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Evenementen

2011
7-8 mei   CitroMobile in de Expo Haarlemmermeer (zie www.citromobile.nl). Thema is Kunst & 

Design waarbij de SM-club extra uitpakt

mei  Kastelentoerrit in de omgeving Den Bosch met aansluitend een barbecue in Den Bosch 
(nadere via de website)

10-12 juni   Internationaal Citroën SM Club-evenement in Venetië, Italië (inschrijving via de website)

26 juni   Historisch weekend Den Helder (thema: Franse auto’s); de SM-club neemt afzonderlijk deel

eind augustus   Barbecue bij Van der Laan Abbenes

2 oktober  Najaarsmeeting: toerrit door Duitsland

Van de voorzitter

Beste leden,

De lente is in het land, 
temperaturen boven de 
15 graden Celsius zijn 
geklokt in mijn regio en 
onze SM is weer verlost 
van kou en pekel op de 
weg. Heerlijk zeg! Lan-
ge fijne kilometers voor 
de boeg in 2011; ik wens 
u hetzelfde.

Onder meer rij ik dit 
jaar naar Venetië, waar 
in juni het internatio-
nale evenement gehou-
den zal worden. Laten 

we hopen dat daar geen overstroming plaatsheeft 
rond die tijd; mijn SM houdt vast niet van natte 
voeten. Ik schrijf dat uiteraard vanwege de tsuna-
mi in Japan; ook aan de leden van de Japanse SM-
club denk ik. De warmte waarmee Dick Bolt - zie 
zijn artikel in SublieM van laatst - in dat land werd 
ontvangen door plaatselijke SM-afficionado’s, 
brengt de rampzalige gebeurtenissen aldaar voor 
mij menselijk nog dichterbij. Voor u ook?

Nu terug naar een bescheidener horizon: ons 
verenigingsjaar begon op 13 maart jl. met de ALV. 
De opkomst was niet groot, maar alle aanwezigen 
zorgden voor goede sfeer en constructieve ge-
dachtenwisseling. Alvast als voorschot op de 
notulen daarvan, meld ik ten eerste dat een vol-
gende ALV waarschijnlijk gaat worden gecombi-
neerd met een toertocht plus diner en ten tweede 
dat voor de aanstaande evenementen van onze 
club aan de deelnemende leden en hun metgezel-
len geen bijdrage wordt gevraagd, voor zolang 
als onze penningmeester dat verantwoord vindt. 
Nou, het toch al aansprekende programma voor 
dit jaar (zie de website) wordt dan nog aanlok-
kelijker, zou ik zeggen.

Een van die aanstaande evenementen is Citro-
mobile; en daar zoom ik nu even op in. Want dat 
wordt bijzonder, juist door onze club. Want Robert 
Opron, u weet wie dat is, is door ons bestuur/
onze club bereid gevonden om gedurende die 7e 
en 8e mei a.s. acte de presence te geven. En om 
aan een bijzondere activiteit mee te werken. De 
bedoeling is, en daar wordt door het bestuur hard 
aan gewerkt, dat een aantal door de Citroën-mug 
gestoken jonge ontwerpers, bijvoorbeeld studen-
ten aan de Automotive Design-opleidingen in 
Delft en Eindhoven, onder leiding van Robert 
Opron aan het werk gaat.

In opvolgende ploegjes wordt dan op grote op-
pervlakken met daarop silhouetten van de SM, 
de DS (derde neus), de GS en de CX (in willekeu-
rige volgorde) getekend hoe zo’n auto er in het 
hedendaagse vormgevingsjargon uit zou zien. 
Wellicht dat die tekeningen vervolgens worden 
verloot of een andere bestemming krijgen; dat 
staat nog te bezien. Die geïmproviseerde design-
studio zal zijn plek krijgen in de eerste grote, met 
hout betimmerde ruimte die u rechts ziet liggen 
zodra u de tentoonstellingshal binnenkomt. Komt 
dat zien!

Trouwens, we zoeken nog leden die de club-
stand een paar uurtjes willen helpen mee-beman-
nen op Citromobile – zaterdag of zondag. Meldt 
u zich aub bij mij?

Nou, ik ga weer verlangend zitten wachten op 
bericht vanuit Abbenes dat mijn Diva klaar staat 
voor simpel genot: toeren met welluidende toe-
ren. Ik wens u hetzelfde!

Groet, 

Peter Snoeker

Meer en actuele informatie over meetings leest u op de website (www.citroensmclub.nl).

Voor de hulp bij de organisatie doet het bestuur permanent een beroep op vrijwilligers. Wilt u een steen-
tje bijdragen, neem dan contact op met een van de leden van het bestuur (zie colofon) of stuur een mail 
naar info@citroensmclub.nl.
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januari t/m maart

De tweede Cruijff-SM

We weten allemaal dat Johan Cruijff twee 
SM’s heeft gehad. De eerste leasete hij voor 
100 gulden per maand van Citroën Nederland 
– zo zegt hij zelf in het eerder genoemde Hel-
den. De tweede zou volgens de overlevering 
nog onder zijn huis in Barcelona staan. Club-
lid Jan Paul Klijntunte was in 2004 echter in 
Zuid-Afrika toen Cruijff daar ook was, en hij 
sprak met Cruijff. Ook over die tweede SM. 
En wat bleek, aldus Johan Cruijff: deze twee-
de SM is gestolen! In 1979 en 1980 speelde 
Cruijff – na zijn voetbalperiode bij Barcelona 
– in Amerika (bij de Los Angeles Aztecs en 
Washington Diplomats) en tijdens zijn verblijf 
daar is zijn huis in Barcelona bijkans leegge-
roofd. De SM maakte volgens Cruijff deel uit 
van die buit. Het is ons vooralsnog onbekend 
of de auto ooit is teruggevonden…

Nieuwjaarsgroet

Zoals elk jaar stuurde de Japanse Citroën SM-club 
ons, u dus, de beste wensen voor het nieuwe. Dit 
willen we u niet onthouden. Laten we hopen dat men 
in Japan de bijzonder trieste gebeurtenissen aldaar 
zo goed en kwaad als mogelijk te boven komen.

