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Evenementen

2010
22 t/m 31 januari

Retromobile (Versaille, Parijs)

21 februari

ALV (Citroën-autobedrijf Dijkstra, Lelystad)

27 maart

Technisch evenement (Classic Jaap, Dalfsen )		

11 april

Voorjaarstoertocht door Groningen en Friesland (o.v.)

1-2 mei

16e CitroMobile (Veemarkthallen, Utrecht)

22 t/m 24 mei	Internationaal Citroën SM-evenement georganiseerd
door de SM Club de France (Reims, Frankrijk)
Begin juni	Low-budgetevenement ter gelegenheid van de 40e
verjaardag van de Citroën SM, in samenwerking met
de DS/SM-club België (o.v.)
Begin juli

Barbecue bij Jenny en Wim van der Laan in Abenes

13 t/m 15 augustus	Internationaal evenement SM/GS 40 jaar (Circuit du
Val de Loire, Frankrijk)
12 september

Najaarstoertocht door Utrecht (o.v.)

Week van 16 t/m 24 oktober

Trip naar Parijs (Conservatoire Citroën) (o.v.)

Meer informatie over de meetings leest u op de website.
Voor hulp bij de organisatie van evenementen doet het bestuur een beroep op u als vrijwilliger. Wilt u
uw steentje bijdragen, neem dan contact op met Marc Hopmans (evenementencoördinator) via
telefoonnummer 076 - 521 88 34 en mail hem via marc@citroensmclub.nl.
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Van de voorzitter

Beste leden!
De donkere dagen voor kerstmis; hopelijk
komt uw SM zo nu en dan toch uit de schuur
en kan zij zich lekker opwarmen en kunt u
zich verwarmen aan haar prachtige aanblik.
Het is ook de cadeautjesmaand en als u dit
leest, is het nog niet te laat om onder de
kerstboom iets uit de clubshop te leggen…
En wij hebben de mooie tocht eind november jl. achter de rug die ons over de grens
nam; op het moment dat ik dit schrijf, is het
echter nog niet zo ver dus u zult daar later
over lezen. Ik hoop dat er vele leden komen
naar dit evenement, dat is een van de dingen
die ook weer op mijn verlanglijstje voor 2010
staan.
We beginnen dat verenigingsjaar met de
ALV in februari 2010 en daarna komt er een
verrukkelijk verenigingsjaar aan met onder
meer de internationale viering van Citroën
SM 40 jaar en onze nationale viering daarvan!
Daar zijn we druk mee bezig; over het overleg met de Belgische DS/ID/SM-club over
gezamenlijke organisatie van dat evenement
in het zuiden van ons land/het noorden van
België bericht ik u nader.
Dat geldt ook voor wat eind januari 2010
bij de internationale federatie van clubs aan
de orde komt, te zijner tijd bericht daarover.
In ieder geval tijdens de ALV leg ik daarover
mondeling verslag. Heeft u wensen of op-

merkingen die volgens u namens de Nederlandse club zouden kunnen/moeten worden
ingebracht tijdens dat internationaal overleg,
laat het mij dan uiterlijk medio januari 2010
weten via peter@citroensmclub.nl. Dan neem
ik dat mee. Uw visie telt, de club is van ons
allen en voor ons allen.
En er komt nog iets bijzonders aan! Eind
oktober 2010 komt de lang verwachte trip
naar het Conservatoire. Naar huidige verwachting tussen 24 oktober 2010 en 31 oktober
2010; de precieze datum moet nog worden
‘geprikt’ samen met Citroën. Ik wil u vragen
dat uitstapje in uw agenda te noteren zodat
straks niet de situatie ontstaat dat u niet mee
kunt omdat u het niet hebt kunnen zien aankomen. Het is een kans om niet voorbij te
laten gaan…
Het bestuur heeft, zoals u heeft kunnen
merken, met energie ter hand genomen dat u
vaker bericht namens de club wordt toegezonden, ik hoop dat u dat leuk vindt. Wij zien
elkaar weer in het nieuwe jaar, hopelijk vaak
en met goede zin! Voor nu al het goede en
alvast: fijne feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar!
Met vriendelijke en vrolijke Citroën SM-groet,
Peter Snoeker
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Snelle Mededelingen

Klassiekerbeurs in het MECC
Door Marc Hopmans
Half januari wordt er in het MECC
van Maastricht altijd een grote klassiekerbeurs gehouden. Veel autobedrijven (ook CitroSars heeft er al
eens gestaan) en clubs (onder andere de CX-club Nederland) presenteren er zich dan. Het afgelopen
jaar was er ook een SM te bewonderen. Nou ja, bewonderen…
Garagist, laten we hem voor het
gemak maar even Theo B. te M.
noemen, liet daar een door hem-

zelf tot cabriolet verbouwde SM
zien. Met zo’n auto wil je toch niet
gezien worden, laat staan dat je ‘m
kopen? En dat terwijl Theo adverteert met de slogan: ‘Wanneer je
dierbare ID/DS je echt lief is, bel
dan voor een duurzame vernieuwing…’. Die Theo geef je je dierbare bezit toch niet in handen?
Beoordeel zelf maar de foto’s.
Nu wist ik, dat Bentley toch niet
zo’n lullig automerkje was, maar

hier op de beurs deed het je toch
even anders vermoeden. Met zo’n
auto kun je jezelf toch niet op de
Nederlandse wegen vertonen?
Wees maar blij dat in Nederland
de klinkers niet in de kentekens
gebruikt worden… Hoewel, met
medeklinkers kun je toch ook
leuke combinaties krijgen. Zo heb
ik onlangs een plaat met ‘GFT’
gezien. Met zo’n bak wil je toch
ook niet rondrijden?

Wilt u ook naar de klassiekerbeurs in het MECC komend jaar, knip dan onderstaande bon uit. Deze wordt u aangeboden door de
FEHAC en geeft recht op 2,50 euro korting voor maximaal twee personen. Een mooi gebaar!
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september t/m november

porTraIT

'de enIge sporTaUTo
dIe mooI Is In HeT WIT'

Citroën 90 jaar
Het negentigjarige bestaan van ons favoriete merk
is niet onopgemerkt voorbij gegaan in Nederland.
Citroën Nederland pakte groots uit met een museum, bijeenkomsten en een nagenoeg complete
verzameling Citroëns van alles sinds oprichtingsjaar
1919 tot heden. Natuurlijk ontbrak ook de SM niet.
Zie hier de openingspagina van het artikel van
automagazine Autoweek, met de SM van uw voorzitter, en de prachtige foto van de clubleden en
oud-bestuursleden Rens Wolters en Theo van der
Laan Jr. Zo zet je de SM in het nieuws!

'In d
HeB
rENS WOltErS (48) UIT Boskoop & THeo Van der laan*
CitroëN Sm uit 1970
een demo-auto van Citroën Nederland die ook nog eens op het rode plein heeft gereden en waarvan jeremy Clarkson heeft gezegd dat het de enige
sportauto is die mooi is in het wit. en, oh ja, ex-minister deetman is er in getrouwd. kortom een auto met geschiedenis en mooie verhalen. de Sm
is bijna 40 jaar oud en rens en zijn vrouw marilyne hebben hem nu ruim twee jaar in bezit. de maserati-motor is het genot van deze auto en met
de juiste aanpassingen nog betrouwbaar ook. gelukkig zijn de kleppen en kettingspanner van deze auto al aangepast. “de Sm is te ingewikkeld
om zelf aan te sleutelen,maar dankzij de Sm Club* heb ik een paar ‘Citromaten’ waarmee ik de auto onderhoud.

14

* Theo van der laan is mede-oprichter en ex-secretaris van de sm club.
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SM in de pers
Natuurlijk, vanwege 90 jaar Citroën was onze SM
zelfs op televisie te bewonderen, maar we kregen
ook nog een tip van nieuwbakken clublid Lucien
Jongen. Zowel in automagazine GTO (editie juli/
augustus 2008) als het Belgische automagazine
Autowereld verscheen een artikel over de SM. Helaas, GTO is ter zielen gegaan – hoewel de uitgever
ons verzoek voor een exemplaar in het clubarchief
direct honoreerde, waarvoor dank! Het artikel in
Autowereld kunt u gewoon digitaal nabestellen via
www.autowereld.be.
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Snelle Mededelingen

Deze keer: Kerkhof, Kienhuis en Amsterdam
Door Dick Bolt
Voor deze nieuwe rubriek selecteert de SublieMredactie opmerkelijke foto’s en/of SMakelijke
verhalen die ze tegenkomt op internet: van
SM-fanatici voor SM-fanatici. Want onze hobby is
geen privilege voor Nederlanders, dat blijkt telkens
weer op het web.
Neem nu de Citroën Club of North
America (CCNA.) Deze club onderhoudt de professioneel ogende
site Citbitz, die zichzelf profileert
als een internationale bron voor de
CCNA en alle Citroën-eigenaren
en enthousiastelingen die op zoek
zijn naar Citroën-informatie,
nieuws, onderdelen en service. Op
deze blog zijn leuke nieuwtjes te
vinden voor onder andere de zeer
verspreid wonende Noord-Amerikaanse leden en voor hen zal het
ongetwijfeld fungeren als een

enorm bindmiddel. Zie http://
citbitz.com/blog/.
De belangrijkste aanleiding om
u te attenderen op de Citbitz-site
zijn de fraaie en tegelijk aandoenlijke foto’s die u bij dit artikel
aantreft. Het verhaal achter de
foto’s is al even aandoenlijk, namelijk de ontdekking van een SMkerkhof in Fort Lauderdale, Florida. De eigenaar van maar liefst
acht SM’s is inmiddels de tachtig
gepasseerd en kan nog maar amper lopen, laat staan rijden. En het
lijkt een raadsel wanneer de laatste
van zijn acht SM’s de weg is opgegaan. De meeste zijn incompleet
en wellicht alleen nog geschikt als
onderdelendonor. Gaat u binnenkort naar de States en heeft u interesse? Via de site van Citbitz kun
je in contact komen met de verkoper.

