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De lucht
doorklieven
Niets beweegt zich zo snel door de atmosfeer als de bliksem… of een
raket. De laagvliegers van Opel en Matra doen gematigder, knokkend
tegen de luchtweerstand. Daarbij werpt zich de vraag op of de GT 1900
van het conventionele volumemerk wel partij is voor de M530A van de
gelauwerde sport- en racewagenproducent.
Tekst & fotografie: Aart van der Haagen
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Kenmerkend voor de M530A, deze beugel,
die bij de LX en SX verviel

Tegenwoordig zitten coupés aardig in het verdomhoekje, maar voor avontuurlijke automobilisten in de late jaren zestig wogen rationele
koopargumenten nog niet zo zwaar. De economie zat in de lift en fabrikanten speelden
handig in op de behoefte aan een stukje onderscheid tussen het legioen burgerlijke sedans op straat. Opel maakte ineens een
sportieve zijsprong met de sexy GT en Matra
benutte het potentieel van deze afzetmarkt ten
volle door na de Djet een 2+2-zitter te lanceren, de M530. Die twee visten in dezelfde vijver en prikkelden de zinner van
autoliefhebbers met betrouwbare techniek in
een verlokkende verpakking. Bleken ze ook in
staat hun schijnbaar dynamische aspiraties in
daden om te zetten? We gaan het vandaag ontdekken met een GT 1900 en een M530A, beide
uit 1970, origineel Nederlands gekentekend,
gerestaureerd en beschikbaar gesteld door
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Niet uitgesproken sportwagenachtig, deze cockpit

klanten van Kout Automobiles in Wieringerwaard. De Opel behoort toe aan Frans Schelfhout, de Matra aan Jan Bak.
Onder de maat
Er bestaat een frappante overeenkomst tussen
deze twee kemphanen, namelijk de plaats van
productie, al kunnen ze elkaar daar nooit ontmoet hebben. Dat zit zo. Matra richtte zich met
de M530 in 1967 op een breder publiek dan
met de Djet en zocht daarom meer productiecapaciteit dan ‘thuis’ voorhanden was. Het
leidde tot een partnerschap met de firma Brisonneau & Lotz, dat overigens niet lang zou
duren. Kwalitatief en afwerkingstechnisch
presteerde het bedrijf onder de maat en al
gauw trok de raketbouwer uit Romorantin de
fabricage naar zichzelf toe. Blijkbaar stoorde
Opel zich minder aan de normen die B&L hanteerde en liet daar een deel van het spuit- en

montagewerk voor de koets uitvoeren. De
Duitse producent besteedde het werk juist uit
vanwege de bescheiden aantallen, welke in het
niet vielen bij die van de Kadett B, waarop de
in 1969 gepresenteerde GT gebaseerd was.
Opel schoof in publieke uitingen vooral de
1900 naar voren, maar bood op de achtergrond
ook een 1100 aan, die al na een jaar het veld
ruimte voor de vereenvoudigde GT/J met het
grote blok. Matra kocht de techniek voor de
M530 bij Ford in, namelijk de 1.7 V4 uit de
Taunus. Ook de Fransen namen met de decenniumwisseling hun sportwagen op de schop
en vervingen de M530A door de LX en de simpeler uitgevoerde SX, gelijktijdig met wat wijzigingen. Beide automodellen uit deze test
rondden in 1973 hun loopbaan af.