Nieuw SM-boek

Eind 2010 is er een nieuw 
Franstalig boek over de Cit-
roën SM verschenen van de 
hand van onafhankelijk au-
tojournalist Thibaut Amant 
met als titel ‘le dernier vais-
seau français’ - vrij vertaald 
‘het laatste Franse schip’. Het 
boek van 160 pagina’s bevat weinig nieuws, de be-
kende foto’s - in kleur en zwartwit, maar mag toch 
niet ontbreken in uw Citroën SM-verzameling. De 
uitgever is de bekende Franse autoboekenuitgever 
Etai. Het is in Nederland eenvoudig te bestellen bij 
ASN voor € 44,95 (www.asnbooks.nl).
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SM in de pers (2)

Ook ’s lands grootste och-
tendkrant besteedde aan-
dacht aan de Breznjev-SM. 
Het feit dat de auto bij gara-
gist Jaap van den Broek stond 
(klaar voor transport richting 
Rétromobile, zie SM in de 
pers (2)) was voor De Tele-
graaf voldoende aandacht te 
besteden aan dit bijzondere 
exemplaar.

SM in de pers (3)

Het nieuwste nummer 
van het Nederlandse ma-
gazine Helden – nummer 
8, het maart-nummer, van 
Frits en Barbara Barend 
- is geheel gewijd aan 
Johan Cruijff. Natuurlijk 
komt daarin ook de Cit-
roën SM aan bod. Naast 
een advertentie van Cit-
roën met daarin een foto 
van de overhandiging 
van Cruijffs SM aan hem 
wordt Cruijff ook geïnter-
viewd over auto’s. De 
belangrijkste wetens-
waardigheid: ‘alleen jam-
mer dat de airco precies 
boven de asbak zat’, al-
dus Cruijff die in die tijd 
nog rookte.

SM-advertentie

Ook deze wilden we u 
niet onthouden: een 
advertentie van Citroën 
Nederland in het voor-
noemde magazine Hel-
den. Uiteraard zou de 
redactie van SublieM 
deze advertentie ook 
graag in SublieM zien, 
tegen zeer geringe ver-
goeding!

SM in de pers (1)

Op 19 januari jl. stond er in het regionale dagblad 
BN de Stem een artikeltje over de voormalige SM 
van Leonid Breznjev. Clublid Marc Hopmans at-
tendeerde ons hierop. Deze SM is geprepareerd en 
vanuit Dalfsen getransporteerd naar Rétromobile 
in Parijs. De link kunt u hier vinden: http://www.
destentor.nl/regio/vechtdal/7990116/Brezjnev-op-
transport-naar-Parijs.ece. Aan dit digitale artikel is 
ook nog een YouTube-filmpje toegevoegd.
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MOBILISATIE + ACTIVATIE + ORGANISATIE

DOUWE G.
BLANKSMA
coo:perations

+31(0) 655 165 003
douwe@cooperations.nl

Empelsedijk 17
5235 AD  OUD EMPEL

STILSTAND KAN
UITEINDELIJK
ALLEEN MAAR

RESULTEREN IN
VOORUITGANG
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Uw buitendienst effi ciënt inzetten
• Meest gebruikte mobiele applicatie

• Honderden implementaties

• Volledig confi gureerbaar

• Snel, betrouwbaar en schaalbaar

Voor meer informatie: 

T: +31(0)418 572 800

I: www.tensing.com

E: info@tensing.com
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Afgelopen februari vond de zesendertigste editie 
van Rétromobile in Frankrijk plaats. Vijf dagen 
lang stonden vele fraaie klassiekers, kraampjes met 
onderdelen, schaalmodellen en andere snuisterijen 
uitgestald voor het publiek. En de opkomst was dit 
jaar groots: 70.000 bezoekers telde deze editie van 
Rétrombile. 

Clubleden Harrie Brunklaus en Piet Buijsman 
waren, naast vele andere clubleden, aanwezig en 
schoten een aantal fraaie foto’s. Voor de thuisblijvers 
zullen we maar zeggen. Zie hier een collage van al 
dat fraais.

Rétromobile
Door Roland van der Spek
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In 2003 kocht Yuri de Citroën SM. Bij toeval. ‘Ik 
werkte in die tijd bij Van der Laan in Abbenes als 
monteur. Op een dag kwam iemand zes bougies 
halen voor een SM. Tijdens een daaropvolgend 
gesprek bleek dat persoon in kwestie een SM had 
staan met een 3,0-liter motor en een kapotte auto-
matische bak. Mijn baas, Wim van der Laan, had 
niet zoveel zin in een bakrevisie maar mijn oren 
stonden rechtop. Zou dat wat voor mij zijn? Wim 
wilde wel samen met mij eens kijken of het wat 
was.’ En zo kwam Yuri aan zijn SM. Want de auto 
bleek een schoonheid te zijn, met slechts één klein 
gebrek. De bak! Maar Yuri had al bedacht dat het 
toch mogelijk moest zijn om er een vijfbak in te 
hangen. De ideale combinatie, een 3,0-liter met een 
BVM. We zullen eens zien.

Wat is er nodig om een automatische bak te ver-
vangen door een handgeschakelde bak? Ten eerste 
moet je dus wel een handbak hebben. Dat was 

100.000 Smakeli jke Kilometers
Een SM die bij dezelfde eigenaar 100.000 kilometer heeft gelopen. Binnen zeven 
jaar. Het zal niet al te vaak meer voorkomen. Reden om de eigenaar eens aan de 
tand te voelen en te zien wat de wederwaardigheden zijn geweest. Het normale 
onderhoud als olie verversen en lampje vervangen wordt niet beschreven

Door Piet Buijsman

geen probleem want die had Van der Laan. Dat wil 
zeggen: hij had er meerdere in diverse stadia van 
ontbinding. Dat was een mooi project om daarvan 
één goede bak te maken. Ten tweede heb je een 
ander vliegwiel nodig en moet een aantal steunen 
worden aangepast. In de tussentijd werd het blok 
onderhanden genomen. De bekende dingen dus: 
hydraulische kettingspanner, nieuwe kettingen, 
nieuwe kleppen, asje oliepomp, lagerschalen en 
nieuwe zuigerveren. Want er bleek een zuigerveer 
gebroken. Dit laatste, dus het slechts vervangen van 
de zuigerveren, bleek een gruwelijke vergissing. Dat 
zal verder wel blijken.

Er kwam een dynamo op met interne regelaar, 
de radiateur werd vervangen en de airco kreeg 
een Sanden-pomp (als in de CX) en in september 
2003, na ruim 130 uur werk, was de SM klaar. Blijft 
natuurlijk de vraag waarom iemand die in het bezit 
is van een DS Cabriolet een SM gaat kopen. ‘Wel, ik 
was eigenlijk in technisch opzicht klaar met de DS. 
Ik had alle types gehad en er zat geen technische 
uitdaging meer in voor me. Ik begon me ermee te 
vervelen.’ Natuurlijk Yuri, dat is zeker een reden om 
iets gewaagders te nemen. Goed, nog vier nieuwe 
banden en rijden!