Rondstruinend op dit blog kan
ik het niet laten melding te maken
van de in het oog springende Nederlandse naam die verschillende
keren opduikt, namelijk die van
Ronny Kienhuis. Als Amerikaanse
SM-eigenaar was hij in 2009 deelnemer aan maar liefst drie geheel
verschillende ‘motorshows’: op 8
augustus behaalde Ron’s Diva de
tweede plaats in de Hemming
Sports & Exotic Car Show te Saratoga Springs, NY, in de categorie
French Cars. Overigens was de
derde prijs ook weggelegd voor
een SM.
Nog opvallender was Ronny
Kienhuis’ deelname op 23 augustus jl. aan de Ecorun (N.B.!), georganiseerd door de Adirondack
Motor Enthusiast Club, AMEC.
Deze AMEC is de club die ’s winters al meer dan 50 jaar Ice Racings
organiseert in het Noorden van de
staat New York, op verschillende
meren. Mijn eerste gedachte bij de
Ecorun: gekkenwerk om met een
SM aan een zuinigheidsrit te gaan
deelnemen! Maar Ronny’s verhaal
klinkt zo gek nog niet en ook uit
de officiële uitslagen blijkt dat hij
zijn SM 1 op 14 liet rijden tijdens

Wereldwijd Gespot

de testrit over 104 mijl door de
Adirondack Mountains en het
prachtige heuvellandschap in de
staat New York.
Om deze zuinige consumptie te
bereiken, ververste hij de motorolie, verving het olie- en brandstoffilter, monteerde nieuwe bougies en bracht hij de bandenspanning flink omhoog. Verder paste
hij de zogenoemde Pulse and Glidetechniek toe, voor zover ik begrijp
de overtreffende trap van het
Nieuwe Rijden (zie www.ecomodder.com). Alle inspanningen ten
spijt eindigde Kienhuis als voorlaatste (18e) en liet hij alleen nog
een Studebaker uit 1950 achter
zich. Toch vind ik het een dappere
poging Ronny, en een verbluffend
resultaat trouwens ook. Voer voor
de technici onder ons om de Nederlandse SM’s ook zuiniger te
laten rijden? Ideeën en reacties zijn
welkom! Vlak voor het ter perse
gaan van deze SublieM las ik in

het CX-clubblad dat er in ons kikkerland ook iemand is opgestaan
die zijn SM veel zuiniger laat rijden met een nieuw motormanagement. Zonder meer een onderwerp
voor een artikel in SublieM.
Terug naar Kienhuis en zijn
derde deelname aan een motorshow in 2009: de 18e plaats in de
zuinigheidsrit stimuleerde hem
misschien wel om te gaan deelnemen aan het Scarsdale Concours
op 5 oktober. Daar won hij met
zijn New Yorkse-SM met kenteken DFZ 9772, compleet met NLsticker achterop, de Most Unique
C a r Aw a rd . D e a a n h o u d e r
wint…
Die NL-sticker doet vermoeden
dat onze Kienhuis in een oorspronkelijk Nederlandse SM rondrijdt, die hij buitengewoon goed
onderhoudt. Als iemand van u
deze bolide herkent of er meer van
weet, dan horen wij dat graag van
u. Wie weet vinden we zo nog een
van de niet bekende 99 origineel in Nederland geleverde SM’s terug. En daarmee kunnen we sommige
leden van onze club heel erg
blij maken, nietwaar, Theo?
Mocht u eens een kijkje
nemen op de Citbitz-site, in
de rechterkolom op het
beeldscherm, naast de SMfoto’s van Kienhuis, zijn in-

teressante links te vinden. Bijvoorbeeld het verhaal over Dave
Burnham, verzamelaar, sleutelaar
en Citroën-liefhebber en fervent
SM-rijder. Dit is de man van de
derde prijs op 8 augustus. Maar
hij is ook ijsrijder en evenals Kienhuis Ecorun-deelnemer 2009,
maar niet met een SM. Verder is
ook de link naar het messageboard van de Adirack Motor Enthusiast Club te vinden en op de
site van deze club (www.icerace.
com) zijn ook hun activiteiten op
het gebied van de ice races te vinden, inclusief routebeschrijvingen
naar de meren waarop die races
’s winters gehouden worden,
zoals Warners Lake en Caroga
Lake. Mij totaal onbekende namen, maar in de buurt van Lake
Placid. En dat meer kennen we
toch allemaal.
Heel leerzaam deze site. Wist u
bijvoorbeeld dat Lake Algonquin
in Wells (NY) ongeveer 40 mijl ten
Noorden van Amsterdam ligt?
Echt waar, ongelogen!
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Bolletje-pijltje

Door Jacqueline de Theije
De echtgenote van clublid Bas de
Theije doet verslag van het
clubevenement in de Peel.
Om 11.30 uur verzamelden we bij de Colse watermolen in Eindhoven. Daar begon de autorit op
6 september 2009. Georganiseerd en uitgezet door
Marc Hopmans, die het zó goed gedaan heeft dat
we al besloten hebben dat hij het vaker mag doen.
Hopelijk gaan er dan wel wat meer mensen komen
want de opkomst was bedroevend! Wel ontzettend
leuke mensen, zij die wel gekomen waren.
Eerst even om de auto’s hangen en wat laatste reparatie-ervaringen uitwisselen. Vreemd dat het altijd
eerst daarover gaat bij een citroën SM-club. Omdat
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ik meer in de auto zit dan onder de motorkap, ben
ik maar een stukje heerlijke Brabantse vlaai gaan eten
met een bakkie koffie. De kinderen vermaakte zich
direct met een ontdekte minikikker in het hoge
gras.
En ja hoor, er was een auto waar iets mee aan de
hand was. De V-snaar was foetsie. Hoe kan dat nou
zou je denken? Helaas had ik geen panty’s aan die
dag anders had ik die direct opgeofferd uiteraard.
De ervaring echter van andere leden, leverde direct
een reserve V-snaar van Marc op en Bas wilde zijn
handen best vies maken. Na een kwartiertje was het
probleem verholpen. Weer een tevreden clublid.
We kregen een interessante rondleiding van de
molenaar. Iedereen die iets wil weten van een graanmolen of een oliemolen kan ons nu bellen want we
weten er alles van. Na wat biologisch pannenkoekenmeel gekocht te hebben, kregen we uitleg van Marc
over het bolletje-pijltjeprincipe. Voor sommige mensen
was dat wat te moeilijk, maar je kan dan altijd achter

door de Peel!

iemand aan rijden. Via een mooie binnendoorweg zijn
we naar Heeze gesnord en hebben daar kasteel
Heeze bezocht waar een rondleiding werd gegeven.
De tocht werd vervolgd door de Brabantse Peel
naar het bezoekerscentrum van de Grote Peel in
Ospel. Daar kon gewandeld worden over de historisch knuppelbruggetjes om een idee te krijgen hoe
dit turfstekersgebied vroeger is geweest. Maar gewoon even op het terrasje zitten en genieten van
het zonnetje was voor sommigen ook voldoende.
Na deze stop zijn we ingestapt om direct weer uit
te stappen bij een herberg in Ospel. Daar was men
vergeten te onthouden dat wij kwamen borrelen,
maar een paar mensen op het terras begrepen het
direct, vertrokken, en wij konden lekker buiten nog
even verder keuvelen. Maar net toen ik dacht ‘hé,
wat saai… alleen een V-snaar’, hadden we een
lekke band te pakken. Bas liet wederom zien dat hij
het echt niet erg vond vieze handen te krijgen en
verwisselde de band voor de ongelukkige SM-be-

