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Evenementen

2012

25-28 mei               Internationale Citroën SM-meeting in Keulen, Duitsland
 
23 juni                        Club-bbq met toerrit in Heeze
 
9-12 augustus         ICCCR in Yorkshire, Engeland
 
23 september         Toerrit door Duitsland: ‘Rubberrit’ (wederom zonder flitskasten)
 
1 november  Technische meeting 

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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Diva-vrienden,

Al een paar SublieMs heb ik mogen oefenen op 
schrijven voor dit blad. Nu mag ik dus voor het 
eerst als voorzitter in deze rubriek het geschreven 
woord tot jullie richten met wat ditjes en datjes.

Eén van de dingen die ik heb gedaan ter voor-
bereiding op mijn nieuwe taak, is oude SublieMs 
doorlezen. Ik kreeg ze al ter overname aangebo-
den van Paul toen ik de auto van hem overnam. 
Ik weigerde toen beleefd. Wat moest ik met die 
stapel oud papier, zo was de gedachte. Nog geen 
twee jaar later polste ik Paul of de stapel nog op 
zolder lag bij hem thuis. Als tamelijke jongeling 
in de club moest ik namelijk toch wel wat meer 
te weten komen over de clubgeschiedenis, zo 
vond ik. Wat beter dan oude SublieMs om mij op 
weg te helpen?

Paul had de SublieMs nog. Zou hij een vooruit-
ziende blik hebben gehad? Nog steeds heb ik geen 
idee wie heeft bedacht dat ik Peter zou opvolgen. 
Misschien was het Paul. Hij had de SublieMs in 
ieder geval bewaard. Tegen een etentje met ons 
beider eega’s erbij, zodat het een keer niet over 
de Diva zou gaan, mocht ik ze overnemen. En zo 
is het gekomen dat ik alsnog oude clubbladen ben 
gaan lezen.

Ik raakte onder de indruk, niet alleen vanwege 
de inhoud van het ‘oud papier’, maar ook van de 
rijke geschiedenis van de club. Peter Pijlman, bij 
iedereen bekend van zijn boeken over onze ge-
liefde auto, was veelschrijver en er waren mooie 
trips in binnen- en buitenland, zo heb ik gelezen. 
In het bestek van dit voorwoord gaat het te ver 
alles te benoemen, maar het beeld van een club 
bestaande uit bijzondere, leuke en originele men-
sen die samen mooi dingen doen, dat is wel blij-
ven hangen.

Er rust nu dus druk op mijn schouders om een 
rol te spelen in het voortzetten van al dat moois. 
Met het aanhalen van SublieM kom ik op Roland. 
Zoals ongetwijfeld al bekend, heeft hij afscheid 

genomen als bestuurslid. Onder Roland heeft 
SublieM een vlucht genomen, van ‘paperback’ 
uitvoering tot TopGear-kwaliteit. Onder Roland 
is ook onze prachtige, informatieve en erg leuke 
website tot stand gekomen. Roland, nu mag ik 
zeggen ‘namens de club’, heel veel dank daar-
voor! Het mooie van een afscheid is dat er dan 
weer kansen ko-
men voor anderen 
om hun ei kwijt te 
kunnen en een 
steentje bij te dra-
gen. Schroom niet 
om een mailtje te 
sturen via onze 
site! Je zult eeu-
wige dankbaar-
heid ontvangen 
voor je SublieMe 
bi jdrage of  het 
webbeheer.

Zeker voor Su-
blieM is dringend 
wat nieuwe inspiratie nodig. Vaste schrijver Ro-
bert de Jonge, Sam Limon, heeft namelijk geen 
Diva meer en heeft een oude liefde hervonden, te 
weten de zeilboot, en is daarom door zijn Diva-
inspiratie heen. We zullen het zonder zijn vaste 
bijdrage moeten gaan doen. Ook aan Robert dus 
hierbij een dankbetuiging.

Tja, en als dan ‘afscheid’ aan de orde is, dan 
komt natuurlijk ook het werk van Peter Snoeker 
in beeld. Ook Peter schreef nog wel eens in Su-
blieM en heeft daarbij ook het nodige gesjouwd 
voor de club. Dat is trouwens toch wel een beetje 
structuur aan het worden, schrijven voor Subliem 
en dan… Dus als je ambitie hebt, kun je het beste 
bij SublieM beginnen. Terug naar Peter. Alles een 
beetje teruggelezen hebbend, heeft hij, denk ik, 
na constante inzet echt goed gepiekt, zo’n beetje 

op het einde van zijn termijn. Waarschijnlijk ex-
pres om een verpletterende indruk achter te laten. 
Het enorme succes van onze club, vorig jaar op 
CitroMobile met de designstudio van Opron, kan 
nagenoeg geheel aan Peter worden toegeschre-
ven. Ik zeg ‘nagenoeg’, omdat Opron  uiteraard 
ook een rolletje had in het succes. Maar Peter heeft 
zo’n beetje alles geregeld en bij elkaar gesjouwd. 
Peter, namens de club, bedankt voor al je inzet de 
afgelopen jaren! 

Ook het afscheid van Peter betekent dat anderen 
de kans krijgen hun ding te doen en een steentje 
bij te dragen. Als één van de twee gelukkigen kan 
ik zeggen dat ik er zin in heb. En uit betrouw-
bare bron kan ik melden dat het andere nieuwe 
bestuurslid, Bas de Theije, het ook erg leuk vindt 
de vrijgekomen ruimte in te vullen. Met ook Marc 
er weer bij, nu als commissielid evenementen, 
Peter Derks, Egbert Deetman, Eric Bruinsma, 
SublieMe Dick Bolt en al die anderen die zich nog 
gaan aanmelden om actief te worden bij de club, 
hopen we er wat moois van te gaan maken!

Soms loop ik wat te hard van stapel met het 
Divagebeuren. En dan word ik weer bij de les 
gebracht door een oude basisregel van Paul. Het 
komt erop neer dat er minimaal net zoveel tijd 
aan je relatie moet worden besteed als aan de SM 
en club. De SM wordt dan nooit een concurrent 
van je partner, en welke partner kan daar nou 
bezwaar tegen hebben!? Ik heb er een list op moe-
ten verzinnen. Mijn meisje, Lieke heet ze, hoewel 
helemaal niet van de oude auto’s, wordt gewoon 
betrokken bij het hele gebeuren. Zij vindt namelijk 
alles leuk wat met mensen heeft te maken. Dat is 
haar beroep, in werksituaties mensen in beweging 
krijgen en los te laten komen uit verroeste patro-
nen. Lieke heeft me geholpen de enquête op te 
stellen die jullie onlangs hebben kunnen invullen, 
overigens naar aanleiding van ideeën van oud-
penningmeester Rens en van onze administrateur 

Eric.
En zo kom ik tot laatste wat ik wil bespreken in 

mijn eerste ‘Van de voorzitter’: de enquête. Die 
geeft met een respons van bijna één derde van de 
leden wel een beeld van wat er leeft onder de 
leden. Er springen een paar dingen uit. Wat betreft 
evenementen, dat mag kennelijk ook best samen 
met andere Nederlandse Citroën-clubs of met 
Citroën SM-clubs uit de omringende landen. Wat 
er ook uitspringt, is dat men gehecht is geraakt 
aan het goede werk van Roland. Het mag ook best 
wat kosten. Gezien een vraag ooit in de ALV van 
clublid Jan Pols over de relatief hoge kosten van 
SublieM, was het mijns inziens de moeite waard 
hierover een vraag te stellen.

Tot slot vindt men het belangrijk dat de club 
wat zou gaan doen aan het op de weg houden 
van onze bolides. De eventuele mogelijkheid om 
samen met andere Citroën SM-clubs wat aan 
onderdelenvoorziening te gaan doen, torent er 
hoog bovenuit in de enquête. We gaan de uitkom-
sten van de enquête met het nieuwe bestuur be-
spreken en komen er dan op terug. Zeker wat 
betreft de onderdelenvoorziening is het niet een-
voudig. We zijn afhankelijk van anderen en bo-
vendien ligt hier een beladen stukje van de club-
geschiedenis. Ook dat is me wel duidelijk gewor-
den, lezend in SublieM en sprekend met al dege-
nen die ik heb gesproken.

Diva-vrienden, ik hoop jullie allen te ontmoeten 
op onze evenementen dit jaar. Voor degenen met 
een nog steeds lopend project, plaats een oproep 
op de site voor een carpoolactie! Een mailtje aan 
het bestuur via de site doet ook wonderen. Daar-
bij is er binnen de club ook al ervaring met deel-
name door een Chrysler Voyager. Dus ook met 
wat anders dan een Diva ben je welkom! Rest me 
je veel leesplezier te wensen.

Robin Visser

Van de voorzitter
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januari t/m mei

Citroën SM in de pers

Kersverse voorzitter Robin Visser werd door het 
Eindhovens Dagblad gevraagd te verhalen over 
zijn bijzondere auto. Uiteraard: de SM. In een 
besneeuwde omgeving werden prachtige foto’s 
geschoten die leidden tot een volle pagina! 
Goede publiciteit voor onze liefde…

Nieuwe SM?