0-45.000 kilometer
Na twee jaar was er bijna 45.000 km mee gereden en 
tot dusver waren er weinig problemen geweest. De 
SM bleek een uiterst betrouwbare auto. Oké, in 2004, 
onderweg naar de wintersport, was de persleiding 
geknald. Dat was vervelend, maar werd opgelost 
door de montage van de Van der Laan flexibele 
HD-slang. En natuurlijk ging dat jaar op Corsica 

de dynamo stuk. Maar hiervoor bracht de dynamo 
van een op een weiland stilgelegde BX uitkomst. 
Even het huis overzetten was geen probleem, want 
de tafel van het vakantiehuisje was groot genoeg. 

En in de tussentijd figureerde de SM nog in een 
film. Door studenten van de Filmacademie Amster-
dam. Dat verhaal staat beschreven in de SublieM 
van maart 2005 en is erg leuk om te lezen. Tijdens de 
opnames namelijk, kreeg de SM zijn derde pechje, 
een gebroken snaar. Niet erg, maar de crew in 
paniek. Na vijf jaar heeft Yuri de dvd van dat hele 
avontuur weer gevonden en voor iedereen op You-
Tube gezet! Kijk maar op: http://www.youtube.
com/watch?v=3Ji7BOSmN4c.

Vervolgens begon bij 38.000 kilometer de LHM-
pomp te lekken. Die werd vervangen door een 
pomp van een CX. Begin 2005, 43.000 kilometer, 
begaf de synchromeshring van de derde versnelling 

het. Dat was serieuze pech. ‘Ach, laten we maar 
zeggen dat ik hem zelf heb gekraakt’, aldus Yuri, 
die daar niet verder op in wil gaan. Jammer, er zit 
vast een verhaal achter. Erger was dat hij, enigszins 
afgeleid, tijdens de proefrit met de gerepareerde 
bak voorzien van verse een koppelingsplaat over 
het hoofd zag dat de auto voor hem stopte voor 
het stoplicht. Dat was ruim 10.000 euro schade. 
Een nieuw front met inhoud, nieuwe schermen, 
motorkap, airco, radiateur; gelukkig werkte hij 
aldoor nog bij Van der Laan. Minstens zo erg was, 
dat hij een lager verkeerd had gemonteerd. Maar 
dat openbaarde zich vele kilometers later!

45.000-80.000 kilometer
In april 2006 werd de SM op stal gezet vanwege een 
baan in Lyon, Frankrijk. Helaas was daar geen stal-
ling voorhanden. Pas een half jaar later kwam Yuri 
weer terug en toen was het inmiddels herfst, dus 
geen SM-weer. Pas in februari 2007 kwam de SM de 
weg weer op en meteen bleek dat het olieverbruik 
dusdanige vorm begon aan te nemen dat er iets 
moest gebeuren. De motor dus volledig uit elkaar 
gehaald. En toen bleek dat het eertijds alleen ver-
nieuwen van de zuigerveren niet slim was geweest. 
In een van de cilindervoeringen zat een diepe kras.

‘Vermoedelijk is een oude schade de oorzaak van 
dit alles. Toen ik de auto kocht zat er een gebroken 
zuigerveer in, juist in die cilinder. Maar goed, ge-
lukkig heb ik nu een oorzaak van het mega-olie-
verbruik’, aldus Yuri, die het nu natuurlijk jammer 
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vindt dat indertijd alleen maar de zuigerveren zijn 
vernieuwd en dat er niet verder is gekeken. Maar er 
werd nog meer ellende ontdekt. Het reparatielijstje 
zag er als volgt uit: drijfstanglagers versleten, kruk-
aslagers versleten, krukas vertoont slijtage groeven, 
klepzittingen erg matig, een paar nog steeds heel 
goed, secundaire distributiekettingen versleten, 
nokkenassen slecht en diverse keerringen lek, onder 
andere van de waterpomp. Wat werd het plan om 
te doen? 

‘Behalve de zes nieuw gesmede zuigers en het 
lijnboren van de cilinders naar de eerste overmaat, 

gingen we ook de krukas slijpen naar de eerste on-
dermaat en van nieuwe lagerschalen voorzien. Ook 
de drijfstanglagers gingen naar de eerste ondermaat 
en werden vernieuwd. Dan de cilinderkoppen: 
daar kwamen nieuwe zittingen in, en ook nieuwe 
klepgeleiders. Om de boel af te maken schroefden 
we er ook nog vier nieuwe nokkenassen op.’ 

April 2008 zat het blok weer in elkaar. Na het 
starten was er een oliedrukprobleem; maar dit werd 
snel opgelost. ‘Morgen nog enige puntjes op de i 
zetten, zoals een lichte LHM-lekkage en een lichte 
lekkage in de buurt van de waterpomp. Niets om 
zorgen over te hebben. Het gevoel om na min of 
meer twee jaar weer in mijn eigen SM te rijden is on-
beschrijfelijk. Het is alsof je thuiskomt na een lange 
afwezigheid en je geliefde staat op je te wachten.’ 
Aldus Yuri met onverwachte sereniteit.

De waterpomp bleek meer te lekken dan een 
paar druppels. Daar moesten weer de nodige uren 
in worden gestopt, maar uiteindelijk lukte dit toch 
ook weer. Dus werd het tijd om de SM eens op de 
rollenbank te zetten om te zien wat voor vermogen 
zo’n SM levert. Juli 2008 bleek: 175,6 pk bij 5.684 
tpm, gemeten aan de wielen! Na wat spelen met de 
sproeierbezetting werd dat 184 pk. Vervolgens is het 
verlies van pk’s uitgerekend, en werd gekomen aan 
210 krukas-pk’s. Het koppel van de motor komt uit 
op 250,6 Nm tussen 2.200 en 5.400 tpm, ook weer 
gemeten aan de wielen. Dit betekent dat de revisie 
zonder meer geslaagd mag worden genoemd! De 
motor leverde origineel 190 DIN-pk’s aan de krukas, 
volgens fabrieksopgave, en komt nu dus op 210 als 
gemiddelde gemeten over vier runs. 