zitter. De reserveband was ook slap, maar met
voldoende lucht om een nabijgelegen benzinestation te bereiken. Eind goed al goed.
Toen steeg de spanning naar een hoogtepunt: de
bekendmaking van de winnaar van de toertocht.
Ja, de historische kennis en oplettendheid tijdens
de tocht werden op de proef gesteld. En de prijsuitreiking was weer verrassend, want wij vielen weer
in de prijzen. Onze verzameling presse-papiers van
de SM neemt zienderogen toe en ook met nog meer
kaarsjes waren we wederom blij.
Ik heb nu dit verslag geschreven als dank voor de
leuke tocht en de gezellige dag. Ook als dank omdat
we als winnaar weer goed toebedeeld zijn door de
club. Dat overdenkend, lijkt het me een gepaste traditie dat de winnaar van dit soort tochten voortaan
het verslag van de tocht mag schrijven. (Ik denk dat
we de volgende keer voor de tweede prijs gaan.)
Voor degenen die er niet bij waren, jullie hebben
wat gemist!
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Redactieversterking
De redactie van SublieM is verstrekt, en hoe! Clubleden Robert de Jonge
en Dick Bolt stellen zich voor…
Robert de Jonge
Als nieuwe medewerker van SublieM is het natuurlijk goed om iets meer over mezelf te vertellen. Nou
daar gaan we.
Ik ben nu 45 jaar en al een groot deel van mijn leven
met het Citroën-virus besmet. Dat virus heb ik van
mijn vader gekregen. We reden in de jaren ‘70 Dyane en dat was mijn eerste kennismaking met Citroën. Eens op een camping in Frankrijk zag ik een
DS, waarop mijn vader meldde dat die auto motorisch toch wel echt te oud werd voor de toentertijd
geldende technische maatstaven. Maar dat het ooit
wel een revolutionaire auto was geweest. Een van
de vele revoluties die Citroën introduceerde, volgens
mijn vader. Het zaadje was geplant, sindsdien was
het enige merk dat telde in mijn ogen Citroën.
Op de middelbare school, begin jaren ‘80, had een
schoolvriend een autoblad met een reportage over
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de Citroën SM. Ik was onder de indruk van het
Franse topdesign in combinatie met de brute Italiaanse power. Ik besloot toen ooit een SM te bezitten.
Hoe realiseerbaar die droom was, wist ik als 15-jarige niet.
Mijn eerste kennismaking met een SM in levende
lijve was in 1983, op 18-jarige leeftijd, voor het
hoofdgebouw van de VU in Amsterdam waar ik
geologie studeerde. Fout geparkeerd, maar vanuit
de mensa heel mooi te zien. Het was liefde op het
eerste gezicht. Een hernieuwde kennismaking met
twee in mindere staat verkerende SM’s in Clermont
Ferrand deed het hart sneller kloppen. Misschien
droeg het feit dat Johan Cruijff mij eens van mijn
fiets duwde door zijn portier onverwacht open te
doen bij aan mijn hang naar een Citroën SM. O ja,
Cruijff reed toen in 1983 een Mercedes G-klasse

Dick Bolt

terreinwagen. Eind jaren ‘80 ging ik Cruijff achterna naar Barcelona. Mijn ambitie ooit een SM te
bezitten, was toen meer een natte droom dan realistisch.
Terug in Nederland en werkzaam in de olie en
gaswinning, kwam het moment dat de droom werkelijkheid kon worden. Na jaren van advertenties
uitspellen in De Telegraaf, surfen op internet en
constateren dat ze wel verkocht werden, kwam in
2000 het moment van de waarheid. Op marktplaats
werd een ex-leasebak aangeboden met een goede
technische historie. Uiterlijk was er wel wat op aan
te merken, maar dat kon opgelost, was mijn gedachte. Welnu, dat moet nog steeds opgelost. Ik
geniet van mijn wagen, maar ben een druk mannetje dat het tot nu niet over zijn hart kon krijgen
de auto stil te zetten en op te knappen. Maar eens
zal het er van komen.
Een aantal jaren geleden werd er nog een tweede
SM voor de onderdelen bijgekocht. Maar het is nooit
een donorauto geworden. Bij nader inzien veel te
goed om te slopen en dus staat ook deze nog in mijn
garage stof te vangen.
Toen de SM werd gekocht was ik nog alleen thuis.
Nu zijn we inmiddels een gezin van vier. Onlangs
zijn we met z’n vieren er op uit geweest in de SM.
Omdat er achterin gordels zitten, kon ik de twee
kinderstoeltjes goed vastzetten. Het was een heerlijk
gezicht om die twee kleintjes daar met een big smile
achterin te zien zitten. Nooit geweten dat de SM zo’n
prima gezinsauto was. Er volgen vast meer uitstapjes. Wie weet zie je ons op een van de club-uitjes.

Als nieuw gezicht bij de redactie van SublieM zal
ik mezelf aan u voorstellen. Nou, daar ga ik dan
ook, in het wielspoor van Robert de Jonge.
In de laatste paar uitgaven van SublieM heeft u
mijn naam al kunnen tegenkomen. Onder andere
omdat ik puur toevallig een strip tegenkwam met
een SM op de voorzijde, daarnaast enkele foto’s
had ingestuurd naar Roland van der Spek en in
Tokio verzeild raakte in een SM-avontuur. Ik kon
het niet laten daarover een stukje te schrijven en
beleefde daaraan ook wel plezier. Tegelijkertijd
betreur ik het dat SublieM niet zo heel erg regelmatig op mijn mat ligt, terwijl ik weet dat die arme
Roland als enig redactielid wel degelijk doet wat
hij kan. Maar hij is natuurlijk afhankelijk van de
medewerking en schrijflust van de leden van onze
relatief kleine club.
Ik ben al lang lid van de CX-club (inmiddels al
jaren zonder CX) en van de DS-club, en die clubs
kunnen putten uit een vele malen groter ledental
dan dat stelletje durfals dat het niet kan laten om
zich met de SM bezig te houden. Daarom kies ik
er nu voor om juist wat energie te steken in dit
excentrieke clubje.
Verwacht u niet te veel van mij, ik word geen
nieuwe Roland, laat staan een PP, die als buitenlandcorrespondent gelukkig nog wel van zich laat
horen. Toch heb ik plechtig beloofd aan Roland en
Robert voorlopig mijn best te doen om een artikel
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per kwartaal aan te leveren. Dat zullen geen specialistische stukken worden over de SM-techniek,
daar heb ik te weinig kennis voor in huis, maar ik
wil op zoek gaan naar interessante adresjes. Dat
kunnen garagisten zijn die in het verleden nog
nooit zijn benaderd door SublieM, maar die toch
hun avonturen met een of meer SM’s hebben beleefd. Of gewoon particulieren die hun eigen band
met de SM koesteren, soms tot dusver in alle stilte.
Voor de volgende uitgave heb ik een interview
in petto met een eigenaar van een auto die origineel
de achterlichten van een SM heeft, gaat er bij u
ergens achter al een lichtje branden? Daarnaast wil
ik interessante zaken die zich aandienen op de
websites van onze SM-zusterclubs in het buitenland in ons clubblad aan de orde stellen. Niet allerlei vluchtige nieuwtjes, die terecht op dat al even
vluchtige medium thuishoren, wel opvallende
kennis, ontwikkelingen en verhalen van of over
SM-fanaten die de moeite waard zijn voor de
meesten van ons, al is het alleen maar om onszelf
een spiegel voor te houden. Want wat heeft het
Citroën-virus ook in het buitenland driftig om zich
heen geslagen, met name de S1M1-variant. Dat
weet ik uit de eerste hand in Japan, maar zie ook
de fotoreportage in dit nummer over onze Amerikaanse beSMette medepatiënten in de nieuwe
rubriek WereldWijd Gespot.
Tot dusver is er ook nog geen enkel vaccin sterk
genoeg gebleken om mij uit mijn Citroën(s) te
weren. Bij mij begon het toen mijn eerste tromboneleraar, die drie dorpen verderop woonde, me
wel eens thuisbracht in zijn DS. Wat een zalig gevoel, zo’n ritje in zo’n auto. Het werd versterkt
doordat de plaatselijke Citroën-dealer Jan Norden
(Zandeweer) mij ook wel eens, samen met een
groep jonge medemuzikanten, naar een solistenconcours bracht in zijn DS. Weer die wow!-ervaring. Weer wat later reed ik mee met andere muzikanten, klanten van dezelfde garage, in menig
GS.
Toen ik na een Daf 44 en 66 (was ook leuk hoor!)
iets meer kon spenderen, werd ik de trotse eigenaar
van een jonge GSA X3, die ik total-loss heb gereden, daarna een iets oudere Club in dezelfde kleur.
Vervolgens kwam er zeven jaar lang een CX (20 op
LPG), daarna acht jaar lang een CX TRD Turbo II
(beide van bekenden gekocht, ja echt, al mijn auto’s
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hadden en hebben een verhaal). Ondertussen
leerde ik Jacinta kennen, mijn vrouw. Bij de eerste
ontmoeting op haar kamer hing een foto van twee
sloop DS’en op een Frans weiland. Ze sprak de
legendarische woorden: ‘Zo een wil ik nog eens
hebben’. Tja, zo een wilde ik ook wel. En zo’n
vrouw ook!
Zo’n DS kwam er dus, al voordat we getrouwd
waren, gekocht in Borculo bij Toon. Veel plezier
van gehad! Het virus sloeg op hol! In Italië kwam
ik een Engelse DSuper Cabrio van Dee-Ess Conversions tegen tijdens een speurtocht naar een SM.
Weer wat later kochten we de DS 21 Pallas uit 1966
van de toenmalige chef-dirigent en mijn werkgever
Het Gelders Orkest. Dat was eerste eigenaar Roberto Benzi, woonachtig in Parijs, die een CX van
het eerste uur had gereden die in brand was gevlogen, de snoek steeds had gehouden en via de
XM inmiddels C5 rijdt (‘it’s like a bloody Opel!’). En
toch bleef het hart koortsachtig sneller slaan bij het
zien van zo’n stuk SMaakvol jaren ’70-design, dat
wel wat had van een CX, maar toch weer totaal
anders was en kostbaarder afgewerkt. En sinds
anderhalf jaar heb ik me ook daaraan overgegeven.
Ze is niet eens moeders mooiste en toch, bij die
aanblik en zolang ze lekker rijdt, heb ik daarvan
totaal geen spijt. Ja, vorige eigenaar Robert (een
andere), die dit zeker leest, zo is dat. Met dank nog
aan Cyril voor de kijkoperatie. Bovenstaande lijkt
me voorlopig voldoende. Of ben ik al te openhartig geweest?
U hoort nog meer van me, niet over me. En als
u tips heeft voor een adres voor een leuk of interessant interview, of voor een mooie site met artikelen
of fraai fotomateriaal, ik houd me van harte aanbevolen, u weet me te vinden. Tenslotte roep ik
alle leden op om zelf materiaal aan te leveren voor
SublieM. Alleen door er samen iets voor te doen
blijft ons lijfblad voor eenieder werkelijk subliem.
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Hemels Genoegen
Door Piet Buijsman
Clublid Piet Buijsman maakt u
deelgenoot van zijn klus om de hemel
van de SM te vervangen. Met een zeer
fraai eindresultaat tot gevolg.
Kort geleden was het zitameublement van de SM
weggebracht om met leer te worden bekleed. Toen
viel het pas echt op hoe armoedig de hemel van de
SM eruit zag. Ik besloot dat het tijd was om die te
vernieuwen. Nu is de hemel van de SM niet op een
plaat geplakt, zoals bijvoorbeeld bij de CX, maar is
die gespannen met baleinen. Kortom, een nieuwe
uitdaging.
Om te beginnen leek het raadzaam om TFM eens
te raadplegen, The Factory Manual dus, door sommigen ook wel That Fucking Manual genoemd. Het
werd me al snel duidelijk waarom deze laatste term
weleens wordt gebruikt. Wie zijn hemel wil vernieuwen, doet er het best aan het werkplaatshandboek in het geheel niet in te kijken. Dan word je ook
niet op verkeerde gedachten gebracht. Zo staat daar
in te lezen: ‘maak de bekleding van de A-stijl los
zonder deze te verwijderen’. Zo’n eenvoudige zin
(in het Frans dan, ook niet echt mijn moedertaal)
wekt het vermoeden dat het ook zo eenvoudig is.
Maar degenen die dan met overmoed een schroevendraaier zet tussen het bekledingspaneeltje en de
A-stijl, die komt wel heel bedrogen uit.
Volledige ruïnering van het bekledingpaneeltje,
dat, weet ik nu, niet zit vastgeklemd maar op lipjes
zit geschoven. Je kunt die lipjes op een van de foto’s
goed zien zitten. Maar je kunt het paneeltje alleen
omlaag schuiven, van de lipjes af, als je het schroefje hebt losgedraaid dat zich onderaan het bekledingpaneel bevindt. Juist ja, onder het dashboard dus.
Maar dat wist ik. Die beginnersfout zou ik niet
maken. Het dashboard eruit dus. Te beginnen met
het klokkenpaneel. Dus stuur omlaag en naar voren,
en schroeven. Er zitten al met al nog heel wat
schroefjes (en dat ene vervelende boutje recht boven
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de stuurstang, maar die hoeft er niet helemaal uit),
maar dat leverde geen problemen op. En ja, toen ik
het paneel had verwijderd, zat daar links de parker
die het linkerpaneel van de A-stijl vasthoudt. Losgeschroefd en dat linker paneel naar beneden gedrukt en waarachtig: de eerste stap naar de hemel.
Toen moest ik toch even zoeken naar de boutjes
en moeren die het dashboard op zijn plaats houden.
Ik zal het zeggen: er zijn er zes die moeten worden
losgemaakt. Op de foto (1) kan ik er twee min of
1