Op de laatste RétroMobile in Parijs stond een 
opnieuw gestileerde SM opgesteld, waarvan hier 
de eerste foto’s. Zoals u kunt zien, is de mat-
grijze body met behoud van de contouren strak-
ker dan menig ‘gewone’ SM. Daarnaast is zowel 
het front als de achterzijde aangepast en werd 
ook het interieur en de motor onder handen 
genomen. Of het een fraai resultaat is geworden, 
laten we even in het midden. De redactie pro-
beert nu te achterhalen wie de auto bouwde, 
waarom en hoe; u zult er in een van de volgende 
SublieMs ongetwijfeld meer over lezen.
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Snelle Mededelingen

Nieuw elan

Nog voor dat voor CitroMobile het thema ‘verjon-
ging’ is uitgewerkt, heeft de Citroën SM-club daarop 
een voorschot genomen. Na zich vele jaren te hebben 
ingezet voor de club, gaan Peter Snoeker en Roland 
van der Spek afscheid nemen als bestuurslid. Roland 
blijft nog wel het beheer van onze prachtige website 
doen. Robin Visser is gevraagd Peter op te volgen. 
Maar twee vertrekkers en één aanvulling, dat zou 
een inkrimping zijn. Gelukkig is Bas de Theije inmid-
dels ook bereid gevonden toe te treden tot het be-
stuur. Hij wordt als evenementencoördinator aan-
gesteld.

Er is een nuance op het thema verjonging, namelijk 
ook jongeren aantrekken, zonder ‘ouderen’ af te 
stoten. En aantrekken lukt alleen als je mensen be-
trekt en ze een plekje biedt om wat te doen in en voor 
de club. En zo is er een begin gemaakt met een 
heuse evenementencommissie. Naast Bas de Theije 
is ook oud evenementencoördinator Marc Hopmans 
bereid gevonden daarin zitting te nemen. Zo hebben 
twee vertrouwde gezichten hernieuwd elan gevon-
den. En er is nog plek voor aanvulling! Geïnteres-
seerden die er niet gelijk vol in willen gaan, kunnen 
natuurlijk ook proefdraaien om te kijken of het wat 
voor ze is in de evenementencommissie. Meld je aan!

Het thema verjonging begint met continue en actief 
mensen te betrekken. Wat betreft de Citroën SM-club 
hoopt het nieuwe bestuur een steentje te kunnen 
bijdragen aan het proces van continue verjongen om 
zo de club verder te actualiseren. Spontane inbreng 
wordt op prijs gesteld. Het kan ook zijn, dat de tele-
foon een keer gaat, of er een mailtje in de inbox 
verschijnt…
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De Algemene Ledenvergadering van 2012 stond 
vooral in het teken van een wijziging van de be-
stuurssamenstelling. Voorzitter Peter Snoeker 
trad af, evenals Roland van der Spek die het club-
archief beheerde en SublieM en de clubsite voor 
z’n rekening nam.

 Zoals bekend heeft Robin Visser de virtu-
ele voorzittershamer overgenomen en is Bas de 
Theije toegetreden tot het bestuur voor de va-
cante post als evenementeur. Daarbij krijgt hij 
ondersteuning van Marc Hopmans.

 Verder zijn er weinig schokkende zaken 
te melden: de club kent op dit moment 127 beta-
lende leden, de financiën lopen als gepland en 
zijn positief te noemen.

 Rest ons Cyril Sars te danken voor zijn 
gastvrijheid: hij had zijn garage omgetoverd tot 
een aangename vergaderlocatie, bijna een SM-
museum, met een uitstekende lunch die was sa-
mengesteld uit producten uit de omgeving van 
Doetinchem.

‘De ALV stond vooral in
het teken van de
wijziging van de 

bestuurssamenstelling’

11 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering 2012 plaats bij CitroSars in 
Doetinchem, waarvan hier een kort verslag met fraaie foto’s

Foto’s van Jasper de Theije, zoon van clublid Bas

ALV 2012 
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willen praten.
Robert had ook nog een andere uitspraak die 

getuigt van visie. Volgens Robert Opron heeft het 
fenomeen hybride niet bepaald de toekomst. Het 
benodigde volume aan accu’s voor de mondiale 
automobiliteit zou alleen al vanwege de produc-
tie zorgen voor een groot milieuprobleem. En wat 
na einde leven van de accu’s aan milieuafvalpro-
bleem overblijft, is al helemaal niet te overzien. 
Hier komt het concept-automobiel ‘d’après’ Op-
ron om de hoek kijken. Een auto moet voor de 
massa bereikbaar zijn, massaal kunnen worden 
geproduceerd, economisch kunnen worden ge-
produceerd en dat alles met een fraai uiterlijk, zo 
zei hij. Het volk moet dus voor weinig geld met 
een leuke auto kunnen rijden. Automobiliteit op 
de huidige schaal en dat hybride? ‘Pas possible!’ 
aldus Robert.

Na het interview moesten er foto’s worden ge-
maakt. De bedoeling was dat Robert Opron plaats 
zou nemen achter het stuur van ‘zijn’ auto. Robert 
corrigeerde Andrew nog: ‘Ce n’est pas l’homme 
et ‘sa’ voiture, mais l’homme et ‘la’ voiture’. De 
SM is niet zijn auto, maar dé auto. De auto op zich 
als fenomeen. Een fenomeen waaraan hij een 
bijdrage heeft geleverd. Het kon niet anders dan 
iets moois en goeds worden. Hij had namelijk een 
fenomenaal team onder zich. Opvallend vond ik 
dat Opron niet pretendeert ‘de’ ontwerper te zijn 
van de SM. Dat dichten wij Citroën-liefhebbers 
hem toe. Hij spreekt slechts over ‘zijn’ team waar-
aan hij leiding mocht geven.

Terug naar de rubriek in Autovisie: het was de 

Tijdens CitroMobile ontstond ook een mogelijkheid voor een 
programmaonderdeel tijdens het verjaardagsfeestje van de CX, vorig jaar op de 
Champs Elysées. Peter had Opron weten te strikken voor de aanwezigheid op ‘ons’ 
jaarlijkse, zelfs volgens Fransen onovertroffen Citroën-evenement. Dat dit laatste 
zo is, daar ben ik wel achter gekomen vanwege veelvuldig contact met het 
moederland op jacht naar onderdelen voor m’n oude Troenies

Door Robin Visser

ONTMOETING MET ROBERT OPRON
Terug naar CitroMobile 2011. Peter had het idee 
om ‘Le bureau d’études’ uit de tijd van Opron op 
te tuigen anno 2011 met, jonge ontwerpers van 
‘Delft’. Dat zou wel wat zijn als bijdrage voor 
CitroMobile van de Citroën SM-club. Al doende 
gebeurde. Peter is Robert en Geneviève gaan 
halen in Verrières les Buissons, hun woonplaats 
vlakbij Parijs en om de hoek bij het origineel van 
‘Le bureau d’études’. Dat was de vrijdag vóór 
CitroMobile.

Weer twee dagen eerder kreeg ik een mailbericht 
via het Citroën SM-bestuur. Er was interesse van 
Autovisie om een interview te doen met Opron 
voor de rubriek ‘Een man en zijn auto’. Er moest 
dus ook een SM worden aangeleverd en het liefst 
ook een tolk. Of dat alles was te regelen. Peter 
gunde me de eer. De Opronnetjes ophalen in 
Parijs, dat was wel genoeg voor die dag. En Parijs 
is ver, zo weten we uit de Tour. Ik mag hier nu 
wel toegeven dat ik wat aandringacties heb on-
dernomen. Eén op één met de meester van ge-
dachten wisselen over de totstandkoming van 
‘zijn’ Citroëns, dat leek me wel wat. Peter heb ik 
toen even gemaild. In het Frans. Om uit te leggen 
dat de taal echt geen probleem is en er geen moei-
lijke taalsituaties zouden ontstaan met het ‘mem-
bre de coeur’ van onze club. Als Opron het ook 
goed vond, dan was ik dus wel beschikbaar! Auto 
geen probleem en taal ook al niet. En zo is het 
gekomen dat ik kennis maakte met Geneviève en 
Robert Opron, tolkend op het terras van Hotel 
Pullitzer.

Robert had een heel stel leuke uitspraken. Ik 
verwijs graag naar het artikel van Andrew Mason 
van Autovisie. Een leuk idee van Robert werd niet 
besproken in Autovisie. Robert ziet een auto in 
een breder perspectief dan alleen als vervoermid-
del. Andrew beëindigde het interview en Robert 
reageerde wat teleurgesteld. Hij had graag nog 
wat verteld over het concept ‘auto’ in de toe-
komst. Het gaat daarbij om het overbruggen van 
afstanden en het bij elkaar brengen van mensen. 
Dat kan met rijden, vliegen en internet. Volgens 
Robert zou dit alles moeten worden geïntegreerd 
en daar had hij nog wel even met Andrew over 
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bedoeling dat ‘de man’ de auto zou besturen. Ik 
had er geen vertrouwen in. Ik zei tegen Andrew 
dat hij maar moest rijden met Robert naast hem 
en met fotograaf Arno Lingerak op de achterbank. 
No way dat Robert boven het dashboard uit zou 
komen en ik had geen zin in schade. Daarbij had 
ik me al bedacht dat het al jaren geleden is dat 
Robert z’n SM had weggedaan en dus dat zijn 
ervaring inmiddels wel wat sleets zou zijn. Het 
is allemaal goed gekomen. Er is een prachtig ar-
tikel in Autovisie gekomen over de geestelijk 
vader van onze geliefde CX.