De blauwe lijn die wordt aangewezen, is de koppelkromme. 
Een bijna rechte lijn tussen 2.000 en 5.500 tpm. De andere 
oplopende lijn is pk. Ze kruisen elkaar bij ruim 4.200 tpm

80.000–90.000 kilometer
In maart 2010 werd er wat plaatwerk onder handen 
genomen. 13 mei 2010: aanvang versnellingsbak. 
Bij 85.000 kilometer lijkt de synchronisatie van de 
tweede versnelling niet helemaal goed meer en er 
openbaarde zich een heel naar geluid. Een geluid 
alsof eh, nou ja, alsof er iets heel erg aan het kapot-
gaan was. Het geluid van een cirkelzaag. Goed, een 
andere bak erin. Die toevallig toch nog in de schuur 
op een plank lag.

‘Oké, even een verslagje. Vandaag om een uur of 
twaalf begonnen om samen met Walter (de Belgi-
sche SM-goeroe, bekend om zijn grote kennis en 
hulpvaardigheid, red.) de SM af te maken. De bak, 

‘ Het werd tijd om eens te 
zien wat voor vermogen 
zo’n SM levert’

In september 2009 verbrandde de lichtschake-
laar. Ook bij de CX een bekend probleem dat goed 
kan worden opgelost door de koplampen via een 
relais te schakelen, zodat niet de volle stroom 
door de lichtschakelaar loopt. De schakelaar kan 
eenvoudig worden gerepareerd. Op de foto kan 
ook worden gezien waar een contact zich heeft 
vastgebrand!
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de assen en de remmen had ik zelf al gemonteerd. 
Feitelijk was er dus vooral sprake van afbouw-
werk. Nou, dat viel nog even vies tegen. Wat een 
werk is dat toch steeds weer. Het grootste probleem 
bleek nu te zitten in het in lijn krijgen van de cen-
trale as die vanuit de motor de hulporganen als de 
HD-pomp, dynamo en airco aandrijven. Kennelijk 
heeft dat nooit helemaal 100 procent tof gezeten. 
Na een uurtje prutsen kwamen we achter het pro-
bleem (de drager waar alle hulporganen op vast 
zitten, bleek tegen een tweetal bouten aan te lopen 
die op het versnellingsbakdeksel zitten) en is het 
goed gekomen. Hierna het stuurhuis gemonteerd, 
de radiateur, de airco, enz enz. Daarna nog even 
de remklauwen centreren, de remmen rondom 
ontluchten en de koppeling wat fijn afgesteld, 
de onderbak er onder en dat was dat. Om half 
zeven waren we klaar en zijn we met de SM naar 
huis gereden. De bak schakelt heerlijk, geen enkel 
gekraak meer, geen geratel en geen overmatig ge-
jank meer (ook al was de originele bak echt stiller 
voordat de lager er uit liep…). Kortom: dit was een 
succes. Nu alleen nog even die rottige kap open 
zien te krijgen.’

Ja, dat kun je hebben als je de motorkap met een 
tevreden gevoel dichtklapt en dan bedenkt dat je 
de kabel om te openen nog niet hebt aangesloten. 
Die bak schakelde dus werkelijk perfect, maar had 

een hinderlijke eigenschap. Hij jankte en niet een 
beetje ook. Storend natuurlijk als je enige perfectie 
nastreeft. Eigenlijk kan het natuurlijk niet. Dus de 
kapotte bak maar eens onderzoeken om na te gaan 
waardoor het probleem nu eigenlijk was veroor-
zaakt? Dat was even zoeken. Toen bleek dat Yuri 
een lager verkeerd had gemonteerd.

‘Op de foto zie je dat het geheel 180 graden ge-
draaid moet zitten. Nu hebben de tonnen tegen 
de afstandbus met naaldlager en tandwiel van de 
eerste versnelling gelopen. Het is de bedoeling 
dat de tonnen opgesloten zitten tussen de twee 
ringen. Het lager is waarschijnlijk daardoor kapot 
gegaan. Te grote krachten.’ Ja, Yuri, had je maar 
beter moeten opletten toen je van al die Van der 
Laan-bakken een nieuwe maakte. Maar goed, de 
bak werd alsnog goed in elkaar gezet (nieuwe 
synchromeshringen en lagers, twee nieuwe 
schakelmoffen en nieuwe differentieelasjes en 
tandwielen) en voorzien van een versterkte kop-
pelingsplaat weer in de SM geschroefd. En voor de 
APK kwam er nog even een nieuw wiellagerblok 
in. En een setje nieuwe remschijven en blokken, 
en een nieuwe remklauw en een revisiesetje voor 
de andere klauw, en een nieuwe hoes voor de 
koppelingscilinder. 

87.650 kilometer
De koplampen draaien niet meer. ‘O jee, net nu 
de geplande vakantie voor de deur staat. Nadere 

inspectie wees uit dat het verstelmechanisme 
veel te weinig olie bevatte. Ergo: de hydraulische 
draailampbesturing is lek. Fijn. Het blijkt dat het 
membraan aan de kant van het stuurhuis aan het 

overlijden is, want die cilinder is vet van de olie. 
Die cilinder had ik bij de montage van de bak nog 
helemaal schoongemaakt en nu ziet dat er zo uit. 
Gelukkig bleek er nog aan een nieuw membraam 
te komen en na montage en vullen werkte het weer 
als vanouds.’

En verder? ‘Het was weer feest gisteren. De deur 
aan de bestuurderskant wilde niet meer van buiten 
af open. Nou ja, van binnen uit nog wel dus zijn 
we goed thuisgekomen. Vanmorgen maar eens 
even de deur uit elkaar gehaald en ja hoor, na 
demontage bleek dat de sluitveer totaal uitgerekt 
was. Ander veertje erop en klaar. Deurtje weer in 
elkaar gezet en alles werkt weer!’

The never ending story…

Met dank aan Yuri Colman voor zijn relaas en foto’s

‘ De koplampen draaien niet 
meer, nu net de geplande 
vakantie voor de deur staat’
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Ergens in de zomer van 2008 maakte ik een praatje 
met een jeugdvriendje van me. John heet ie. We ken-
nen elkaar vanaf ons vierde of vijfde jaar. We deel-
den veel met elkaar. Van zwemles en muziekles tot 
oppas als onze ouders weer eens een feestje hadden. 
Van een voorliefde voor Fleischmann-racebanen 
tot die van Matchbox-autootjes. We hadden beiden 
zo’n roodbruine Citroën SM van Matchbox. Mijn 
SM-model is in mijn studententijd gejat bij een 
inbraak in de kelder. Al mijn speelgoed foetsie. De 
racebaan was in gebruik in het studentenhuis en 
lag gelukkig boven. John heeft z’n Matchbox SM 
nog wel. Hij wel. Grr.