De stoelen ogen beter dan ze daadwerkelijk zitten

Vierbak met de R linksboven; met de ronde
knop erachter bedien je de ruitensproeier

Technische specificaties Matra M530A (1970)
Motor
Cilinderinhoud
Brandstofvoorziening
Vermogen
Transmissie
Aandrijving
Wielophanging vóór
Wielophanging achter
Remmen vóór
Remmen achter
Lxbxh
Gewicht
Topsnelheid
Verbruik

vloeistofgekoelde V4, centrale nokkenas,
8 kleppen
1699 cm3
1 tweetraps Solex-carburateur
72 pk bij 4800 tpm
handgeschakelde 4-bak
achterwielen
dubbele draagarmen, schroefveren,
stabilisator
langsdraagarmen, schroefveren,
stabilisator
schijven
schijven
416 x 156 x 120 cm
881 kg
172 km/h
9,1 l/100 km

Wurmen
Probeer maar eens weerstand te bieden aan
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Technische specificaties Opel GT 1900 (1970)
Motor
Cilinderinhoud
Brandstofvoorziening
Vermogen
Transmissie
Aandrijving
Wielophanging vóór
Wielophanging achter
Remmen vóór
Remmen achter
Lxbxh
Gewicht
Topsnelheid
Verbruik

vloeistofgekoelde 4-cilinder-in-lijn,
hoogliggende nokkenas, 8 kleppen
1897 cm3
1 tweetraps Solex-carburateur
90 pk bij 5400 tpm
handgeschakelde 4-bak
achterwielen
dubbele draagarmen, schroefveren,
stabilisator
starre as, schroefveren
schijven
trommels
413 x 158 x 123 cm
930 kg
185 km/h
10,2 l/100 km

In opengeklapte toestand ontsieren de lampen
geenszins

Tanken gebeurt centraal, met een knipoog naar
de Corvette

het verleidelijke lijnenspel van de Opel GT. Dit
meesterwerkje van Clare Mac Kichan en Erhard Schnell ademt ‘Corvette’ uit al zijn poriën en ja, dan moeten we dus ook de vrijwel
onbereikbare bagageruimte voor lief nemen.
Je mag de weekboodschappen of reistassen
achter de voorstoelen langs onder het krappe
achterplecht zien te wurmen. De centraal gemotoriseerde Matra M530 heeft z’n zaakjes
wat dat betreft beter voor elkaar, met een
kofferbak in het uiterste staartstuk plus
ruimte op de noodzittingen (neem die eerste
lettergreep vooral heel letterlijk). Het reservewiel eigent zich de opslagcapaciteit in de
neus toe. Hier overheerst het praktische aspect misschien wel te sterk, want de lange
wielbasis trekt het ontwerp nogal uit proporties. Eigenlijk best een curieus schepsel, al
valt eraan te wennen. De uitneembare - al
kost dat wat inspanning - dakpanelen vormen een extra attractie.
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Opmerkelijk hoge deuruitsnede, die het instapgemak
bevordert

Ovaal stuur
Het schaamteloze kopieergedrag ten aanzien van
zijn Amerikaanse neef zet de GT inwendig doodleuk voort. Je schuift bijna onder het hellende
dashboard in plaats van erachter. Gek misschien,
maar het wakkert de adrenaline aan. Het is wel
een aardig zwarte bedoening en de print op de
instrumenten refereert sterk aan de huis-tuin-enkeuken-Opels, maar de informatievoorziening
mag volledig heten, net als in de M530 overigens.
Die trakteert je dankzij een strookje imitatiehout
en fraai bedrukte meters op een frivolere omgeving. Toch missen we hier iets. Het tellerblok rust
op een dunne plank en een echte middenconsole
ontbreekt. We moeten onszelf er continu van bewust maken dat we heus in een sportwagen zitten. Het ovale stuur, dat zich ten opzichte van de
piloot links uit het midden bevindt, heeft tot doel
het instapgemak te bevorderen. Bij de Opel staan
de pedalen juist uit het lood, veroorzaakt door de
brede tunnel, die alsnog met een bobbel tegen je