Hij had trouwens nog wel wat leuke tekst voor 
ons. Hij vindt het helemaal niks, die door de staat 
opgedrongen fusie met Peugeot. Hij vindt dat de 
staat een lening had moeten verschaffen om Cit-
roën overeind te houden. Met de CX zou het geld 
moeiteloos zijn terugverdiend. Het liep allemaal 
anders. Er was geen liefde tussen PSA en Robert 
Opron. Hij vertrok zoals bekend naar Renault en 
werd de geestelijke vader van het concept MPV. 
De Renault Espace is even later geboren. Het had 
een Citroën kunnen zijn.

Gedurende de sessie ‘De man en zijn auto’ heb 
ik een gezellig kletsje zitten maken met Geneviè-
ve. We zaten in de lobby van het Pullitzer, zij 
lurkend aan een vermouth met ijs, want die ma-
ken ze zo goed in het Pullitzer, zo wisten de Op-
ronnetjes. Ik dronk een lekker fris biertje. Het was 
warm. Mooi was dat het eerste contact was ge-
legd. Met Geneviève had ik leuk contact. Geen 
idee meer waar we het allemaal over hebben ge-
had samen op de bank in de lobby. Eén weet ik 
er nog. Kan niet missen, die komt om de haver-
klap voorbij: Robert en Geneviève kregen in hun 
Italiaanse tijd op weg naar Turijn op de snelweg 
concurrentie van een Ferrari. Nog steeds hebben 
ze het er graag over, dat de Ferrari het moest af-
leggen tegen de SM op de snelweg. Dat wil ik best 
geloven. Een SM beschikt over diravi. En als je 
dan ook beschikt over een krachtige motor, dan 
kun je waanzinnig hard rechtuit. Maar goed, dat 
is hier natuurlijk geen nieuws.

Wetende dat ik Opron zou ontmoeten, ontstond 

het idee wat te combineren met de verjaardagstrip 
van de CX’en. Na het interview voor Autovisie 
zouden we een hapje gaan eten met wat mensen 
van onze club, samen met de Opronnetjes. Het 
werd een diner met Judith, de charmante weder-
helft van Peter, zijn dochter en zoon, natuurlijk 
ook Peter zelf, ikzelf en uiteraard ook de Opron-
netjes. Na afloop van het diner zag ik mijn kans 
schoon. Net weer op straat, lopend naar het hotel, 
sprak ik Geneviève aan: ‘Dites madame Opron, 
j’ai encore une question à vous poser. Je suis 
aussi membre du club de Citroën CX et on va 
fêter 37 ans de Citroën CX sur les Champs Elysées. 
On voudrait bien vous inviter. Qu-est ce que vous 
en dites?’ Ze antwoordde: ‘C’est quand ça?’ en 
vervolgens verwees ze me door naar Robert. Die 
leek het ook wel wat en verwees me weer terug 
naar Geneviève: ‘C’est elle qui gère l’agenda’. Er 
was gelukkig plek in de agenda. Ik had beet.

We hebben gegevens uitgewisseld en afgespro-
ken dat ik Geneviève en Robert op de hoogte zou 
houden. Zo maar bellen en een praatje pot hou-
den, daar zag ik tegenop. Toch de grote Opron 
die je belt. Ik moest een aanleiding hebben. Die 

kwam er met het artikeltje in het clubblad van de 
CX-club met de aankondiging van het evenement. 
Ik heb die met een briefje opgestuurd, tegelijker-
tijd met een mailtje met daarin een link naar het 
draadje op het forum. Geneviève reageerde en-
thousiast met een mail terug. Ze bevestigde de 
ontvangst van mail en post en vroeg zich alleen 
af waar de vertaling bleef. Ik repliceerde dat die 
zou volgen bij mij in de auto op de Champs Ely-
sées.

Het zou anders lopen. Vlak vóór de trip belde 
Geneviève met de mededeling dat Robert ‘fatigué’ 
was. Ik stelde voor een meet en greet bij hun thuis 
en zo is het gekomen. Er werden ook nog wat 
Fransmannen opgetrommeld en zo kregen we een 
escorte van localo’s die ons feilloos wisten te 
loodsen langs de plaatselijke historische Citroën-
plekken. En mij leverde het een hernieuwde 
ontmoeting op met een bijzondere man, rijk aan 
ideeën en met zijn charmante eega. De afsluiting 
van de ontmoeting met Opron was de overhan-
diging van één van de pennenvruchten uit de 
CitroMobile-designstudio. Vervolgens werden 
we vrolijk uitgezwaaid door Robert en Geneviève.

‘Volgens Robert Opron 
heeft het fenomeen hybride 
niet bepaald de toekomst’
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De weken voordat we de SM naar de nieuwe 
loods brachten, zijn we druk geweest met het 
inrichten ervan. Het was een oude schuur waar 
een beetje verlichting in zat, meer niet. We hebben 
er veel TL-bakken opgehangen, een stelling voor 
onderdelen getimmerd en een laagpolig cheap 
tapijtje op de grond gelegd. Die bestaat namelijk 
uit keien, met een tapijt erover is het toch minder 
koud en niet alle onderdelen vallen in het zand. 
Alleen de koelkast en Senseo ontbreken nog. Op 
een avond in augustus brachten we de SM er naar 
toe.

De verleiding om de auto er naartoe te rijden 
was groot, maar die hebben we gelukkig kunnen 
weerstaan. Na een viertal warme, droge dagen 
hebben we de auto weer op een auto-ambulance 
gereden en met de door ons opgeknapte CX Break 
(zie het clubblad La CX En Route van de CX-club!) 
ervoor naar de loods gereden. Gelukkig was het 
een aantal dagen warm en droog geweest dus de 
auto ging helemaal droog de loods in. Een SM 

Zoals toegezegd bij deze het vervolg op het artikel uit de vorige SublieM, over de 
aankoop van mijn SM in juli 2011

Door Michiel Rautenberg

Onderdelen, roest 
en verliefdheid

permanent buiten vind ik maar niets, gelukkig 
staat de auto nu binnen!

In de weken die volgden, zijn we langzaam de 
auto gaan demonteren om goed te kunnen inven-
tariseren hoe de conditie van het plaatwerk en 
chassis was en welke technische defecten er wa-
ren. De algehele toestand van de SM dus, en of 
het zou lonen om de auto op te knappen of dat 
het onbegonnen werk zou zijn.

Eerst maar eens de spatborden gedemonteerd 
om in een later stadium goed in de motorruimte 
te kunnen werken. Hier hebben we wat slechte 
plekken gevonden, aan de onderkant van de 
spatborden. Uit het rechter spatbord haalde ik 
een oude doek die vochtig was, en hier waar-
schijnlijk een hele tijd ingezeten heeft. Slordig 
hoor. Vandaar dus de slechte plek, jammer. Ver-
moedelijk is deze er tijdens onderhoudswerk-
zaamheden een keer ingevallen en heeft de 
monteur deze er niet uitgehaald. Tijdens de de-
montage van de spatborden kwamen we verder 

‘De verleiding om de auto 
er naartoe te rijden was 

groot, maar die hebben we 
gelukkig kunnen 

weerstaan’
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een hoop walnoten (?) tegen, later zou duidelijk 
worden hoe deze daar kwamen.

Na de spatborden hebben we de deurrubbers 
verwijderd en toen was het toch even schrikken. 
Aan de onderzijde, op de kokerbalken, zijn de 
profielen waar de deurrubbers op gemonteerd 
zitten grotendeels weggeroest en zullen opnieuw 
gelast moeten worden. Dit geldt ook voor de 
onderzijde van de carrosserie vlak voor de ach-
terwielen, een SM-kwaaltje. Ook aan de onder-
zijde van de afwateringsslangen van de voorruit 
was het erg slecht. Onbegrijpelijk dat ze destijds 
bij Citroën die slangen niet vijf centimeter langer 
gemaakt hebben en het water dus niet óp het 
profiel maar mooi onder de auto zou lopen. Dan 
had het er hier toch een stuk beter uit gezien! 
Angstig waren we voor wat we onder de rvs-
profielen aan de onderzijde van de voorruit 
zouden aantreffen, een gevoelige plek. We had-
den al gezien dat daar erg veel takjes van een 
conifeer op en onder lagen, en dat het lang voch-
tig was geweest.

Ook zat de afwatering van de gootjes verstopt 
dus we vermoedden het ergste. Na het uitboren 
van de popnagels haalden we de profielen weg 
en gelukkig zaten er geen slechte plekken onder. 
Wel wat roest rond de popnagels maar dat was 
oppervlakkig. So far so good! Ondertussen had-
den we wel geconcludeerd dat we de auto zouden 
gaan opknappen, dus gingen we verder met de-
monteren. Wat is het toch heerlijk als je zo’n  
hobby hebt.

