgens naar één van de vele 

koetswerkbouwers. Een klein aantal echter werd op speciale bestelling van een carrosserie voorzien 



naar de smaak van een individuele cliënt. Zo ook bij deze Bentley. Verder is het koetswerk van 

handgevormd aluminium (gewichtsbesparing), hetgeen deze auto tot ‘one of a kind’ maakt. 

 

 

Dicks liefde voor met name Engelse auto’s kreeg hij van zijn vader mee, die een Morris Minor reed. 

Zijn eerste eigen auto was een Wolseley, een van de inmiddels ter ziele gegane Engelse fabrikanten. 

In de garage hangt een in Engeland langs de weg gevonden grille van dit merk. Daarna volgden een 

Riley  en een Rover. De Bentley Drophead kocht hij in 1974 in Londen, met een erfenis van een oom. 

Bij het transport naar Nederland zei een douanier dat mooie auto’s vrouwelijk zijn. Sindsdien noemt 

Dick zijn Bentley “The Old Lady”.  

De Bentley is geen museumstuk dat in een garage staat opgeborgen. Hij (zij) wordt met grote 

regelmaat gebruikt. Dick en Saskia rijden er ritten en rally’s mee, die door verschillende clubs en 

organisaties in Nederland en België worden georganiseerd. Het rijden met een dergelijke auto is van 

een heel andere orde dan met een moderne auto. Dat zijn haast robots, die je het werk uit handen 

nemen. Het bedienen van een ouder mechanisme vraagt veel meer feeling voor de machine. Een 

Mobiel Erfgoed ervaring. Als je het goed doet , krijg je er wat voor terug en is dat een heel 

bevredigende gewaarwording. 



 

 

Dan neemt Dick me mee naar een van de garages, waar het pronkstuk staat. Ik sta verbaasd over de 

grootte ervan. Hij past maar net in de garage. Als ik op de passagiersstoel plaatsneem, zie ik een 

enorme neus voor me. Het uitbundig aangebrachte chroom blinkt me tegemoet. De dieprode, naar 

bruin neigende kleur, Burgundy genaamd, is prachtig. De auto ziet eruit om door een ringetje te 

halen, als nieuw. Dat geldt ook voor het motorblok dat Dick me laat zien. Geen smetje te bekennen. 

Ik zou willen dat de motor van mijn Golf er zo uitzag. Zelf sleutelen aan de auto doet Dick niet. 

Daarvoor heeft hij een ‘mannetje’, een zeer toegewijde  instrumentenmaker, die van alle markten 

thuis is.  



 

De Bentley is geen auto voor dagelijks gebruik. Als ik vraag wat dat wél is, troont Dick me mee naar 

een andere garage. Daar staat, eveneens smetteloos gepoetst, een Cadillac, van veel recentere 

datum dan de oldtimer. Evenmin een kleine auto en weliswaar een Amerikaan, maar met een 

Europees uiterlijk. De garage bevat veel meer. Stapels tijdschriften, boeken en een grote verzameling 

schaalmodellen van voorlopers van de moderne auto, zoals van een koets die door een 

stoommachine wordt voortbewogen. En dan heb ik nog niet achter de deurtjes van de kasten 

gekeken, die volgens Dick ook vol zitten met automobilia. Als ik vraag waar zijn verzameling eindigt, 

is het antwoord: "Als er geen ruimte meer is.” 

Mijn oog valt op een model van De Oude Schicht met daarin een heer van stand en zijn jonge vriend, 

als je begrijpt wat ik bedoel. Dat vind ik mooi passen bij Dick, op en top anglofiel en heer van stand. 



 