kuit drukt. Hij wint het echter met - toch enigszins onverwacht - sublieme stoelen, waar de te
prominente lendensteun in de Matra ervoor
zorgt dat de bovenrug in een soort gat valt. Wel
treffen we in beide auto’s een lekker kuipvormige
zitting en een fijn lederen sportstuur aan.
Schakellui
Tot op heden weet de Opel GT ons meer te behagen dan de Matra M530, maar houdt hij zijn
voorsprong vast als de rijeigenschappen in het
spel komen? Een laag, galmend geluid dringt zich
door het schutbord heen als we de 1900-krachtbron aanzwengelen. Je hoort de grote cilinderinhoud, waarbij je gedachten meteen afdwalen
naar de brave Rekord. De krachtsontplooiing
houdt die associatie overeind, want de vierpitter
met 90 pk werkt liever in het middentoerengebied dan dat hij zich laat opjagen. Zo laat de GT
zich schakellui berijden. Prettig, want de pook
van de vierbak schiet niet al te trefzeker door de

Bucket seats met geïntegreerde hoofdsteunen,
naar Amerikaans voorbeeld

coulisse heen. In wezen presteert de Opel ruim
voldoende, maar het komt niet op een spannende
manier tot stand. Bij de Matra ervaren we juist
het tegenovergestelde, al gebiedt de eerlijkheid te
zeggen dat het V4-blok met oorspronkelijk slechts
72 pk een beetje is gekieteld door Kout Automobiles. Een goede zet, want de motor haalt enthousiast door en bromt er lustig op los. Die heeft er
zin in! Ook het schakelen verschaft hier een groter genoegen. Het gaat lekker van klik-klak. In absolute zin blijft de M530 in prestatief opzicht wat
achter bij de GT, maar je beleeft het niet zo.
Met graagte
De Opel verdoezelt nauwelijks dat hij zijn bodemgroep deelt met de Kadett B en ja, die staat
niet bekend om zijn geraffineerde weggedrag. In
rechte lijn ligt de coupé rustig, maar een koersverandering zint hem niet zo, dan probeert hij
zich te verzetten. Druk je hem toch de bocht in
en blijf je pushen, dan slaag je er wel in overstuur

op te wekken, maar niet op de speelse manier
die je had gehoopt. De besturing wordt bovendien wat losjes zodra de voorwielen een grotere hoek maken. Verder komt de
schokdemping wat onbehouwen over, een element waarmee de Matra juist scoort, al wil die
op slechte wegen wel eens lichte dansneigingen vertonen en lijdt de voortrein dan aan een
lichte nervositeit. Staan de vorm van de weg en
de omstandigheden het échte rijden toe, dan
raakt hij helemaal in zijn sas en ontwikkelt er
zich een éénwording tussen mens en machine.
De M530 stuurt lineair en verslindt met graagte
de ene bocht na de andere, waarbij het je weinig moeite kost hem langdurig in een neutrale
positie te houden. Op de limiet beginnen eerst
de voorwielen te protesteren, maar geleidelijk
- dankzij de lange wielbasis - laat de kont zich
tenslotte losweken. De onbekrachtigde reminstallatie geeft bovendien een beter pedaalgevoel dan het servosysteem in de GT.

De hendel vóór de pook laat de koplampen
mechanisch om hun lengteas kantelen

Relativeren
Uitgestapt na een enerverende rit staren we nog
eens naar de rode Opel, die bloedmooie Corvettein-zakformaat. De show stelen, dat doet hij als de
beste. Kon hij maar enigszins tippen aan het feestelijke weggedrag van de Matra, die merkwaardige creatie van een gevierd sportwagenfabrikant. Wat is dat toch, dat een mens altijd
alles wil? Kunnen we niet relativeren, onze eisen
bijstellen? Tsja, gevoelens laten zich lastig wegcijferen. Misschien moeten we in de Opel GT
maar een ingelijste foto van de auto op het dashboard plakken. Misschien moeten we de typische
vormen van de Matra M530 maar leren waarderen. Zou het ons lukken de één te vergeten als
we de ander kiezen?

Met dank aan Kout Automobiles, Frans Schelfhout en Jan Bak
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