Na de demontage van de spatborden ben ik 
rustig alle onderdelen uit de motorruimte gaan 
demonteren. Het motorblok moet er namelijk uit 
omdat de nodige modificaties (vermoedelijk) nog 
niet aangebracht zijn in het verleden. Ik kwam 
erachter dat er toch erg veel boven het blok en 
bak gemonteerd zit, werkelijk alles erboven en 
eromheen moest los. Als eerste veel foto’s ge-
maakt en alle bedrading gelabeld om later de 
montage te vergemakkelijken.

Wat mij verbaasde, was dat werkelijk alle bou-
ten en moeren na 40 jaar loskwamen, maar dit 
had vermoedelijk ook te maken met de hoeveel-
heid vettigheid die in de motorruimte zat. Maar 
ook alle bouten van het uitlaatsysteem kwamen 
zonder enige moeite los! Nog een gelukje: voor 
de demontage van de radiator hadden we het 
koelsysteem afgetapt en de oude koelvloeistof in 

een bak onder de auto laten staan. Tijdens de 
afgelopen vorstperiode kwam ik een keer bij de 
auto en zag dat de koelvloeistof helemaal bevro-
ren was. Voor hetzelfde geld heb je vorstschade 
aan het blok. Geluk gehad, dus.

Ondertussen hield goede vriend Dirk-Peter zich 
bezig met het demonteren van het interieur, 
brandstoftank en uitlaatsysteem. Ook onder de 
stoelen, banken en tank wilden we zien hoe de 
conditie van het chassis was. Toch leuk wat je 
dan tegenkomt in de auto. Onder de stoelen lagen 
bijvoorbeeld een Franse Frank en een hangertje 
van ene meneer Ludovic uit 1971. Na het demon-
teren van de schilden langs de middenconsole 
werd ook duidelijk hoe de walnoten in de motor-
ruimte kwamen: er heeft een aantal muizen in de 
auto gewoond tijdens de stilstand van de SM, en 
deze hebben zich ook tegoed gedaan aan de iso-
latie die in de middenconsole zit. Deze hadden 
ze helemaal op een hoop voor de versnellings-
pook gelegd. Die zijn druk geweest! Gelukkig 
hebben ze niet aan de bedrading gezeten, dan 
ben je verder van huis.

In de tussentijd nodigde Robin Visser mij uit 
om samen met hem bij zijn ‘projectje’ in Gorin-
chem te gaan kijken. Na een hapje gegeten te 
hebben bij de plaatselijke Chinees gingen we naar 
een loods. Daar stond zijn SM helemaal kaal op 
de brug en kon ik goed zien hoe de auto er on-
derhuids uitziet. Ook de donor-SM stond er. Deze 
heeft om een boom heen gevouwen gezeten en 
het verbaasde mij dat de bestuurder het overleefd 
heeft. Die avond kwam ook Joost Conijn nog 
langs die schade had gereden met zijn witte SM. 
Ik kende Joost nog niet, en ik viel van mijn stoel 

‘Er heeft een aantal 
muizen in de auto 

gewoond tijdens de 
stilstand van de SM, en 

deze hebben zich ook 
tegoed gedaan aan de 

isolatie die in de 
middenconsole zit’
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van verbazing toen ik hem later op een zondag-
avond op tv zag bij Romeijn en Lamoree… Ver-
rek! Die kerel ken ik! Na wat gegoogle reali-
seerde ik me dat ik Joost éigenlijk had moeten 
kennen vanwege zijn houten auto’s. Joost kwam 

die avond in een witte CX Break waar moeiteloos 
de lange achterschermen van een SM ingeschoven 
werden. Ik ben overigens wel benieuwd of hij 
zijn SM ondertussen gerepareerd heeft. De 
schade was toch aanzienlijk.

Goed, verder met sleutelen. Nadat het interieur 
en de brandstoftank verwijderd waren, hebben 
we het motorblok met versnellingsbak er uitge-
takeld. Dit ging eigenlijk vrij makkelijk: als je 
alles erboven verwijdert, heb je alle ruimte. Ver-
volgens het blok van de versnellingsbak geschei-
den en bekeken hoe alles eruit zag. In gemon-
teerde toestand zie je toch niet alles van het blok, 
gelukkig konden we op het oog geen rare dingen 
ontdekken. Binnenkort verhuizen we het motor-
blok naar mijn schuurtje bij huis, daar heb ik 
verwarming, perslucht en een motorsteun zodat 
ik in de avonduren als de kids op bed liggen de 

Maserati kan ontleden. Ik ben benieuwd, dit zal 
een hele ontdekkingstocht worden.

Wat voor defecten kwamen we, naast de roes-
tige plekken, verder nog tegen? Niet echt schrik-
barende zaken gelukkig. Het elektrisch systeem 
doet wat vaag, maar de zekeringen zijn erg ver-
vuild en vermoedelijk is dat de oorzaak. De drie 
metertjes in het dashboard voor onder andere 
olie- en watertemperatuur zijn defect, deze staan 
permanent in het rood en doen niets. Verder is 
er een lekkage aan de kachelradiator, maar dit is 
te verhelpen: het is de aansluiting van het pijpje 
op de radiator. Ook de drie bedieningsknoppen 
van de ventilatie zaten vast, dit kwam door vet 
dat uitgehard is. Ook de aanjager doet wat vaag, 

deze zal vervangen moeten worden, denk ik. De 
automatische hoogteregeling van de koplampen 
is gescheurd en zal vervangen moeten worden, 
al zal dit vermoedelijk wel een sluitpost worden.

Al met al kunnen we concluderen dat deze SM 
weer een keer op de weg komt, al is een termijn 
niet te geven. In die paar uur in de week doe je 
niet echt veel. Maar stiekem zijn we wel een 
beetje verliefd geworden op dit karaktervolle 
voertuig… Wát een wagen.

Wordt vervolgd.

‘Na het uitboren van de 
popnagels haalden we de 
profielen weg en gelukkig 

zaten er geen slechte 
plekken onder’
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ONTWIKKELINGEN
Nieuwe ontwikkelingen voor de SM worden niet altijd even positief ontvangen. 
Dat is jammer, volgens Nard, want het gaat uiteindelijk om een doel dat voor 
iedereen gelijk is: het in stand houden van de SM

Door Nard van der Meer

De laatste tijd zie ik een trend ontstaan, die niet 
goed is voor de klassieke auto’s, onze Citroëns 
SM in het bijzonder. Het gaat over hoe wordt 
omgegaan met een select clubje ondernemers dat 
zijn nek uitsteekt om de gekoesterde, prachtige 
oude auto’s op de weg te houden. Je zou zeggen 
dat de ondernemers in kwestie daar ook een bo-
terham mee verdienen en dat er dus geen reden 
tot klagen is. Maar uit ervaring weet ik dat je een 
veel dikkere boterham kunt verdienen met alleen 
jongere auto’s repareren en voor ‘Kwik-Fit’ spe-
len. Je zet veel meer onderdelen om met goede 
marges, je hoeft niets te verzinnen of te ontwik-
kelen, komt niet vaak voor grote, 40 jaar oude 
verassingen te staan en kunt veel meer auto’s in 
korte tijd aan. Daardoor kunnen we leven en heb-
ben we een belegde boterham in ons bedrijf. De 
klassiekers doen we erbij, omdat we het leuk 
vinden. Als ze wegvallen, blijven we toch leven, 
maar zou ik dat wel eeuwig zonde vinden. Ik 
schrijf dit dus niet om werk te genereren, maar 
uit liefde voor onze oude Citroëns.

Een wijs man zei me eens dat de liefhebbers van 
oude Citroëns wat zuiniger zouden moeten zijn 
op de mensen die er nog aan willen werken en 
oplossingen willen verzinnen voor problemen, 
waar dat soms gepaard gaat met het ontwikkelen 
van nieuwe onderdelen. Ik zie een trend dat er 
weinig waardering is voor de bedenkers, sterker 
nog, dat ze worden afgeserveerd. De tragiek is 
dat er vaak zeer weinig aan de oplossingen is 
verdiend en dat het veel tijd en moeite heeft ge-
kost om ze te bedenken. De bedenker/maker 
haakt af zodat weer een potentieel goed idee of 
oplossing verdwijnt. Ik noem hierna een paar 
voorbeelden.

Er bestaat een prachtige ontsteking voor de SM, 

de Rootselaar-ontstekingen. Evenmin lovende 
kritieken. De reacties waren: te duur, mijn toeren-
teller werkt niet goed, mijn motor is kapot gelo-
pen, etc. Best jammer, de afwijking in de toerentel-
ler is namelijk afstelbaar en de ontsteking werkt 
goed en is degelijk gebouwd. Ze werden bij in 
ieder geval drie bedrijven toegepast die motor-
revisies doen van de Citroën SM. En wat betreft 
de prijs, het kost tijd dingen te maken met de hand 
en dus kost het geld. Voor de prijs van drie volle 
tanks is de ontsteking te koop. Zeg nou zelf, is 
dat te duur tegenover geen overslaande motor en 
geen ongemak van vaak afstellen, hetgeen bij een 
garage ook tijd en geld kost? En zet de kosten 
bovendien eens af tegen de kosten van een totale 
motorrevisie.