meer aanwijzen: rechts naast het stuur zit een plakker op de verwarmingsbuis, daarachter zit een
boutje. Rechts in het hoekje van het gat van het
klokkenpaneel zie je op de foto een rode stekker.
Rechtsboven daarvan, wat verstopt achter een verwarmingsslang die niet op de foto staat, zit een
moertje op een stukje tapeind. De andere vier zitten
in het passagierscompartiment.
Als je daarin op je rug gaat liggen, hetgeen bij mij
kon omdat het meubilair eruit was, dan zie je in de
spleet waarin ook het kaartleeslampje zit alles zitten.
Het is het meest handig om de schopplaat (die voor
de aircoverdamper zit) te verwijderen en nog een
steunplaatje; maar dat wijst zich wel. Als het meubilair niet uit de auto is, dan moet je lenig zijn. Dan
lukt het ook wel. Maar daarover moet ik nu al iets
meer zeggen: straks moeten de paneeltjes van de
B-stijl eraf, en van de C-stijl, want die wil je ook
opnieuw bekleden. En dat lukt alleen als de bekledingspanelen onder de zijramen weg zijn. En die
kunnen alleen weg als de achterbank er uit is. En

dat kan weer alleen als de voorstoelen er uit zijn. O
ja, je krijgt de achterbank er ook uit als er maar één
voorstoel weg is, maar dan ga je met vrij grote zekerheid door je nieuwe hemel heen als je de bank
er weer in probeert te krijgen. Ik zou dus zeggen:
leeg die wagen. Zoveel werk is het nu ook weer
niet.
Maar hoewel nu alle boutjes en moertjes los waren, kreeg ik het dashboard er niet uit. De luchtmondingen van de verwarming hielden hem op
zijn plaats en ik durfde de boel niet te forceren. Maar
wat bleek na wat getrek en gesjor, het dashboard
hoeft er helemaal niet uit om bij het schroefje te
kunnen van het rechter paneel op de A-stijl. Als je
het handschoenenkastje verwijdert, kun je er met
wat moeite bij. Kijk maar op de foto. [Foto 2]
2

Ik kon er met de camera niet bijkomen, dus op de
foto zie je hem niet, maar als je rechts in de hoek
kijkt, kun je de parker zien zitten. En je kunt er met
een schroevendraaier bij. De hele escapade met het
dashboard was dus overbodig geweest. Het kan
zijn dat de slang van de luchtmond rechts even weg
moet, maar die trek je er zo uit en gaat er ook zo
weer in.
Ook de paneeltjes van de B-stijl moeten eraf want
alle paneeltjes worden natuurlijk ook met de nieuwe stof bekleed. Ongelukkigerwijs zitten die ook
met een parkertje vast voordat je ze omlaag kunt
trekken, van de lipjes af. Ongelukkigerwijs, omdat
je daar weer alleen bij komt als je de zijpanelen
onder het achterzijraam weghaalt. En daarvoor
moet de achterbank er uit. Zucht, het blijft een SM…
Verder moeten de zijpanelen op de C-stijl weg en
het paneel boven het achterraam. Dat gaat wat
gemakkelijker, want die zitten alle drie vast met de
bekende plastic klemnoppen. Vervolgens worden
de zonnekleppen verwijderd en de plafonnière.
[foto 3]

3

Nu kan de oude hemel worden verwijderd. Ik heb
dat gedaan door met een stanleymes de hemel los
te snijden langs de voorruit, en vervolgens langs de
zijkanten. Daarna kon ik de baleinen losmaken en
de hemel uitnemen. Die baleinen zitten ingenaaid
in de stof en de achterste zit met twee schroefjes en
wat klemmen vast. Daarom moet je bij het inzetten
van de nieuwe hemel beginnen met de achterste
balein. Maar zover is het nog niet. Nu valt goed te
zien hoe de hemel vast zit. Aan elke zijde (en aan
de voorkant) zit een strip geschroefd met tandjes
aan de binnenzijde. In de lengte wordt de stof gespannen door de baleinen, en tot slot bij de voorruit
en in de breedte door de stof achter de tandjes te
haken. In de lengte wordt de stof dan als het ware
geborgd door een rubber in de strip te wurmen en
in de breedte gebeurt dit door de portier- en raamrubbers. Zo ziet het er uit als de hemel weg is. Je
ziet de strip waarmee de hemel wordt vastgezet. Je
ziet de gaatjes waarin de bekleding van de C-stijl
en van de achterruit wordt vastgezet. [foto 4]
4