Oom met SM
John had destijds iets wat ik niet had: een oom 
met een SM. John had wel eens meegereden. En 
omdat de SM destijds naast de Rolls-Royce in de 
jongetjes-auto-kletspraat favoriet was, was ik ja-
loers. Inmiddels bijna 40 jaar verder, is het tijd om 
kleine jongensdroompjes te laten uitkomen. Alle 
twee zijn we liefhebber van klassiekers. Hij heeft 
een Fiat Spider. Het is zijn tweede. De eerste, een 
restauratieproject, moest John wegdoen. De schuur 
waar de auto stond, werd verkocht. Jaren later werd 
John ziek. Genieten werd het devies. Er zou een 
Spider komen en die kwam er.

Tijdens een telefoontje een jaar geleden, kletsten 
we wat over ons beider autoprojecten. The only dif-
ference between men and boys, is the price of their toys. 
John heeft een gave, harde Spider uit de States. Er 
moest nog wel wat aan worden gedaan. John is 
techneut en knutselt zelf. Ik niet. Ik ben jurist en 
alles groter dan een Fleischmann, beheers ik niet.

Ik vertelde over de vorderingen met m’n CX. 
Het gesprek liep op een gegeven moment (en un 
momento dado…) wel ten einde. Zegt John: ‘Maar 
Rob (slechts twee mensen noemen mij zo), de 
mooiste Citroën blijft de SM’. Ik zei: ‘Jaah, dat 
blijft de jongensdroom! Die komt er ook nog een 
keer’. ‘Nou,’ zegt John, ‘ik was gisteren op een 
verjaardag en daar had ik het toevallig met mijn 
buurman over de SM. En laat een vriend van hem 
er nu een hebben en er vanaf willen. Het is de 
beste SM die je kunt bedenken. Alles naar nieuw 
gerestaureerd’.

SM kijken
Kijken kon nooit kwaad vond ik. In Woerden stond 
de auto. Wij dus naar Woerden. De SM bleek een 
al-lang-bijna-af-restauratieproject te zijn. Maar 
ze moest weg. Vraagprijs: 27.000 euro. Nou, daar 
konden we kort over zijn. Die had ik niet en er ze-
ker niet voor over: een Amerikaan, nog steeds met 

die lelijke neus en automaat. Hoe kon je dat doen, 
dacht ik. Auto helemaal uit elkaar en er dan géén 
handgeschakelde bak in zetten. En dan ook nog die 
Amerikaanse neus terugzetten, en dat terwijl er een 
Italiaanse donor naast stond. En dan ook nog een 
niet originele kleur. Paars…

Maar goed, de verkoper had ook nog iets anders. 
Wellicht zou dat wel wat voor me zou zijn. Een rijd-
bare SM. En dat voor slechts 7.000 euro. Wij, hup, 
in de auto en naar een schuur net buiten Woerden. 
En daar stond ze dan. Onder een dikke laag stof en 
net vrijgevochten uit een heel nest sleurhutten. Alle 
waar naar z’n geld zou later blijken.

Met John ook nog een paar andere SM’s beke-
ken. Overleggen: wel die uit Woerden, niet die 
uit Woerden. Oriënteren, weer kijken. Toch wat 
blaasjes op de lak van die uit Woerden: gespoten 
in een vochtige ruimte, maar voor de rest wel hard. 
En onder de kap te zien, was er niet aan gehobbyd. 
En dan weer wikken en wegen. Een goede SM, een 
opknapper, of eentje er tussenin? Welke kleur, een 
injectie of een carburateur en dan nog de opties? Het 
belangrijkste: wat kan ik op dit moment lijden? De 
uitkomst was een goedkope en dus opknapper die 
aan de gewenste specificaties voldeed. Kwestie van 
liquiditeitsspreiding met uiteindelijk een perfecte 
en strakke SM.

Een carburateur Gris Nacré met Savanah-bekle-
ding, airco, getint glas en leer moet het worden. 
De kogel ging door de kerk. De SM uit Woerden 
werd het. Het is een Italiaanse die twaalf jaar had 
stilgestaan in de schuur in Woerden en destijds zelf 
rijdend van Utrecht naar Woerden is gereden. Toen 
we voor de laatste keer gingen kijken, probeerde 
de eigenaar de SM nog tot leven te wekken om te 
laten horen dat de motor nog liep. Inmiddels wat 
wijzer geworden op het Citroën-forum, vertelde ik 
dat ie wat mij betreft na de eerste startmislukking 
geen moeite meer hoefde te doen. Gelukkig maar.

Aanschaf 
  van een SM
Het is inmiddels al weer een tijdje geleden dat ik de trotse eigenaar ben geworden 
van mijn eerste SM. Later is er een bijgekomen. Dat verhaal vertel ik hier ook nog 
wel. Het leek me wel wat om over het wel en wee van deze eerste SM te schrijven. 
Bij gebrek aan een uitgever zadel ik jullie op met het resultaat. Hierbij het eerste 
verhaaltje over de aanloop naar de aankoop van deze SM

Door Robin Visser Na twaalf lange 
jaren weer buiten

22   SublieM 64 - April 2011 SublieM 64 - April 2011  23



Wat nu?
Toen weer wikken en wegen. Auto laten staan 
in de caravanstalling waar ze stond of een ander 
adres zoeken? Laten staan, dan is ze pas weer in 
de zomer aan de beurt om haar uit haar lijden te 
verlossen. Toch maar een ander onderkomen. Eerst 
wat geregeld in Nederweert. Maar ja, dat schiet ook 
niet op. Dan zou ze weer helemaal terug moeten, 
zelfs verder weg. Want in Abbenes zou ze weer tot 
leven worden gewekt. Evert Jan had de oplossing: 
‘We hebben nog wel wat stallingruimte hier in de 
buurt’. Dat was wel wat duurder dan Nederweert, 
maar na wat geklets over verrekening met de re-
visiekosten was de deal snel gesloten. En zo is het 
gekomen dat mijn Italiaanse SM verlost werd van 
de slechte adem van allerlei caravans. Ze kreeg 
een tijdelijk onderkomen bij een stel zusjes in de 
Citroën-schatkamer vlakbij Abbenes.