De ongenuanceerde teksten op het internet heb-
ben hun uitwerking niet gemist In anderhalf jaar 
zijn er tien stuks verkocht. De investering was 
5.500 euro, tijd niet meegerekend. We hebben er 
1.500 euro aan terugverdiend. We hadden de tijd 
beter kunnen besteden aan enkel het repareren 
van jongere auto’s, voor ‘Kwik-Fit’ spelen en de 
rest van de tijd besteden aan vrouw en kinderen. 
Gevolg van de niet bepaald lovende kritieken was 
dat Ger eigenlijk al was afgehaakt en de produc-

‘Het is niet altijd even 
simpel en voorspelbaar 

om aan een klassieke, 
hydraulische Citroën te 

sleutelen’
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tie had gestopt. Hij had er geen zin meer in. Best 
jammer voor degenen die er nog een wilden. De 
productie is onlangs gelukkig, met veel aandrin-
gen, weer nieuw leven ingeblazen. Ik hoop dat er 
nu wat zuiniger wordt omgesprongen met Ger.

Er bestaat een prachtige oplossing om het injec-
tiesysteem (D-jettronic) van DS en SM maar ook 
(L-jettronic) van de CX te moderniseren. Betere 
emissies, lager verbruik en meer koppel/vermo-
gen. Korte tijd waren deze ontwikkelingen te 
volgen op het forum en te lezen in SublieM. Er is 
veel tijd en geld in gestopt en het werkt perfect. 
Er rijden er nu vijf mee rond. Mocht groen Ne-
derland ooit de baas worden dan kun je met je 
oldtimer aan alle moderne emissie-eisen voldoen. 
Reacties: te duur, niet origineel, alleen de makers 
kunnen er nog wijs uit dus slechts uit commerci-
eel belang, iets voor nerds, je motor loopt er op 
kapot, de wegenwacht of Franse (vakantie)ga-
rage snapt het niet.

Het grappige is dat de wegenwacht tegenwoor-
dig wordt opgeleid voor het omgaan met een 
motormanagement. Het is namelijk een tamelijk 
gebruikelijk onderdeel voor een moderne auto. 
Niet gehinderd door volledige kennis van zaken 
over het systeem was er veel antireclame. De 
verdienste is per auto minder dan bij het monte-
ren van een uitlaat onder een XM. Best jammer, 
het systeem heeft zich bewezen en het verdient 
zichzelf terug. De SM van één van de deelnemers 
aan het laatste clubbezoek aan het Conservatoire 
is ermee uitgerust. Die reed met een volle tank 
weg uit de regio Arnhem, met onderweg flink het 
gas erop, zo’n 160 km/u, en die hoefde pas op de 
weg terug bij Arras te tanken. Zoek maar eens op 

Google Maps hoeveel kilometer dat is!
Er bestaan prachtige aandrijfassen voor de SM 

en de DS. Dat is best wel handig aangezien er 
geen originele kruiskoppelingen meer worden 
geproduceerd. Een Pool heeft een homokinetische 
buitenste koppeling ontwikkeld zoals die in elke 
moderne auto zit. Ik rijd er al jaren mee. De erva-
ringen tot nu toe zijn goed. Veel minder onafge-
veerd gewicht, betere vering, geen trilling bij 180 
km/u en harder, en de aandrijving gaat vooral in 
de bocht eenpariger. We weten nog niet hoe lang 
ze meegaan. Ik heb er ongeveer 20.000 kilometer 
mee gereden, ook regelmatig heel hard. Een an-
dere notoire scheurneus heeft er ongeveer 45.000 
kilometer mee gereden. Ze zijn dus op de proef 
gesteld.

Maar toch was er een niet bepaald positief ver-
haal in SublieM. De Duitse club had ze namelijk 
afgetest. De topmoer  is niet geborgd met een 
splitpen, hetgeen lang geleden bij de originele 
modificatie van Citroën wel het geval was. Nie-
mand weet wat de test inhield en hoe die is ge-
daan. Sinds begin zeventiger jaren is er een hoop 
ontwikkeling geweest in de wereld van fijnme-
taal. En bovendien, als er ergens goede fijnmetaal-
producten kunnen worden gemaakt, dan is het 
wel in voormalige Oost-Duitsland en in Polen. 
De topmoer blijft dus zonder pennetje prima zit-
ten en gaat geen kant op. En daarbij: je kunt altijd 
nog terug naar de oude kruiskoppelingen. De 
‘verdienste’ aan de onderdelen was na transport 
40 euro per as. We hebben net quitte gedraaid 
vanwege de aftersales, de controle op het moge-
lijkerwijs losraken van de topmoer. Dat was nog 
gebeurd ook omdat de verende ring, die lostrillen 
moet voorkomen, verkeerdom zat. De aandrijfas 
was overigens desondanks prima op z’n plek 
gebleven.

Eigenlijk zou iedereen het behoud van onze 
geliefde Citroëns moeten bevorderen. Maar he-
laas wordt er vaak ongenuanceerde en negatief 
geschreven. Kritiek kan wel, maar dan graag 
opbouwend, om te zien of een eventueel minpunt 
kan worden opgelost. Met de kleine aantallen is 
het niet meer mogelijk massaproductie met door 
en door testen op gang te brengen. Uitproberen 
in de praktijk is dan noodzakelijk.

De liefhebbers die wat meer begrip tonen, die 
hoor je helaas nauwelijks. Ze zijn wel het kind 
van de rekening als er niemand meer beschikbaar 

is om aan de auto’s te sleutelen. Ik heb groot res-
pect voor bedrijven als CitroSars en Van der Laan 
en al die anderen die nog fulltime aan deze auto’s 
willen werken, voor naar mijn idee te weinig geld 
en zeker voor te weinig respect en waardering. 
Het is niet altijd even simpel en voorspelbaar om 
aan een klassieke, hydraulische Citroën te sleu-
telen. Toch zijn er bedrijven die dat blijven doen. 
Ze verdienen een pluim.

Ik heb ook een voorbeeld van hoe het ook kan. 
Van een klant ging een pas gereviseerd lager 
kapot. De revisie was blijkbaar niet goed gegaan. 
Een welbekende reviseur had het werk aangeno-
men. Het werk was daarna uitbesteed, zo bleek. 
Toen de klant belde om het euvel te melden, kreeg 
hij te horen dat er al een vermoeden was dat het 
mis kon gaan. De reviseur aan wie het werk was 

‘Eigenlijk zou iedereen het 
behoud van onze geliefde 
Citroëns moeten 
bevorderen. Maar helaas 
wordt er vaak 
ongenuanceerde en 
negatief geschreven’

uitbesteed, had dat al verteld, maar dacht ook het 
lek boven te hebben. Toch dacht het revisiebedrijf 
eraan geen SM-lagers meer te laten reviseren en 
het geld voor de revisie terug te geven. De klant 
had dat liever niet en stelde zelfs voor bij te dra-
gen aan het opnieuw uitproberen van de revisie. 
Want anders zouden we er niet achter komen of 
de revisie ook kon slagen. Toch best handig bij 
een slijtonderdeel, weliswaar niet het meest slij-
tende, maar toch. De reviseur heeft uiteindelijk 
het werk opnieuw gedaan, ik heb de montage 
voor mijn rekening genomen, de klant 15 euro 
portokosten voor de heenzending en het revisie-
bedrijf de kosten voor het terugzenden. Mooi 
opgelost, de lager doet het prima en het revisie-
bedrijf zal met genoegen een nieuwe lagerrevisie 
van een SM aannemen. En zo blijven ze rijden!
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De Grote Snelle Schepen

Bij de stand van de CX-club kocht ik tijdens de 
laatste CitroMobile een boekje van 78 bladzijden, 
maar zowaar echte literatuur, van Geerten Meij-
sing. De foto van een CX Prestige met Amerikaans 
model koplampen (niet alleen de SM had in de 
States een andere snuit) op de voorzijde ziet er 
opvallend uit voor de cover van een roman of een 
verhaal, en de samenvatting op de achterzijde 
triggerde mij voldoende om tot aanschaf over te 
gaan: Op de veerboot van Genua naar Palermo 
is een passagier vermist. G.M. is met zijn auto 
(blijkt in de tekst de CX Prestige te zijn – D.B.) 
ingescheept in Genua, maar kennelijk nooit in Pa-
lermo aangekomen. De vrouw van de man heeft 
hem als vermist opgegeven. De politie sluit een 
misdrijf niet uit (…) Curieus detail is dat de auto 
behorend bij de passagier in het ruim is blijven 
staan en pas na de terugvaart in Genua van boord 
is gehaald.