Op de volgende foto zie je het rubber en de strip
waarmee boven de voorruit de hemel wordt vastgezet. In plaats van te proberen de rubber strip eruit
te wurmen, kun je beter de hele strip losschroeven.
Dan kun je de tandjes weer richten en de strip weer
op zijn plaats schroeven. Ik heb dat met alle strips
gedaan omdat er nogal wat tandjes plat waren.
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Tegelijk is dat de gemakkelijkste manier om de oude
stof uit de tandjes te krijgen. [foto 5]
5

Het inhangen van de nieuwe hemel. Zaak is om
achter te beginnen want de achterste balein zit geschroefd. De baleinen zijn van tevoren in de stof
gezet en vervolgens worden ze van achter naar
voren in de daarvoor bestemde gaten in de dakrand
gestopt. Deze baleinen moeten op hun plaats komen
tijdens het werk en het is het gemakkelijkste om
hiervoor de oude afdrukken in de dakisolatie te
gebruiken. [foto 8]
8

En zo ziet de oude hemel er uit. Je kunt heel duidelijk zien hoe de baleinen ingenaaid in de stof
zitten. Ze hebben trouwens alle een andere maat,
dus het is wel zaak om ze te merken opdat ze op de
goede plaats terugkomen. De schuimrug van de
stof was helemaal vergaan tot poeder. Dat was een
vieze boel bij het eruit halen! [foto 6]
6

Nu is het ook het moment om de situatie goed te
bekijken en om eventueel losse delen van de dakisolatie weer opnieuw vast te plakken met bisonkit.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de plastic
elementen waarop de zonnekleppen worden geschroefd niet omlaag vallen tijden de inbouw van
de nieuwe hemel, want dan zijn we verder van huis.
Doe er anders even wat lijm tussen. [foto 7]

Uiteindelijk is het lastigste om de laatste strook
vast te zetten boven de voorruit. Je moet dan twee
dingen doen, namelijk de stof gespannen houden
en die vervolgens vast zien te zetten door de stof en
de rubber strip in de klemstrip te duwen. Niet zo
simpel en je moet wel met z’n tweeën zijn. Zo ziet
het eruit als de stof in de lengte is gespannen en vast
zit. Snel maar de zonnekleppen erop. De plafonnière kan er pas in als de stof ook in de breedte is
gespannen. Daarmee begon ik nu. [foto 9]
9

7
De stof moet achter de getande zijstrips komen te
zitten, dus je moet iets hebben waarmee je de stof
daarachter krijgt. Dat moet dun zijn, niet scherp,
maar wel stevig. Uiteindelijk vond ik iets in de
keukenla dat meteen het predicaat ‘special tool SM’
kreeg. Vooral het rechter witte ding bleek van onschatbare waarde. [foto 10]
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10

Het resultaat, keurig strak gespannen. Overtollige
stof verdwijnt als de rubbers van deuren en ramen
weer op hun plek komen want de stof wordt gewoon naar binnen gedrukt. Bij het monteren van
de plafonnière heb ik er meteen led-lampjes ingezet,
zoals ik al eerder in het dashboard had gedaan. Dat
is wel een verbetering. [foto 11]
Het was een spannende klus en het kostte toch wel
vrij veel tijd, maar nu hij is geklaard kijk ik met tevredenheid naar het resultaat. Ik denk dat ik er al met al
wel drie dagdelen mee bezig ben geweest, maar nu ik
weet hoe het werkt kan het vlugger. Ik heb natuurlijk

11

ook de bekleding van de achterklep vernieuwd en dat
bleek nog lastig. Daar zitten wat plekken waar de stof
behoorlijk moet worden gespannen om het zonder
plooien gelijmd te krijgen en dat vergt wat oefening.
Maar nu ik het onder de knie heb, kan ik mezelf wel
verhuren als hemelbekleder. De kosten van de stof
waren 202 euro inclusief verzendkosten (plus een blik
Bisonkit) waarbij ik aanteken dat het om antracietkleur
gaat en niet om de originele grijsgroene stof. Maar ik
vind dat niet erg, eigenlijk vind ik het zelfs wat chiquer
staan in mijn witte auto. En per slot van rekening zet
ik er ook Spal-ventilatoren in…

TIJDLOZE VORMGEVING

(075) 6285362
architekten@sarch.nl
www.sarch.nl
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ICCCR 2008, een
Door Marc Hopmans

In de vorige editie van SublieM deed ik verslag van onze trip naar
de ICCCR 2008 in Rome. Alleen… zover waren we nog niet. Met
we bedoel ik mijn neef Edwin, mijn nicht Marijke en ik. Het
verhaal eindigde in Zwitserland en daar pakken we nu de draad
weer op.
Vertrek naar Italië
Het was dinsdagochtend en we stonden na weer
zo’n voortreffelijk ontbijt in hotel Alpenblick bepakt
en bezakt klaar om verder naar het zuiden af te
reizen. Het eerste deel van de reis was echter naar
het westen, om op de weg ergens tussen Interlaken
en Bern de afslag te nemen naar Kandersteg, waar
een snelle autotrein ons ongeveer twintig kilometer
dwars door een berg zou voeren. Dat scheelde in
ieder geval al één moeilijke klim over een van de
vele Zwitserse bergpassen. De trein bracht ons naar
Goppenstein vanwaar we via een provinciale weg
naar het Rhonedal reden. Vervolgens linksaf richting Brig, een wat grotere plaats in het oosten van
het Rhonedal.
Vanaf Brig ging er de Simplonpas richting Domodossola, een grote stad in Italië. De bergpas
voerde ons maar liefst 2.000 meter hoog, alleen…
het weer was zo slecht, dat we van de prachtige
omgeving maar heel weinig te zien kregen. Al heel
snel zaten we in een dikke mist. We konden de weg
amper zien. Toen we het hoogste punt van de pas
gepasseerd waren, klaarde het weer snel op. De mist
verdween en er kwam een heel mager zonnetje
tevoorschijn. Bijna beneden aangekomen, was daar
de Italiaanse grens. Omdat Zwitserland niet tot de
EU behoort, stond er een ‘ouderwetse’ douanebeambte het verkeer te controleren. Blijkbaar zagen
wij er betrouwbaar uit, want we mochten meteen
doorrijden.
Als je uit het toch wel rijke Zwitserland komt en
hier de grens oversteekt, vindt er een enorme verandering plaats. Deze noordkant van Italië is be22 SublieM 59 - November 2009

hoorlijk arm en dat was heel goed te zien. De
huisje zagen er armoedig en vervallen uit en de
industrie was er smerig. Ook aan het wegdek kon
je het zien. De gaten zaten erin, maar gelukkig streek
het veersysteem van de CX alles weer redelijk glad.
Omdat we toch al weer een paar uur onderweg
waren, besloten we bij het eerste de beste tankstation te stoppen voor een sanitaire stop en om wat
te drinken en te eten. Ook hier een troosteloze omgeving. We besloten om weer snel te vertrekken.
De weg voerde ons langs Milaan, Modena (waar
de Maserati-fabrieken liggen!) en Firense. Blijkbaar
is men in Italië als de dood dat er iemand te hard
rijdt, want om de haverklap signaleerde TomTom
dat er radarcontrole langs de weg stond. En in de
meeste gevallen klopte dat ook. Wat jammer voor

reisverslag (deel II)
al die Italiaantjes die hun Ferrari, Lambo of Maserati eens lekker uit wilden proberen! Naarmate we
dichter bij Rome kwamen, viel vooral de middenberm van de snelwegen op. Overal kwamen de
prachtige kleuren van oleanderstruiken je tegemoet.
De laatste kilometers leidden ons naar de buitenwijken van Rome, waar ons hotel lag. In een piepklein straatje was het. Hotel Sisto V, een heel modern
hotel. Uiteraard met airconditioning, anders is het
in Rome niet uit te houden. Het hotel was van alle
gemakken voorzien. En op de tv Terence Hill, als
pastoor-detective in een Italiaanse soap. De man
zag er nog net zo goed uit als in de vele spaghettiwesterns die hij gespeeld heeft…
Eerste avond in Italië
Nadat we al onze bagage naar onze kamers gebracht
hadden, gingen we weer terug naar de receptie. We
wilden wat gaan eten en dus vroegen we aan de
receptionist of er ergens een leuk restaurantje in de
buurt was. Dat zou nog een probleem kunnen worden, want in augustus ligt ongeveer 80 procent van
alle Romeinen aan de Adriatische kust te bakken.
De receptionist vertelde dat er ongeveer 500 meter
naar links een klein restaurant was dat wel open
zou zijn en waar we pizza konden eten. We gingen
op pad, maar ondanks een half uur zoeken konden
we het restaurant niet vinden. We probeerden de
straat over te steken via een zebrapad, maar als je
dacht dat die Italianen stopten, ho maar… Met dik
80 kwamen ze voorbij vliegen. Het enige wat hielp,
maar dan moest je wel durven, was alvast op de
zebra te gaan staan, dan wordt er gestopt.
We zochten vergeefs verder. Toen we op straat een
oudere Italiaanse dame naar een restaurant vroegen,
kregen we in rap Italiaans een ander idee aangereikt.
Wonder boven wonder begrepen we het nog ook.
Waarom niet eten in het zelfbedieningsrestaurant
van de universiteitsziekenhuis van het Heilig Hart?
Moesten we wel snel zijn, het restaurant sloot om
20.15 uur en het was nu 19.45 uur. We bedankten
de vrouw hartelijk en we liepen naar het ziekenhuis.
De bezoekers kwamen ons al tegemoet en ook hier
en daar een patiënt.