De bedoeling was om de auto meer dan een jaar 
te laten staan. Ik had immers net ook al een CX-
restauratie achter de rug. Maar ja, als je een SM 
hebt, dan wil je er in rijden. Dat had ik overigens 
nog nooit zelf gedaan. Wel eens meegereden. Pas 
in de zomer van 2009 is dat goed gekomen. Ben, 

we deelden dat we klant waren bij dezelfde garage, 
heeft een uitgebreide collectie Citroëns. Ik mocht 
rijden in zijn SM toen we naar Culemborg reden om 
de stofjes voor de mijne uit te zoeken. Kicken was 
dat, zelf rijden in een SM. Wat een brute kracht en 
wat een geluid komt er uit het vooronder.

Dat was ook het eerste wat aan de mijne is gedaan. 
Haar weer laten brullen. De auto is volledig gere-
viseerd bij het wel bekende adres in Abbenes (hm, 
dat rijmt ook nog). Gelukkig startte ze niet, destijds 
in Woerden. De kleppen bleken hol en rot te zijn, 
de cilinders en de zuigers nog perfect. Je moet er 
niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de 
auto wel was gestart.

Vervolgens is de auto bij een bevriende hobbyist/
plaatwerker neergezet voor de volgende stap, het 
plaatwerk. Wim heet de man. Ooit ben ik door een 
collega naar hem doorverwezen. Hij deed in z’n 
vrije tijd wat plaatwerken. Een vriendje van hem, 
die bij een welbekend autobedrijf in exclusieve Ita-
liaanse en Engelse auto’s zijn bijdrage levert aan de 
staatskas, doet hetzelfde werk in zijn vrije tijd. Maar 
dan zonder bijdrage aan de samenleving. Ooit was 
het nodig Wim te vragen recht te breien wat ik krom 

had gemaakt. Inmiddels kon ik het wat beter lijden. 
Toch had ik al wel ‘ns wat anders uitgeprobeerd. 
Maar het vertrouwen in onze Wim was maximaal, 
niemand anders zou het plaatwerk van mijn SM 
doen. De reputatie van zijn vriendje-spuiter kon al 
helemaal niet kapot. Die zou zo nodig nog de enige 
zijn die mijn auto’s van een nieuw huidje zou voor-
zien. Hij spuit zo strak dat zelfs zwarte lak er zo glad 
uit ziet als een glasplaat. En dat zonder polijsten.

Planning
Het was mijn bedoeling om met vriendje John met 
de SM naar Goodwood te gaan, in 2009. Dat is niet 
gelukt. De dame had meer roest dan gedacht on-
der de dikke lak- en plamuurlagen. En de blaasjes 
bleken toch ook wat roest te herbergen. Dan maar 
helemaal kaal tot op het staal (hm, alweer). Alle 
rubbers eraf, alle vloerbedekking eruit, alle verf, 
alle tectyl, alles helemaal weg. En dan weer alles 
opnieuw. 

Inmiddels heb ik mijn oog laten vallen op een 
andere kleur dan Gris Nacré. Elk voordeel heb z’n 
nadeel: zodra het plaatwerk is gedaan en er een 
nieuw huidje op de auto is gekomen, zijn er binnen 
afzienbare tijd geen tropische verrassingen meer te 
verwachten. De dame zal weer tiptop haar tweede 
leven in gaan in de Lage Landen. Wel ietsje kouder 
en natter. Maar in een nieuw jasje van boven tot 
onderen en dan gaat die kou en nattigheid ook wel 
lukken. Het duurt allemaal wat langer met de SM, 
maar dan heb je ook wat. Ik hoop alleen, dat het 
John is gegeven dat hij het eindresultaat nog gaat 
meemaken.

Goodwood 2009 hebben we gedaan met elkaar. 
Met de CX. Niet verkeerd, maar toch anders. In-
middels hebben we ook met elkaar in een SM over 
‘s heeren wegen geboenderd, met de club naar het 
Conservatoire. Niet met de Italiaan uit Woerden 
dus. Daar wordt nog steeds aan gewerkt. Dat ver-
volgverhaal vertel ik ook nog wel. Dat wordt meer 
iets van een restauratieverslag. John en ik zijn met 
mijn tweede SM naar Aulnay sous Bois gegaan, 
een welbekende in de club. Met de SM die ooit van 
Paul Paymans was. En dat is voer voor het andere 
verhaal.

Le petite histoire d’amiS Majestueuse is hiermee 
verteld. Als het John en mij nog is gegeven samen 
de SM uit te laten, zal ik daarvan verslag doen. 
Hopelijk mag ik dan weer een SublieM-verhaaltje 
maken om met jullie te delen. 

Op weg naar Wim

Kaal gemaakt
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Ik ken ook mensen die doen niets aan hun SM; ze 
kunnen dat ook niet. Maar ze rijden er wel graag 
in, vinden haar mooi en genieten ervan. Zelf be-
hoor ik tot de groep – waarschijnlijk de grootste 
groep – die in meerdere of mindere mate aan hun 
SM sleutelt.

Peter knutselt ook heel graag. Op hoog niveau. 
En hij ergert zich aan een paar onvolkomenheden 
van de SM en dat is goed. Creatieve ontevreden-
heid, heet dat. Dat leidt ertoe dat die onvolkomen-
heden verholpen gaan worden (maar eigenlijk 
vindt hij het gewoon leuk om eraan te sleutelen).

Kort geleden viel zijn oog op het gigantische 
reservewiel, dat immers het grootste deel van 
de kofferbak vult. Dat kon wel anders, vond hij. 
Temeer omdat lekke banden niet zo heel vaak 
meer voorkomen. De meest auto’s hebben dan 
ook slechts een thuiskomer aan boord. En dus 
ging hij op zoek naar een alternatief.

Helaas, dat was knutselen geblazen, want een 
pasklaar alternatief was natuurlijk niet voorhan-
den. Maar dat vond hij natuurlijk niet erg. En 
zie nu eens, wat voor moois daaruit voortkwam. 
Een keurige thuiskomer van zeer bescheiden 
afmetingen. Een diameter van ongeveer 50 centi-
meter (wiel en band) en een banddikte van ruim 8 
centimeter. Die neemt bijna geen ruimte meer in!

Er kwam nog wel wat bij kijken. Zo moest het 
flensdeel uit een oude velg van een SM of DS 
worden gesneden, en het hoeft geen betoog dat 
dit een heel precies werkje was. Je wilt per slot 
van rekening geen hoogteslag in je nieuwe velg. 

Vervolgens moest uit een echte thuiskomer (en dat 
betekende zoeken op de sloop) precies dat deel 
ook weer worden weggesneden. En vervolgens 
moesten beide delen aan elkaar gelast, zodanig 
dat de twee delen precies ‘in lijn’ lagen. Daarna 
moest het wiel worden gestraald en gepoeder-
coat voor een mooi resultaat, en voorzien van 
een band.