Dit belooft een spannend verhaal te worden, 
misschien wel een detective. Zou het even intrige-
rend zijn als de trilogie van Stieg Larsson? In elk 
geval een stuk korter. Maar vanwege de cover met 
dat andere schitterende Opron-ontwerp, vroeger 
meer dan 15 jaar mijn dagelijkse vervoermiddel, 
bij voorbaat al een unicum in de vaderlandse 
literatuur.

Meijsing is nogal uitgesproken over auto’s in 
zijn teksten. Daarom eerst een citaat uit Grote 
Snelle Schepen, waarin de auteur stelling neemt. 
Op pagina 20, in het hoofdstuk getiteld De Al-
gemene Nederlandsche Wielrijders Bond lezen 
we het volgende: Er zijn mensen, vooral literaire 
lieden met fietsen uit Amsterdam, die vinden dat 
ik te veel auto’s in mijn proza doe. Als je bedenkt 
hoe groot de rol is die de auto in ons dagelijks 
leven speelt, dat alle Nederlandse wegen er elke 
dag mee vol staan, als ware het een ritueel, een 
offer van de tijd en ergernis aan de vierwieler, 
dat zeventig procent van alle Duitse arbeiders 

in de automobielindustrie werkzaam is, dat elk 
Italiaans huisgezin minstens twee auto’s bezit, 
dat er automusea zijn en musea van moderne 
kunst waar één exemplaar tentoongesteld staat, 
meestal de Citroën DS, dat het Concertgebouw en 
de Opera grotendeels door een automerk betaald 
worden, dat de socialistische minister-president 
Joop den Uyl, die onmiddellijk daarna de oliecri-
sis heeft uitgevonden, zich ten doel had gesteld 
dat elk werkend lid van de drinkende klasse er 
een auto op na moest houden (en dat doel heeft 
hij bereikt), en dat we het, met het oog op de hui-
dige slump in de economie (2009 – D.B.) wellicht 
in de toekomst zonder auto moeten stellen – ik 
laat even de hysterische paniek van Al Gore over 
klimaatsverandering buiten beschouwing, want 
de aarde gaat zijn eigen gang en laat zich heus 
niet door mensenmieren van slag brengen - dan 
houd ik het voor overbodig überhaupt aan een 
verdediging te beginnen.

Wat willen mannen? Vrouwen en aan auto. 
Wat willen vrouwen? Schoenen en laarzen, mooi 
ondergoed, één man en een tweede auto. Maar ik 
vrees dat diezelfde fietsende literatoren en lezers 
evenzeer bezwaar zouden aantekenen als ik te 
veel lingerie in mijn proza zou doen.

Waar of niet waar, het is een bevlogen stuk 
non-fictie. De auteur neemt de tijd om in fikse 
zinnen zijn visie neer te zetten, ook al wordt de 
voortgang van de spannende verdwijning van de 
CX (of haar eigenaar?) onderbroken. Het verhaal 
speelt zich af vanuit de ik-persoon, een Neder-
lander die in Syracuse op Sicilië als nieuwbakken 
Vice-Presidente van de Club Citroën DS/SM di 
Sicilia meegezogen wordt in het foute leventje 
van de Presidente van dezelfde club, annex ex-
concessionario Alfonso Rabal. Onderwijl passe-
ren de ICCCR 2008 in Vallelunga de revue  en de 
Panhard Dynavia, de Quai de Javel en de zonen 
van André Citroën en van Bertoni en vooral de 

CX. Steeds meer blijkt dat die hele Siciliaanse 
DS/SM-Club een wassen neus is, of liever een 
dekmantel, niet voor grote maffiapraktijken, maar 
meer voor een louche, kleinschalige zwendel met 
auto’s.

De Presidente Rabal, die in zijn vorige leven als 
hoofdmonteur veel Citroën SM’s heeft verkocht 
te Bologna, heeft op Sicilië ook een Diva voor 
zijn deur staan, aanleiding voor de ik-persoon 
om daar eens een kijkje te nemen. Dat gaat in 
het boek als volgt: Zo heb ik Rabal leren kennen. 
Tijdens mijn eerste jaar in Syracuse was ik ver-
schillende malen zijn Citroën-garage gepasseerd, 
waarin een Michelin-mannetje, gepropt in een 
blauwe overjas van Citroën, ronddoolde om een 
schitterende, metaalkleurige Citroën SM, de of-
ficiële aanduiding van een Maserati-Citroën, en 
heel toepasselijk, want alleen masochisten willen 
die auto nog hebben, met het onttakelde zesci-
lindermotorblok daarnaast. Mijn tweede jaar in 
Syracuse stond die auto daar nog steeds, en in het 
derde jaar heb ik de stoute schoenen aangetrok-
ken, ben naar binnen gelopen en heb gevraagd 
of dit rijdende faillissement te koop was. “Ik zou 
het niet doen”, antwoordde de garagehouder. 
“Dan moet ik altijd met mijn hulpwagen achter 
je aan rijden.” Twee maanden later werd ik door 
Rabal tot Vice-Presidente gebombardeerd. Ik 
had inmiddels gezien dat deze auto driedubbele 
Weber-carburateurs had en een gouden plakkaat 
van de ASI op de achterzijde droeg, de Italiaanse 
nationale club voor oldtimers in concoursstaat. 
“Wat is er eigenlijk mis met deze auto?”, waagde 
ik eens te vragen. Het antwoord verontrustte mij: 
“Dat is gewoon een lastige klant.” In 1975 is de 
SM uit de handel genomen, en viel het Maserati-
deel weer terug in Italiaanse handen. De Peugeot/
Citroën-groep ging weer failliet bij het maken 
van het volgende vlaggenschip van de vloot, de 
CX, ook een ontwerp van Opron, en werd toen 
door de Franse staat overgenomen. Dit was de 
laatste Citroën met een diravi-stuurbekrachtiging. 
Daarna werd Opron, die ook nog de sympathieke 
Ami 6 en 8 ontworpen had, naar huis gestuurd: 
neanche un grazie. In Holland wordt hij elk jaar 
getrakteerd door de actieve CX-club van dat land. 
Ook is Opron erelid van de Citroën SM Club 
Nederland.

Kijk dat is nu een literator naar ons hart, die 
zelfs kennis over de SM, Opron en onze club 

verspreidt in zijn proza. 
Wederom veel non-fictie, 
maar neem als eigenaar 
van een SM de tekst toch 
maar niet te letterlijk! Ik 
zou zeggen: wat let u om 
dit boekje aan te schaffen, 
het is nog spannend ook 
en je vraagt je werkelijk 
af of de ik-persoon de 
schrijver is die de hele 
Mystery-Story zelf heeft 
meegemaakt. (ISBN 978 
90 8564 336 4).

De volledige titel van 
het boekje is De Grote Snelle 
Schepen: ENKELE REIS. Als liefhebber van grote, 
vliegende Citroëns zoals de CX Prestige en SM leg 
je al snel de link van de grote schepen naar onze 
soepel verende rijdende slagschepen. Toch is dat 
slechts een tweede, naar onszelf toe geredeneerde 
betekenis, want de titel is grotendeels de letter-
lijke vertaling van Grandi Navi Veloci, zoals de 
veerbootverbinding van de Grimaldi Lines heet.

De schrijver - die getuige Wikipedia binnen het 
SM-tijdperk (vanaf 1972) zo’n 22 vertalingen op 
zijn naam heeft staan en eveneens binnen het SM-
tijdperk (vanaf 1974) zo’n 49 eigen titels, eigen 
proza publiceerde, waaronder een aantal heuse 
romans en die op dit moment de enige levende 
schrijver is met een eigen genootschap (Stichting 
Vrienden van de Vorm) - moeten we misschien 
maar in ere houden.

Mag je gewoonlijk slechts enkele zinnen citeren, 
vergezeld van de juiste bronvermelding, Meijsing 
gunt onze club veel langere citaten. Op mijn 
speurtocht naar de copyright-beheerder kwam 
ik via de ECI, die het boek uitgaf in 2009 bij haar 
eigen voormalige Uitgeverij Areopagus, terecht 
bij opvolger The House Of Books en vervolgens 
bij een literair agentschap. Van de laatste tus-
senpersoon kreeg ik uiteindelijk een deel van de 
e-mail van Meijsing zelf. Uit deze mail tenslotte 
nog één citaat: Ik hoef echt geen vergoeding van 
dat sympathieke SM-clubblad, dat misschien in 
een oplage van 50 wordt gedrukt. Ze mogen alles 
citeren: ik heb die pagina’s nog even nagelezen, 
godverdomme Willem, dat is nog eens proza, 
met kloten, zou Hemingway eraan toegevoegd 
hebben!