Toen we bij het zelfbedieningsrestaurant aan
kwamen, keken we eerst wat er allemaal te krijgen
was en namen de beslissing om daar maar wat te
gaan eten, het zag er allemaal goed en smakelijk uit.
We pakten ieder een dienblad en Marijke wilde een
klein flesje wijn op het blad zetten. Onmiddellijk
werd ze in rap Italiaans aangesproken door een
medewerker achter de balie. We begrepen er allemaal niet zoveel van. Duidelijk was in ieder geval
dat het flesje wijn weer teruggezet moest worden.
De man mompelde nog iets onverstaanbaars erachteraan. We pakten het flesje weer op, maar nee, wéér
moesten we het flesje terugzetten. De bediende
probeerde ons in zijn beste Engels (hooguit twee
woorden of zo) iets duidelijk te maken, maar wij
begrepen er nog steeds helemaal niets van. Toen
kwam de bediende achter zijn balie vandaan en liep
naar het rek met de dienbladen en zwaaide daar
met wat papieren ‘placemats’, die per se op het
dienblad gelegd moesten worden. Toen pas mochten we het flesje wijn weer oppakken en op het
dienblad zetten. Vervolgens, met de nodige gebaren,
lukte het om iets op ons bord te krijgen. Even afrekenen (ongeveer zeven euro voor een complete
maaltijd inclusief drinken) en dan gezellig tussen
verplegers in uniform en patiënten in pyjama eten…
Het eten smaakte best lekker. Vooral als je een hele
dag in de auto gezeten hebt.
Toen we de dienbladen in het afwasrek gezet hadden, was het tijd voor een kop koffie. Espresso voor
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Marijke, cappuccino voor Edwin en een kop thee
voor mij. Hiervoor was er in het ziekenhuis een
aparte coffee-corner. Eerst bij de kassa afrekenen en
daarna aan de overkant aan de balie het gewenste
ophalen. De espresso en cappuccino waren duidelijk, maar de medewerker aan de coffee-corner
vroeg: ‘thé calda?’ ‘No, hot’. Hieruit bleek maar
weer eens dat Italiaans niet mijn sterkste kant is.
Calda is dus niet koud, maar warm… De espresso
voor Marijke bleek voortreffelijk te zijn. Heel veel
koffie (in vergelijking met andere restaurants in
Rome) voor slechts 70 eurocent! Alleen moest je het
opdrinken hangend aan de balie, want er waren
geen zitjes. Ondertussen kwam er nog een patiënt
voorbij met een mondkapje voor, waarschijnlijk
hoogst besmettelijk. Onder zijn korte broek hing
een zak met iets onbestemds, een stomazak? Even
later kwamen er twee mannen voorbij, alle twee
met de neus in het verband. Bokswedstrijdje gehad
jongens? Even de totale rekening opmaken: 6,90
euro voor het eten en jawel: 70 eurocent voor de
espresso! Hier moesten we vaker gaan eten! Na een
kleine wandeling kwamen we weer bij het hotel en
besloten na een vermoeiende dag om maar te gaan
slapen. Genoeg geweest voor vandaag.
De Roomse reis naar het centrum
De volgende dag begon met een ontbijtje. Typisch
Italiaans, oftewel het stelde dus niet zoveel voor.
Kopje thee of koffie, extract jus d’orange uit een
automaat en wat eenvoudige broodjes en beleg. Na
het ontbijtje wilden we met de trein naar het centrum van Rome. Kaartjes voor het openbaar vervoer
zijn te krijgen bij sigarenzaken en kiosken, maar
waar vind je er een in Rome die open is, nu ongeveer
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tachtig procent van de Romeinen op vakantie is?
Maar ze zullen bij het station toch zeker ook wel
kaartjes verkopen?
We liepen naar het station Gemelli toe. Toen we
beneden aangekomen waren, troffen we inderdaad
een kaartautomaat, maar die was finaal opengebroken, compleet leeggeroofd en werkte dus niet meer.
Hoe nu verder? Hoe kwamen we dan aan kaartjes?
Uiteraard! Het ziekenhuis! Dus voor we er goed
erg in hadden, zaten alweer in het hospitaal. En
inderdaad, bij de kiosk verkochten ze kaartjes, niet
helemaal wat we wilden (vierdaagskaartjes), maar
we waren al tevreden met een kaartje van 75 minuten. Daar kwamen we in ieder geval mee in het
centrum en dan zagen we daar wel weer. Op weer
naar station Gemelli.
We gingen de trap maar weer naar beneden om
bij het perron te komen. We liepen naar een stempelautomaat om de kaart geldig te maken. We staken de kaart in de gleuf, niks… Er werd niet afgestempeld. We liepen naar een volgende automaat.
Weer niks. Een derde, nog steeds niks. Toen gaven
we het maar op. Dan maar zwart rijden. Hadden
die stomme Italianen maar moeten zorgen, dat de
automaten werkten!
En toen was het wachten op de trein. En wachten… wachten… En nog maar wat wachten… Wat
een dienstregeling voor een grote stad als Rome! Je
zou denken dat er ongeveer iedere vijf minuten wel
een trein zou rijden. Maar je mocht blij zijn als het
om het half uur was. Eindelijk arriveerde er een
trein. Een beetje met angst en beven stapten we in.
Als we maar geen conducteur tegenkwamen! De rit
duurde ongeveer een kwartier. We kwamen aan op
station Plaza St. Pietro. Dus vlak bij het Sint Pietersplein. Prachtig! Gingen we daar beginnen met onze
tocht door Rome.
Inmiddels was het al behoorlijk warm in Rome en
het zou alleen nog maar erger worden. Toen we bij
het Sint Pietersplein aankwamen, aanschouwden
we de machtige basiliek van Rome (de op één na
grootste kerk van de wereld, de grootste staat in
Ivoorkust… Ja, Ivoorkust!). Prachtig om te zien. We
wilden dat natuurlijk ook graag van binnen zien.
Maar helaas, er stond een rij van hier tot Tokio en
terug… Om daar in die verzengende hitte te gaan
staan, daar hadden we dus niet veel zin in. We besloten om eerst nog maar wat andere dingen te gaan
bekijken. Voor we verder gingen, eerst een toilet

gezocht. Net als de rij die er vóór de ingang van de
basiliek stond, waren de rijen voor de toiletten op
het plein ook lang… heel lang. Ging dus niet lukken.
Net tien meter buiten het Sint Pietersplein vonden
we er ook een. Kraakhelder, schoon en geen mens
te bekennen… We gingen weer verder.
We kwamen, na wat door de straten gedoold te
hebben, uit bij het Forte d’ Angelo. Een rond kasteel
waar in crisistijd de Pausen vertoefden omdat het
er een stuk veiliger was dan het Vaticaan. Er bestaat
ook heden ten dage nog steeds een onderaardse
vluchtgang van het Vaticaan naar dit fort (maar niet
verder vertellen). Het uitzicht over de stad is van
hieruit fantastisch. Maar voor ons even niet, veel te
warm om naar boven te klimmen. We besloten neer
te strijken op een klein terrasje vlak bij de rivier de
Tiber, waar we even onze dorst lesten en daarna
gingen we weer verder. We kwamen uit op het Piazza Navona met zijn mooie fonteinen. Alleen
waren ze er volop mee bezig. Eentje stond volledig
in de steigers, een andere werd schoongemaakt. Ze
hadden van deze fontein letterlijk het stopje eruit
getrokken. De middelste fontein (La Fontana dei
Quattro Fiumi) is ontworpen door Bernini, die ook
het baldakijn boven het altaar voor de Sint Pieter