Maar het resultaat mag er zijn! Wat mooi, en wat 
veel ruimte opeens in de kofferbak. Het wiel kan 
natuurlijk alleen aan de achterkant van de SM 
komen; dat betekent dat bij een lekke voorband 
er één van de achterwielen naar voren moet. 
Dan kan deze thuiskomer op de plaats van het 
achterwiel. Peter was zo gecharmeerd van zijn 
eigen uitvinding, dat hij meteen een kleine serie 
van dit product heeft gemaakt. En zo is er voor 
iemand die er echt om verlegen zit misschien nog 
wel zo’n fraai exemplaar te verkrijgen. Nieuws-
gierig? Peter staat op de komende CitroMobile.

Knutselen
Je hebt mensen die knutselen graag. Bij 
voorkeur aan hun SM, en ze zijn daar 
vaak buitengewoon goed in. Hun 
technische vaardigheden hebben dan 
ook soms een hoogte bereikt die je met 
de beste wil van de wereld geen 
knutselen meer kunt noemen

Door Piet Buijsman
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Wereldwijd Gespot

Voor deze rubriek selecteert de 
SublieM-redactie opmerke-

lijke foto’s en/of SMake-
lijke feiten of verhalen die 
zij tegenkomt op internet: 
van SM-fanatici voor SM-
fanatici. Want onze hobby 

is geen privilege voor Ne-
derlanders, dat blijkt telkens 

weer op het web.
Deze keer neem ik u mee naar Scandinavië en wel 

specifiek naar Zweden. Via onze eigen website kunt 
u met één muisklik doorsurfen naar de Zweedse 
SM-club, althans volgens de button. Maar u komt 
terecht op de nogal basic ogende site van de Svenska 
Citroënklubben (www.Citroënklubben.se/news.
php). Vorig jaar had ik al eens contact opgenomen 
met Lars Frykholm, de Ordförande (= voorzitter) 
van de SM-sektionen. Hij vertelt me: ‘De Zweedse 
Citroën-club heeft in totaal zo’n 1.800 leden en is 
onderverdeeld in een aantal secties die ieder hun 
eigen evenementen organiseren. Onze SM-sectie is 
maar een kleine groep en daarom zetten wij niet zo-

veel activiteiten op, de belangrijkste is de jaarlijkse 
meeting die meestal begin september plaatsvindt, 
steeds in een andere hoek van ons land. Daardoor 
verschilt het aantal deelnemers, maar meestal zijn er 
zo’n 10 á 20 SM’s plus nog enkele andere Citroëns, 
want er zijn altijd wel enkele van onze sportlimou-
sines in (groot) onderhoud. De laatste jaren treedt 
er een verjonging op onder de clubleden en wordt 
de meeting steevast door een aantal complete ge-
zinnen bezocht.’
 
Rilsan 
Dat lijkt me een gezonde ontwikkeling en ik vraag 
hem hoe het voorheen was. Lars vertelt: ‘Er zijn 
maar 25 SM’s in de productieperiode verkocht in 
Zweden, wat verbazingwekkend is als je bedenkt 
dat de Zweedse Diva’s ook nog eens eigen speci-
ficaties hadden. Zo zijn alleen op de Zweedse en 
Canadese SM’s hydraulische leidingen geleverd 
die zijn voorzien van Rilsan (een beschermende 
poedercoating, red.).’

‘Later kwam er een gestage stroom van import-
SM’s ons land binnen, vooral uit Frankrijk en Italië, 
maar ook uit Amerika. Het exacte aantal in Zweden 
weet ik niet, maar ik schat rond de 100 SM’s op 
dit moment. We hebben geen professionele SM-
specialisten, het onderhoud wordt gepleegd door 
gewone Citroën-garages en ook door een aantal 
leden zelf, die dat heel netjes doen.’

Vieze vingers
‘Om eerlijk te zijn heb ik, hoewel cellist van beroep 
en geen monteur, heel wat restauratiewerk en klus-

sen aan de Maserati-motoren gedaan. Zo heb ik veel 
motoren van onze clubleden gemodificeerd! Waar-
schijnlijk ben ik degene met de SMerigste vingers!’

Kijk, bij Lars Frykholm stroomt het welbekende 
groene sap door de aderen. Een echte liefhebber, dat 
kan niet anders. Maar er zijn er meer in Zweden. Zo 
maakt Lars melding van een officiële Citroën-agent 
die zo bezeten is van ons Strakke Model, dat hij er 
acht en een halve van bezit. 

Jeugdige uitstraling
Ook gaat Lars nog even in op de vrij nauwe banden 
die de Zweedse club onderhoudt met de Noren. De 
jonge Noorse club heeft een jeugdiger uitstraling (en 
ledenbestand) en volgens deze zestiger heeft dat te 
maken met het feit dat de import van de Citroën SM 
in Noorwegen pas op gang kwam toen de zij meer 
dan 30 jaar oud werd, als gevolg van de Noorse 
belastingregels. En inderdaad, als je doorklikt op 

de belegen Zweedse site (via SM-sektionen naar het 
zinnetje: SM-sektionen har en egen hemsida), dan ont-
dek je die veel flitsender homepage van de Noorse 
club, die op zijn beurt weer de nodige links heeft, 
onder andere terug naar de Zweedse SM-sectie.

Rally 2000
De Zweedse voorzitter blijkt een aantal Nederlan-
ders persoonlijk te kennen. Onder andere via de 
internationale federatie van SM-clubs (FICCSM) 
maakte hij kennis met bijvoorbeeld onze voorzitter 
en Peter Derks. Via de Rally die de Zweden in 2000 
organiseerden, weet hij nog enkelen te noemen. Ik 
ken Lars Frykholm alleen nog maar per mail en chat, 
maar kan als collega-musicus niet nalaten met hem 
bij te praten over ons eigenlijke vak. De voormalige 

cellist van het Stockholms Philharmonisch Orkest 
en van een kamerorkest uit Uppsala speelt nog da-
gelijks: ‘My days now are not too bad, playing cello in the 
morning and working on SM’s in the afternoons.’ Dank 
je wel, Lars, en nog veel plezier met je beide liefdes.

Toetje
En dan nog even iets anders, het beloofde toetje 
inderdaad. Zoekend naar meer wereldwijd SM-
nieuws kwam ik laatst voor het eerst van mijn 
leven terecht op autoblog.nl. Daar stuitte ik op 
een ‘video tot algemeen nut’, een instructiefilmpje 
over hoe je olie moet verversen. Drie zogenaamd 
Franse blondines leggen het nota bene allemaal 
uit aan de hand van een Amerikaans uitgevoerde, 
rode Citroën SM!