Clublid en SublieM-redacteur kwam een zeer opmerkelijk boekje tegen met 
een CX voorop. En passages over de SM erin

Door Dick Bolt
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Restauratiefeuilleton van een pan-Europese SM (1)
Kersverse voorzitter Robin Visser verhaalt over zijn andere restauratieobject: 
natuurlijk ook een SM

Door Robin Visser

De aankoop van een SM is meestal nog wel te doen. 
Maar dan begint het pas. Bij mij was de reputatie 
van de SM de auto al vooruit gesneld. Zelfs uit eigen 
herinnering van toen de SM in Nederland nog bij 
een dealer kon worden besteld, staat de storingsge-
voeligheid in mijn geheugen gegrift. Na wat lezen 
op internet kwam ik erachter, dat er iemand was in 
Abbenes die wat dingetjes had uitgevonden om een 
SM redelijk betrouwbaar te maken. De SM die ik 
op het oog had, zou een rijdbare SM zijn. De auto 
was namelijk rijdend naar een caravanstalling ge-
reden. Dat was inmiddels jaren geleden…

Ik heb de auto gekocht en Abbenes moest de plaats 
worden om de SM weer tot leven te wekken. Na 
wat bellen met Evert-Jan, toen nog receptionist, 
kwam ik erachter dat Willem zelf nog het één en 
ander deed en zeker de zeer specifieke dingen, 
zoals de kettingspanner en de ontsteking. Ik dacht: 
als die Willem nou met pensioen gaat, dan moet ik 
er snel bij zijn. Maar ja, een rondje euro’s tellen le-
verde op dat ik toch echt moest spreiden en nog 
even geduld moest hebben bovendien. Probleem 
was, dat de SM in een stalling stond en daar weg 
moest omdat ze anders in de maand september 
majestueus zou worden ingebouwd tussen sleur-
hutten. Er zou wat worden gedaan met de stalling-
kosten als de auto inderdaad aldaar de technische 
revisie zou ondergaan. Op naar Abbenes dus en 
daar in de opslag.

Op een mooie zaterdagochtend toog ik dus met 
de CX naar Woerden om te kijken hoe de SM van 
A naar Beter zou gaan. Op het afgesproken tijdstip 
was ik al te laat. Toen ik aankwam, had een ervaren 
SM-rot de auto al op de aanhanger staan. We konden 
direct vertrekken. Roy, de vorige eigenaar, de hand 
geschud en daar ging het Citroën-treintje dwars 
door de landerijen binnendoor van Woerden naar 
Abbenes.

Daar aangekomen werd de SM van de kar de brug 
op gerold. Het was zaterdag en dus gesloten. Toch 
dook Willem gelijk op de auto af en liet er een keu-
rende blik over gaan. Hij knikte met een glimlach 
en sprak het verlossende woord: ‘goede basis voor 
een restauratie’. Ik mocht weer gaan, de auto ach-
terlatend. Ze zou later wel naar de stalling worden 

gebracht. Ik reed naar huis en voelde me rijk. Bin-
nenkort mijn eigen SM om in te rijden. Jongensdro-
men zijn er om uit te komen. En deze was hard 
onderweg. Wat was ik toen nog gelukzalig onwe-
tend…

In januari na het wegbrengen van de SM naar 
Abbenes kwam ik Evert-Jan tegen op de veerbol-
lenparty van de CX-club in het DAF-museum. Hij 
was ondertussen lid geworden. Hoewel echt CX-
man, was dat er nog niet van gekomen. Aan het 
einde, toen de oliebollen op waren en de champag-
neflessen leeg, vroeg Evert-Jan me of de SM al de 
brug op kon. De monteur die dit soort projecten 
doet, Louis heet ie, en de brug die daarvoor altijd 
wordt gebruikt, die waren beide beschikbaar. Er 
was ook nog een andere SM in de wachtrij. Maar ik 
was eerder en dus ik hoefde maar een gil te geven. 
Het kwam nog even niet lekker uit qua euro’s en 
dus: of het nog heel even kon wachten. Dat kon 
gelukkig. Er waren nog wel wat kleinere klussen. 
Toch ging het sneller dan gezegd. De SM werd een 
week later al de rijplaten opgereden voor de vol-
gende etappe op weg naar nieuw leven. Het was 
het begin van een lange weg. Ook voor jullie lezers 
trouwens. Nog lang niet van me af. Over het herstel 
van een SM, daar kun je een feuilleton in zoveel 
delen over schrijven. Bij dezen!

Ik ben met vriendjes John en Emile, beiden twee 
jaar later overigens met mij aanwezig bij het bezoek 
aan het Conservatoire, gaan kijken bij Van der Laan 
toen het blok eruit was en uitelkaar. Er moesten wat 
beslissingen worden genomen. Er waren meevallers 
en tegenvallers. Om dat te bespreken, kon wat bij-
stand van de technisch geschoolde vriend John en 
die van Porsche 356-knutselaar Emile geen kwaad. 
Een tegenvaller was iets met een of andere as in de 
motor die een klein kuiltje had. Dat zou bij eventu-
ele hernieuwde montage best wel kans op ellende 
geven, namelijk vergroting van de slijtplek. Het kon 
worden gereviseerd met oplassen, of er kon een 
andere worden gezocht. Het was beide niet goed-
koop en de tweede oplossing was beslist het duurst, 
maar zeer zeker ook de beste oplossing. Ook met 
oplassen zou het een zwakke plek blijven.

Lekker kletsend over andermans’ portemonnee 
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adviseerde Emile gelijk te gaan voor de andere as. 
Evert-Jan stelde de vraag wat ik met de auto wilde 
doen. Lag regelmatig hard rijden in de lijn der ver-
wachtingen, zo vroeg hij me. Is de Paus katholiek 
? Jaaaah, natuurlijk zou ik er hard mee gaan rijden! 
Ik hou van hard rijden! Nou, om dan op safe te gaan 
en niet het risico te lopen dat na enkele tienduizen-
den het blok er weer uit zou moeten, dan was voor 
een paar honderd euro verschil een goede vervan-
ging te verkiezen. En zo geschiedde dus.

De auto was ooit van Utrecht naar Woerden ge-
reden, zelf rijdend. Daarom was het mijn verwach-
ting dat de bak wel okay zou zijn. Niets was minder 
waar. De rit heeft waarschijnlijk zelfs de bak gekost. 
Die stond namelijk droog. Ik had te veel vertrouwen 
in het feit, dat de verkoper zelf een SM volledig had 
gerestaureerd en bovendien via via een bekende 
was. Maar ja, een SM kopen ervan uitgaande dat 
het een opknapper is, dan kan het tegenvallen. De 
bak moest dus ook worden gereviseerd. Ik had ook 
mazzel, zei Evert-Jan. Er waren namelijk ook mee-
vallers. Twaalf in getal zelfs. De cilinders en de 
zuigers waren nog puik. Gelukkig heeft de auto dus 
niet willen starten tijdens de bezichtigingen. Want 
als de kleppen er net zo uitzagen als de versnel-
lingsbak, waren er waarschijnlijk nog meer kosten 
bijgekomen.

Toen ik aan het project van het herstel van de 
Italiaanse SM begon, leek het nog de juiste volg-
orde te zijn: eerst de techniek en dan het plaatwerk. 
Gelukzalig zijn de onwetenden en dus op naar de 
plaatwerker. Bij Van der Laan was al het nodige 

van de auto afgehaald vanwege het verzoek de auto 
spuitklaar te maken. Maar Wim die het plaatwerk 
zou gaan doen, die dacht wat anders over de norm 
spuitklaar. Ik zei nog: ‘Wim, die rubbers achter, die 
moeten blijven zitten. Die schijnen namelijk stan-
daard naar de gallemiezen te gaan’. Drie dagen 
later Wim aan de lijn. Rubbers er zonder kleerscheu-
ren vanaf. Ach, het duurde wel even, maar het was 
geen enkel probleem volgens hem. En toen wist ik 
het zeker. Ieder zijn vak… 

De SM bleek na kaal te zijn gemaakt over meer 
roest te beschikken dan we drie man sterk met lak 
erop hebben waargenomen. Op alle plaatdelen zit-
ten roestgaten. Ook de bodem van de kofferbak en 
de achterkant zijn rot. De achterschermen bleken 
onderop ook wat krokanter te zijn dan in eerste 
instantie gezien. De auto werd nog wat verder uit 
elkaar getrokken, achterschermen ook los geboord. 
Deze striptease gaf de gelegenheid de SM te lassen 
van de delen waarvan nog wat was te maken. Van 
de achterkant was niks meer te maken. De raam-
sponning bleek echt slecht te zijn toen het raam 
eruit was. De spatschermen achter niet beter. Als ik 
vervanging voor weinig zou kunnen krijgen, dan 
was dat welkom volgens Wim. Dat zou veel laswerk 
schelen. En warempel, gelukt!

De achterkant kwam er voor weinig bij d’Oro. 
Gelijk kennis gemaakt met David. Was leuk. Brabo’s 
onder elkaar. Ik ben nog vaak terug geweest daar 
op zolder. Bij het surfen op het Duitse SM-forum 
zag ik een item over een ‘Rohkarosse’ te koop aan-
geboden. Die moest snel weg want anders zou die 
in de schredder verdwijnen. Nou is mijn Duits niet 
zo geweldig, maar ‘Rohkarosse’ kon volgens mij 
niks anders zijn dan een casco, hopelijk met goede 
achterschermen. De verkoper vond het zonde als 
het casco de schredder in zou gaan. Daar was het 
nog te goed voor. Maar ja, waar bewaar je zoiets en 
voor wie? De kans dat zo’n compleet casco nodig 
is om een verongelukte auto weer op te bouwen, is 
nagenoeg nihil.