ontworpen heeft. Op het Plaza Navona staat ook
de kerk Saint’Agnese in Agone. Bernini vond deze
kerk zo lelijk, dat alle beelden van zijn fontein met
hun gezicht afgewend staan van die kerk.
Ondanks die ´lelijkheid´ gingen we toch de kerk
binnen. Er mocht niet gefotografeerd worden. Maar
wij zijn Hollanders. Zonder flits/ en klikgeluiden
kon het toch ook? Toen we weer buiten kwamen,
zagen we een aantal personen verkleed als standbeeld. Die mochten het hebben bij meer dan 35
graden!
Verder ging het weer. Op naar het Pantheon. De
oudste overgebleven Romeinse tempel. Nu in gebruik als katholieke kerk. Maar er wandelden zoveel
toeristen van overal, Hindoestanen, moslims, joden,
protestanten etc., dat het Pantheon eigenlijk nog
steeds voor alle godsdiensten is. In deze tempel
bevinden zich ook de graftombes van twee Italiaanse koningen. Naast één daarvan staat nog steeds
een erewacht. Hallo! Blijven ze daar eeuwig ten
dage staan? Dood zijn duurt het langst hoor!
Het was inmiddels een uur. Tijd om een siësta te
gaan houden. De meeste winkels in Rome gaan op
dat tijdstip dicht. Het is op het warmst van de dag.
Wij besloten om maar even terug te gaan naar het
hotel. Dit keer zouden we de bus nemen. We deden
opnieuw een poging om de kaartjes te gebruiken.
Tevergeefs! We kregen het kaartje niet eens voldoende in de gleuf gefrot. Dan maar weer zwartrijden. Terwijl we naar het station St. Pietro reden,
werd er op een van de in de bus aanwezige
flatscreens medegedeeld dat het controleren op
zwartrijders geïntensiveerd was. We hebben niemand gezien…
Bij het station nog maar eens geprobeerd het
kaartje gestempeld te krijgen. We staken het kaartje in het bestemde gleufje en weer niks, nada. Totdat
we het kaartje ietsje in de zeer brede gleuf naar links
schoven en katsjing! Het kaartje werd gestempeld!
Oké, weer wat uitgevonden…
De reis ging voorspoedig. Bus en trein zijn van
airco voorzien, dat is in het Rome met die temperatuur een verademing. In het hotel aangekomen
namen we even een verkwikkende douche en rustten wat uit.
Bezoek aan de Sint Pieter
Rond 17.00 uur gingen we weer terug naar het
centrum. Toen we bij het Sint Pietersplein aankwamen, bleek de lange rij die er ’s ochtends was, verSublieM 59 - November 2009 25

dwenen te zijn en konden we vrijwel meteen naar
binnen. Nou ja, meteen… Eerst een uitvoerige check
of je niets kwaads in petto had en daarna moest je
door een detectiepoortje en je spullen werden geröntgend. Of je op een vliegtuig stapt… Maar ja, je
weet het niet hè? Je zult eens een klein bommetje
bij je hebben. En na 9/11…
Terwijl we naar de ingang van de basiliek wandelden, passeerden we een andere ingang, niet
toegankelijk voor de toeristen. Er stond een schildwacht op wacht. Prachtig om te zien en te fotograferen. We gingen de basiliek binnen. Overal staan
veiligheidsbeambten. Dat lijkt misschien overbodig,
maar dat is niet zo. We begonnen onze tocht door
de basiliek aan de rechterkant. Daar staat het beroemde beeld van Maria met in haar armen het dode
lichaam van Jezus Christus. Het beeld wordt Pietà
genoemd en is door Michelangelo gemaakt. Enkele
tientallen jaren geleden probeerde een malloot het
beeld te lijf te gaan met een hamer en werd hij nog
net op tijd door zo’n veiligheidsbeambte tegengehouden. Sindsdien is het beeld ‘verstopt’ achter een
dikke glasplaat. Daardoor was het wat lastig te
fotograferen.
Verder gingen we weer. Langs de zijkant van de
kerk bevinden zich allerlei kleinere en grotere kapellen waar diverse heiligen geëerd kunnen worden.
Allemaal heel indrukwekkend. Ergens midden in
de kerk, net onder de grote koepel, staat het genadebeeld van Petrus. Er stond een behoorlijk lange
rij voor. Toen we dichterbij kwamen, bleek iedereen
in die rij een voet van het beeld te kussen. Die voet
was zo ver afgesleten dat alle details die wel in de
andere voet zichtbaar waren, compleet verdwenen
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waren. Nog eventjes en Petrus gaat met maar één
voet door het leven…
We kwamen bij het hoofdaltaar van de Sint Pieter.
Prachtig onder het zwarte baldakijn van Bernini.
Onder het hoofdaltaar bevindt zich het graf van
Petrus, een apostel van Jezus, waar de kerk naar
vernoemd is. Overigens is deze kerk niet de eerste
kerk die op deze plek gebouwd is. De vorige kerk
is afgebroken omdat de kerk gewoon ‘versleten’
was en de katholieke kerk steeds rijker werd en er
natuurlijk iets waardigs als centrum van deze godsdienst moest dienen… Onze rondwandeling eindigde in de koorkapel waar op een grote marmeren
plaat alle namen van alle pausen gegraveerd staan.
Inmiddels was het tegen zevenen en de Sint Pieter
ging sluiten. We besloten om ergens wat te gaan
eten, alleen waar?
We liepen links weg van het plein. Langs één van
de ingangen van het pauselijk paleisterrein en langs
het Vaticaans museum (met de Sixtijnse kapel). We
kwamen terecht bij een vrij brede doorgaande weg
met allerlei duur uitziende winkels. Na ongeveer
een kwartier gelopen te hebben, zagen we in een
zijstraat links wat restaurantjes liggen. Daar was
ook een pizzeria bij die er behoorlijk authentiek
uitzag. We besloten om daar wat te gaan eten. We
bestelden pizza’s zoals pizza’s behoren te zijn en
niet zoals veel veramerikaanste pizzeria’s in Rome
ze verkopen. Maar ja, dat verkoopt natuurlijk beter
aan de toeristen dan de originele Italiaanse!
Na het eten wandelden we weer terug langs dezelfde weg als we gekomen waren. Inmiddels was
de Sint Pieter prachtig verlicht en besloten we nog
wat foto’s te maken. En toen terug naar het hotel.
Wordt vervolgd…

Maison de retraite
voor een SM
Door Eric Bruinsma

April 2008. De penningmeester-ad-interim belt clubleden die een extra
aansporing nodig lijken te hebben om hun contributie te voldoen. De diverse
antwoorden zijn op zich voldoende voor prachtige verhalen in SublieM. Zou
kunnen, maar dat doe ik toch maar niet. Alhoewel? Eén antwoord krijgt zo’n
vervolg dat er over geschreven moet worden.
‘Sorry, het is hier een beetje hectisch; wij verhuizen
eind deze week definitief naar Frankrijk. En de SM
gaat mee… En we willen voorlopig wel lid blijven
van de Citroën SM-club, maar geef ons wat extra tijd
om vanuit Frankrijk de contributie te kunnen voldoen.’ Mijn nieuwsgierigheid is te groot om niet een
beetje door te vragen.
Marc en Jacqueline Receveur hebben huis en haard
in Venlo verkocht, inclusief dierbare auto’s (Traction
Avant Familiale 1955 en Saab cabrio), om in Soubran,
een goede zestig kilometer ten noorden van Bordeaux een gastenverblijf te beginnen. Zij komen zelf
niet uit de horeca of andere relevante werkomgeving,
maar hebben nadrukkelijk als goede Limburgers
voldoende ideeën over gastvrijheid. Koken deden ze
toch ook thuis voor vele gasten, dus dat moet in een
chambre d’hôtes ook lukken. Franse voorouders en een
heel frequent verblijf in Frankrijk de vele voorafgaande jaren doen de rest.
Als ‘slimme’ penningmeester denk ik de kans op
het echt binnenkrijgen van de contributie te vergroten met een belofte van mijn kant: wij zullen op een
van onze tochten door Frankrijk langs komen om te
zien en te horen hoe de realiteit van het emigreren
uitpakt. Na enige tijd wordt de contributie op de
clubrekening bijgeschreven. Noblesse Oblige: wij gaan
naar Soubran.
September 2009 komt het ervan; weliswaar niet
meer met onze SM, want die is net twee weken daarvoor verkocht. Het zwerven over de Fransen bin-

nenwegen met een DS cabrio is wel anders, maar
doet niet onder voor een Sortie Magnifique. In dit
verslag laten we de verhalen over de Bourgogne, de
Gascogne, de Bergerac, de St. Emilion even achterwege; ook het verzeild raken bij een Frans dorpsfeest
met uitstalling van klassieke auto’s uit de buurt (geen
SM, wel een DS cabrio… van Erik Verhaest), waaraan
we prompt moesten meedoen, inclusief de collectieve lunch op het plein.
TomTom brengt ons correct in de straat waaraan
Domaine la Fontaine in Soubran is gelegen. Maar het
opgegeven nummer plaatst dit hulpmiddel net iets
SublieM 59 - November 2009 27