In de bijgaande tekst vermeldt autoblog: ‘Rete-
handig natuurlijk, indien je zelf een Citroën SM 
bezit. Mocht je niet tot dat selecte clubje behoren, 
de video kijkt ook lekker weg zonder in het bezit 
te zijn van een Fransoos.’ De laatste zin van de 
begeleidende tekst: ‘Daarom hulde voor deze vo-
luptueuze automontrices, die nooit te beroerd zijn 
om even je peilstok te controleren.’ Einde citaat.

Misschien heb ik u nu nieuwsgierig weten te ma-
ken en kijkt u behalve op de Zweedse site ook nog 
even naar deze instructievideo. Ga dan naar www.
autoblog.nl, typ vervolgens in de zoekbalk drie 
trefwoorden in: olie, verversen, SM. Dan komen 
u spoedig drie ‘Franse dienstmeisjes’ tegemoet. 
Eén van de reacties op het filmpje springt er uit: 
‘Educatief filmpje! En nog leerzaam ook!’

De Zweedse SM-club
Een Zweedse (collega-)musicus met 
zwarte klauwen en als toetje frivool 
olie verversen

Door Dick Bolt

‘Er zijn maar 25 SM’s in 
de productieperiode 

verkocht in Zweden’
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Een droom van een rit
Dit keer wil ik jullie een jaar of tien terug nemen in de 
tijd. Als alleenstaande dertiger wilde ik een van mijn 
dromen gaan waarmaken. Een SM stond al lang op de 
verlanglijst van hebbedingen.

Nu was de tijd er rijp voor en ik struinde het internet 
af naar tips en tricks over het bezit van een SM. Na het 
absorberen van pagina’s vol informatie kwam het zoe-
ken naar een geschikte auto. Ik had goede ervaringen 
met Marktplaats. Mijn dagelijkse auto had ik daar ook 
voor 3.000 gulden gescoord en die reed ook na 450.000 
kilometer probleemloos. Tja, wat kon dat anders zijn 
dan een Citroën, en wel een eerste serie XM. De meest 
eenvoudige diesel, geïmporteerd uit Frankrijk. Eentje 
zonder spoiler, iets wat origineel in Nederland nooit 
geleverd is, is mij eens verteld.

Goed, terug naar de SM. Er werd er een gevonden 
die aan al mijn wensen voldeed. Hij stond in Abbenes 
bij een ons wel bekende garage in de opslag en was al 
een jaar niet gereden door de eigenaar. De koop werd 
gesloten en het dromen kon beginnen.

Er moest nog wel het een en ander aan gebeuren 
door Van der Laan gedaan worden. Dit nam nogal 
wat tijd in beslag, wat mij veel tijd tot dromen gaf. 
Dromen vol mooie ritten met bewonderende blikken 
van medeweggebruikers en altijd mooi weer. In mijn 
stoutste dromen zelfs met mooie dames aan mijn zijde.

En dan komt er een dag dat aan al dat dromen een 
einde komt. Dromen gaan realiteit worden en de eerste 
echte rit na de proefrit moet gemaakt gaan worden. 
Meteen een lange van ruim 200 kilometer van Abbenes 
naar Oost Groningen. Alle dromen met mooi weer blij-
ken al meteen niet uit te komen; op de afgesproken dag 
regent het nog net niet als ik in de trein stap richting het 
westen des lands, maar donkergrijs zijn de wolken wel.

In Abbenes aangekomen, worden de officiële han-
delingen van overschrijven en betalen snel verricht. 
Kort daarna gaat het op weg, eerst nog wat onwennig 
met die wel erg strakke stuurbekrachtiging, flikkerend 
benzinelampje en meer van die rare Citroën-zaken. 
Bij het brugrestaurant op de A4 stop ik om te tanken, 
de stoel goed in te stellen en alle knopjes eens goed te 
bestuderen. Al gauw loopt er een man rond mijn zo-

juist aangeschafte bolide. Hij kijkt letterlijk zijn ogen 
uit, steekt zijn duim op en klimt weer in zijn truck. 
De droom van kijkende mensen komt al meteen uit. 
Zou nou die droom over mooie dames ook uitkomen?

Ik besluit bij mijn zus en haar vriend in Amstelveen 
langs te gaan en daar mijn nieuwe aanschaf te showen. 
Ze vonden het een te gekke kar. Ik werd uitgenodigd 
om wat te eten en dat leek mij wel wat alvorens de rit 
naar het noorden te maken.

Het bleek dat het treinverkeer door een storing rond 
Amsterdam helemaal plat lag. Niet erg zou je denken 
met een SM, nou geheel zonder consequenties ook 
niet. Een lichtelijk in paniek zijnde moeder belde. Zij 
was met een groep vriendinnen naar het Rijksmuseum 
en kon niet met de trein terug naar Groningen. Wat 
moesten ze doen met acht vrouwen in Amsterdam? 
Mijn zus zei meteen: ‘Kom onze kant maar uit, Sam is 
hier ook en gaat nog met de auto terug.’ Na een uur 
kwamen er acht vijfenzestigplussers binnen stappen. 

Na hun verhaal gedaan te hebben, moest er naar een 
oplossing voor de terugreis en nacht gekeken gaan 
worden. Volgens mijn moeder was het duidelijk dat 
niet iedereen in mijn auto zou passen, maar het was 
wel een hele grote, dus misschien vier achterin en een 
voorin. Hier moest ik mijn moeder snel uit de droom 
helpen. Ik was niet in de grote ‘pooierbak’ zoals zij 
mijn XM noemde, maar in mijn nieuwe, dertig jaar 
oude sportcoupé.

Er ontstond een discussie onder de dames wie er 
mee zou gaan en wie bij mijn zus zou blijven slapen. 
Hier bleek al gauw dat de agenda van menig vijfen-
zestigplusser voller zit dan die van een werkende 
jongeman. Het werd duidelijk dat er vier dames mee 
moesten om hun verplichtingen van de volgende 
dag te halen.

Met zijn allen werd er naar de parkeerplaats gelo-
pen en daar werd bewonderend naar de Citroën SM 
gekeken. Met enig passen, vouwen en meten werd er 
vervolgens door de vier gelukkigen plaats genomen. 
Daar ging ik dan, in een voor mij nog onwennige auto, 
in de regen, met vier mooie dames op weg naar het 
noorden. Als dat geen uitgekomen droom is!
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