Broerlief en ik togen op een regenachtige doorde-
weekse dag met zijn CX en aanhanger van een 
vriendje-autohandelaar van me naar Duitsland. Het 
was achter Dortmund. Viel dus wel mee. En ja hoor! 
Prima achterschermen en hoewel al los gekocht, 
was ook het achterkantje nog prima. Nou ja, dat 
komt wel een keer van pas. De eigenaar bleek een 
echte SM-man: twee om mee te rijden, een op zolder 
en een sloper. Hij vond die waar de Rohkarosse uit 

is gewonnen niet goed genoeg… Kennelijk Deut-
sche Gründlichkeit. Want op deuken in de onder-
kant van de dorpel na, een prima ding met slechts 
een paar roestblaasjes, zonder gaten.

Na het opladen met broertje een hapje gedaan met 
potje bier erbij. Samen op stap en dat alles voor en 
met een ouwe Citroën, het leven was mooi. Maar 
SM, dat is altijd tussen pijn en plezier. Toen we na 
de hap weer op pad zouden gaan, ging het mis. De 
CX wilde niet starten. Lege accu, zeer waarschijnlijk 
vanwege de brakke elektriciteit van de aanhanger. 
Na wat afwerende reacties als ‘companycar’ en 
‘accu is weggestopt onder een plastic kap’ (maar 
dan in Duits), bood een vriendelijke bouwvakker 
in een VW-busje met zo’n fijne dikke vijfcilinder 
diesel uitkomst en trok de CX weer op gang. Los-
koppelen, rondje maken, opnieuw aankoppelen en 
we konden weer op weg. Ik had de gewenste on-
derdelen. Het roestprobleem leek te zijn opgelost.

In eerste instantie was vriend Wim degene die 
aan de SM plaatwerkte. Wim kreeg ineens twee 
grote opdrachten om aan machines voor ‘t een of 
ander te werken. Via Jeroen, die mijn andere Diva 
van een nieuw huidje heeft voorzien, kwam ik in 
contact met Patrick. Het project verhuisde naar 
Gorinchem.

Patrick vond de aanpak van het project niet ge-

weldig. Hij vroeg me of ik een ander casco kon re-
gelen. Dat zou hij onderhanden nemen waarna alle 
techniek kon worden omgezet die al was gereno-
veerd in Abbenes. Via het Duitse forum kwam ik 
wat tegen in Oberaussem in het Ruhrgebied. Het 
was van Petr Drahorad, een Duitse forummer. Petr 
had wat over na de demontage voor onderdelen 
van een voormalige DéèSeM en bood het aan op 
het Duitse forum. Het was een casco met kenteken. 
En daar had ik toen nog wel belang bij. De vrienden 
van de RDW hadden het importbeleid van histori-
sche voertuigen aangepast. Zonder kenteken geen 
Nederlands kenteken. Achteraf had ik het voor het 

‘De verkoper vond het 
zonde als het casco de 
schredder in zou gaan. 

Daar was het nog te goed 
voor. Maar ja, waar 

bewaar je zoiets en voor 
wie?’
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kenteken niet hoeven doen.
Met mijn broer met break met trekhaak toog ik 

naar Duitsland, de aanhanger geleend van neef Eric. 
Zijn tweede naam is Piet, vernoemd naar mijn va-
der. Toch fijn zo’n Citrofiele familie. Mijn broertje 
Peter met de trekhaak en E-rijbewijs en m’n neef 
Eric met een aanhanger waar wat op past. We zijn 
met z’n allen opgegroeid met de Cits. Mijn oom en 
tante zaten wat ruimer bij kas. Die hadden twee 
DS’en, een witte 23 break en een 21 Pallas BVH.

Ook dit casco halen was wel weer een belevenis. 
Die aanhanger was namelijk echt wel lang. Broertje 
schrok er een beetje van. Tot overmaat van ramp 
kregen we vlak voor Eindhoven een telefoontje van 
Eric, dat we de kentekenpapieren van de aanhanger 
waren vergeten. Dat had een reden. Eric z’n zoontje 
Olle was erg attent met het helpen aanhangen en 
wist wel wat over de aanhanger te vertellen. Maar 
hij was ook te druk met pogingen om een mini-
crossmotor aan de praat te krijgen. Niks over de 
papieren. We hebben Olle achter moeten laten. We 
hadden nog wat kilometers voor de boeg. Gelukkig 
geen politie die ons het leven zuur maakte. Want 
volgens Eric zou het geheid een retourtje Nederland 
zijn om de papieren te halen om dan de aanhanger 
weer mee te kunnen krijgen. In Obersheim ook nog 
vrienden gemaakt. Een mevrouw met beperkte 
stuurmanskunsten reed nog een forse schade op 
haar behoorlijk nieuwe Corsaatje. De aanhanger 
had gelukkig niks. Nou en toen met z’n vijven het 
casco op de aanhanger gezet, alles vast gesjord en 
toen weer op pad. In Gorinchem aangekomen was 
Patrick zo vriendelijk z’n schoonvader en broer mee 
te nemen. Zo konden we met z’n vijven het casco 
naast het andere deel van het project plaatsen.

Het casco is een beduidend betere basis dan dat 
van het oorspronkelijke project. Patrick vroeg zich 
hardop af of niet beter met het eerder aangeschafte 
casco hetzelfde plan was uitgevoerd. Dat zal de 
vraag blijven. Van dat casco had de achterkant in 
ieder geval een stevige schade. En er zat geen ken-
teken bij. Bovendien, gedane zaken nemen geen 
keer… Het idee met een ander casco verder te gaan, 
is wel een fijn idee, alle plaatwerk van binnen en 
van buiten roestvrij maken en dan met moderne 
materialen behandeld om roest te voorkomen. Hoe-
wel roest nooit geheel is te voorkomen, levert dit 
wel de best mogelijke basis op. En zo ontstond met 
voortschrijdend inzicht een volledige restauratie. 
Een tegenvaller in financiële zin, niet te zuinig zelfs. 

Zoals het vaker gaat met restauratieprojecten, het 
valt altijd tegen. Het duurt altijd langer en het bud-
get wordt altijd groter. Dat gaat meestal noodge-
dwongen samen.

Patrick wil een perfect resultaat hebben, voor 
zover dat kan met deze aanpak. Een tijdje terug 
sprak ik ene Bart Romijnders. Die doet ook restau-
raties. Zijn aanpak is anders, namelijk geheel 
nieuwe platen maken ter vervanging van slechte 
delen. Stukken inlassen, daar doet hij niet aan. Het 
prijskaartje voor een dergelijke restauratie is heel 
anders dan voor herstellen met lassen. Ik neem 
genoegen met de lasmethode en ben blij dat Patrick 
gaat voor goed en strak plaatwerken.

Met het erbij gekochte linker voorscherm was er 
een probleem dat we los op zolder bij David niet 
hadden gezien. De auto waarop het scherm had 
gezeten, moet een kleine frontale aanrijding hebben 
gehad. De bolling aan de bovenkant kwam namelijk 
boven de motorkap uit. Uiteraard moet dat vlak 
lopen. Patrick heeft het scherm aan de beide uitein-
den uit elkaar getrokken, waardoor de bolling af-
nam. Daardoor is ook de naad tussen de linker deur 
en het linker scherm zowel boven als beneden weer 
okay. De grondige aanpak van Patrick, eerst het kale 
casco met alle losse plaatdelen plaatwerken, heeft 
zich zo nu al uitbetaald. Je wilt er niet aan denken 
dat je hier achter komt als de auto gespoten en wel 
weer in elkaar wordt gezet.

Het geheel opnieuw opbouwen van de auto 
leidde tot voortschrijdend inzicht. Als het blok er 
toch al uit is, dan liever weer opbouwen met een 
modern motormanagement. Daar is een injectiesy-
steem voor nodig. Voor een helemaal perfect resul-
taat schijnen bovendien de scherpe nokkenassen 
van een SM injectie of drieliter te verkiezen te zijn 
boven de nokkenassen van een 2.7 carburateur. Al 
met al reden genoeg om tegen een injectiesloper aan 
te lopen. En warempel…

‘Zoals het vaker gaat met 
restauratieprojecten, het 

valt altijd tegen. Het duurt 
altijd langer en het budget 

wordt altijd groter’

● Dé club voor autoliefhebbers, al sinds 1898
● De KNAC biedt – afhankelijk van het gekozen pakket – hulp bij pech in binnen- en 
 buitenland, voor zowel de dagelijkse auto als de klassieker
● Uitstekende verzekeringen voor de klassieker en de moderne auto
●  Maximaal klassiekerplezier door toerritten, taxaties, technische 
 informatie en een prachtig clubblad met veel wetenswaardigheden

Wij delen uw passie. Daarom is de KNAC de club waar autoliefhebbers zich thuis voelen.

Passie voor auto’s …

… bij de KNAC vanzelfsprekend

K N A C ,  v a n z e l f s p r e k e n d  v o o r  a u t o l i e f h e b b e r s
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