te ver; dat betekent een rondje rijden, want het is er
- in dit minidorp - eenrichtingsverkeer. Als je langs
een niet opvallende muur een grote opening inrijdt,
is het eerste woord: ruimte. Over het zwembad heen
zie je de glooiende omgeving ver buiten het dorp. 45
graden verder staat op een lager niveau een witte
SM voor een garagedeur. En met een draai van nog
eens 45 graden naar de parkeerplaats kijk je in de
volle lengte van de tuin. Parasols, banken, zitjes en
op het einde een trap naar de ingang van dit maison
maître met zijvleugels. Vriendelijk, uitnodigend.
Zeker als er gasten zijn, lekker aan een wijntje. En
helemaal met de hartelijke begroeting van Marc en
Jacqueline.
Een rondleiding toont ons vijf gastenkamers in het
hoofdgebouw met bad c.q. douche die worden verhuurd als B&B; verder drie gîtes en een studio ingericht voor een volledig selfsupporting verblijf op
weekbasis. Er is een gezamenlijke eetkamer en een
aangename lounge met tv (met ook Nederlandse
zenders). De inrichting is smaakvol, geheel passend
bij de uitstraling van het huis.
Uiteraard komt de vraag: waarom Soubran? Het
ligt in een van de door hun tevoren zorgvuldig
gekozen regio’s. Rustig, veel te zien en te beleven
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tuur-wijn. De lokale bevolking is erg vriendelijk,
ook voor buitenlanders. De streek is dankzij de
A10 goed bereikbaar. En tenslotte: daar stond een
geschikt object te koop, een voormalig maison de
retraite dat al enigszins was aangepast om een
chambre d’hôtes te worden. Maar de echtscheiding
van de vorige eigenaren gooide die plannen in
duigen. Niet dat Marc en Jacqueline er zo maar
mee wilden beginnen. Zij hebben eerst royaal laten
verbouwen en aanpassen. Als je goed kijkt, kun je
constateren dat er in de winter van 2008/2009 een
soort van volledige inwendige en uitwendige,
professionele SM-restauratie heeft plaatsgevonden
voordat het bedrijf echt van start ging. Alles vanuit
de visie: voor de gasten moet alles tiptop zijn, het
eigen onderkomen komt op de tweede plaats. We
hebben dat laatste niet met eigen ogen gezien, maar
aan de stalling van de SM, buiten, werd dat wel
duidelijk. De garagedeur bleek te smal om de auto
binnen te kunnen zetten: toch lastig nu net een
portierraammotor het heeft begeven terwijl het
raam half open staat.
Marc kookt drie keer per week een smakelijk driegangen menu voor de gasten die willen mee-eten.
Soubran zelf biedt een pizzarestaurant. Het gezellige
stadje Mirambeau, zes kilometer verder, heeft meerdere prima eetgelegenheden. De eerste avond kunnen we gelijk aanschuiven. Bij de meloen met ham
een heerlijk glas Pineau des
Charentes uit de regio. De

gezellige sfeer leidt tot uitgebreide verhalen over
ervaringen in de Franse gemeenschap. Het is duidelijk dat beiden zich daar zeer op hun gemak voelen,
zoals we ook merken wanneer we de volgende avond
met hen een huisconcert in een nabij gelegen château
meemaken.
De uitvoerende klarinettist blijkt in de buurt te
wonen. Dat geeft Jacqueline de gelegenheid om afspraken te maken over het nemen van lessen, zodat
zij deze hobby weer kan gaan oppakken. Wie weet,
levert een volgend concert voor Marc een plek in een
goed zangkoor op. Bij het natafelen komt het verleden van het pand aan de orde. Ons idee van oud
worden in Frankrijk blijkt een beetje te moeten worden bijgesteld. Een maison de retraite is een privéaangelegenheid, commercieel gerund. 1.700 euro
wordt er per bewoner neergeteld. Dat wordt meestal betaald door de kinderen samen, waarmee één van
hen niet zelf het oudje in huis behoeft te nemen. Een
lucratieve business voor de uitbaters. Want voor dat
geld worden de oudjes met vijf à zes op een kamer
van zes vierkante meter gelegd. De gezamenlijke po
staat midden tussen de bedden.
Getuige het gastenboek heeft een grote Hollandse
vriendenschaar het domaine al weten te vinden. Toch
is het Marc en Jacqueline gelukt om dit eerste volle
seizoen al voor ruim 50 procent gasten te werven van
buiten hun eigen netwerk, via www.domainelafontaine.com.
En dan de SM. Marc is nog geen lid geworden van
de Franse SM-club. Uit zijn eerste ervaring met regionale garagisten ontstaat de indruk dat het reguliere
onderhoud geen echt probleem oplevert. Kennelijk
lijkt er toch ook buiten de Franse club een redelijk
onderdelencircuit aanwezig. Maar zoals gezegd, het
tiptop krijgen en houden van de SM heeft nu nog
een lagere prioriteit dan alles wat de gasten aangaat.
Iedere rit met de SM levert zeer veel belangstelling
op. De slager van de groothandel aan de overkant
van de straat kijkt regelmatig door de poort of de
auto er nog staat.
Het is prima slapen in Domaine la Fontaine. Het is
er heel stil. Nou ja, als de grote hond bij de buren zijn
bas niet laat horen. Midden in de nacht moet ik even
het bed uit. Inderdaad, heel veel glazen water, naast
heel veel glazen wijn. Ik droom over de oudjes en
hun po. Half slapend zet ik mijn blote voeten op de
mooie houten vloer. Maar mij wacht een prachtig
toilet.

Hoever gaat
de liefde voor…

Liefde is niet iets dat alleen harten sneller doet slaan.
Sommige mensen raken van de kook en kunnen het
normale leven niet meer voortzetten als er een
nieuwe liefde in het spel is. Ze gaan dagdromen of
voelen vlinders in hun buik.
Ook als de liefde al een tijd stand houdt, kunnen
mensen nog vreemde dingen doen om hun liefde
tot uiting te brengen. Op televisie hebben we allemaal vast wel eens naar All you need is love of Memories zitten kijken. Velen hebben waarschijnlijk
gedacht: dat zou ik nou nooit doen. Wij Hollanders
zijn immers vrij nuchter en het is al gauw ‘doe maar
gewoon dan doe je al gek genoeg’. Je liefde op televisie ten toon spreiden gaat de meeste mensen toch
een stap te ver.
Als leden van onze Citroën SM club hebben we
allemaal één ding gemeen en dat is de liefde voor
onze mooie voiture, de Citroën SM. Hoe uit die liefde
zich nu bij onze leden? De een zal er vrij nuchter
onder zijn, bij de ander gaat het iets verder. Velen van
ons rijden alleen maar een auto met een Double Chevron op de neus. Sommigen hebben waarschijnlijk
wel ergens in huis een model staan van hun Diva.
Op clubdagen zie je mensen met T-shirts of andere kleding met ons favoriete merk erop, of zelfs
een afbeelding van een SM. Dat is toch zeker als een
openbare liefdesverklaring te interpreteren. Maar
er zijn mensen die verder gaan.
Een Citroën SM-tatoeage heb ik nog niet gezien.
Maar het zou kunnen dat onder de kleding van een
enkeling een mooie SM in Blue Delta verborgen zit.
Wie zal het zeggen. Laat hem gerust zien de volgende meeting, we begrijpen het.

Uit eigen ervaring weet ik dat het verder kan
gaan. Bij het ontwerp van ons nieuwe huis wilden
wij de woonkamer aan de tuinzijde en de garage
aan de straatzijde van de woning. De gemeente
wilde hier alleen mee akkoord gaan als de voorgevel de aanblik had van een woonhuis en niet
van een garage. Onze architect heeft toen de voorgevel en achtergevel exact gelijk gemaakt, met
grote raampartijen aan beide zijden. Prachtig dacht
ik: nu kan iedereen mijn mooie Diva zien, al staat
hij in de garage. Geen model of plaatje om mijn
liefde voor de Citroën SM te tonen, nee, een echte
in de etalage.
Van een medeclublid vernam ik dat ik straks niet
de enige ben met een garage met grote ramen. Dit
clublid had zijn nieuwe garage met grote ramen
zo laten plaatsen dat hij vanuit de woonkamer zijn
liefde op vier wielen kon zien. Heerlijk zwijmelen
moet dat zijn, ’s avonds met een glas wijn op de
bank en de creatie van Opron als uitzicht.
Na de barbecue kwam ik wel een erg mooie liefdesverklaring aan de SM tegen. Een van mijn SM’s
was namelijk met graffiti beklad. Er was een mooi
hart op de onderkant van het rechter portier getekend. Schrik nou niet van graffiti op een SM. Op
de eerst volgende clubmeeting zijn jullie SM’s
veilig, daar kunnen jullie van op aan. De onbekende dader had een stoepkrijtje uit de eronder
staande bak gepakt en zijn hart aangebracht. Geen
enkele schade aan dure lak, deze SM wacht nog
een lange restauratie of sloop. De dader heeft zijn
mening gegeven en haar de liefde verklaard. Voor
hem gaat slopen vast te ver.
Robert de Jonge
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Passie voor auto’s...

De KNAC, de club van
en voor autoliefhebbers
Wij bieden u een club . . . .

waar autoliefhebbers zich sinds 1898 thuis voelen,

van autoliefhebbers die elkaar kunnen ontmoeten,

die haar leden met raad en daad terzijde staat en voor hun belangen opkomt,
die haar leden voertuighulp in binnen- en buitenland biedt,
die uitstekende verzekeringen voor haar leden heeft,

die haar leden periodiek over klassieke en moderne auto’s informeert,
die haar leden op technisch en toeristisch terrein informatie biedt.

Kortom: Wij bieden u een club waar u zich als autoliefhebber
herkend, erkend en thuis zult voelen.

KNAC,

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 !

www.knac.nl of 070 383 16 12
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