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Evenementen

2011
2-6 februari

Rétromobile Parijs

Maart

Algemene Ledenvergadering

April

Voorjaarsmeeting

7-8 mei

CitroMobile in de Expo Haarlemmermeer
(zie www.citromobile.nl)

10-12 juni
in Venetië, Italië

Internationaal Citroën SM Club-evenement
(uitgebreide informatie op de website)

Oktober

Najaarsmeeting

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 steentje 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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Van de voorzitter

Beste leden,
Aan het einde van 2010 gekomen, schrijf ik dit
terwijl het buiten even dooit na veel vroege
sneeuw en kou; te veel pekel op de weg voor mijn
SM… Ik had er nog lekker mee willen rijden, maar
nu dan maar even niet. Maar tja, lange fijne kilometers genoeg mee getoerd dit jaar, in mijn eentje
of met mijn kids (nog steeds woordenwisseling
over wie ooit de SM gaat erven) of met mijn vriendin, die ook van het comfort van de Diva en van
de aandacht voor de Diva geniet. Bovendien heb
ik en passant heel wat ambassadeursdiensten voor
de Double Chevron gedaan met mijn auto van 37
jaar oud. En had u een goed jaar, juist ook voor
wat de belangrijke dingen in het leven aangaat?
Ik hoop het.
Onze club kijkt terug op een mooi verenigingsjaar.
We vierden in Teteringen Diva’s 40ste verjaardag, en begin september bezochten we het Conservatoire de Citroën nabij Parijs. Verslagen las u
in het oktobernummer van onze onvolprezen
SublieM. Echt leuk! U weet niet half hoe onze club
haar zegeningen moet tellen met een levendige
redactiecommissie (Dick Bolt, Robert de Jonge en
Roland van der Spek) en actieve schrijvers. En op
17 oktober genoot een grote groep leden met hun
SM’s van de in het Utrechtse uitgestippelde toertocht; hier en daar was even wat onderlinge
technische bijstand nodig, maar geen probleem
want clubleden hielpen elkaar goed en snel.

En let op, de meeste van onze auto’s moeten
nog 40 jaar worden… Want is het niet zo dat het
leeuwendeel van de clubleden een auto van een
later bouwjaar dan 1970 heeft? Er zitten dus een
heel aantal bijzondere verjaardagen aan te komen.
En wat wordt uw cadeau aan de jarige? Nieuwe
benzineslangen? Of een extra keer naar de garage?
Of zelfs de plastisch chirurg? Stuur uw verhaal
in naar de SublieM-redactie, dan genieten de
andere clubleden mee van die verjaardag van uw
Sa Majesté.
Wat wordt de moeite waard, qua Citroën SM,
in 2011? Nou, een aantal van u zal wellicht van
het Parijse Rétromobile gaan genieten, waar ook
SM’s te bewonderen zullen zijn, onder meer van
een van onze clubleden. Na onze ALV en CitroMobile is in Venetië van 10 tot en met 12 juni 2011
het internationale evenement. Ik hoop dat we daar
met een plezierige Nederlandse groep gaan genieten van het door de Italiaanse voorzitter Ugolino Ugolini samengestelde programma. En het
bestuur gaat doende met bedenken welke clubevenementen in 2011 voor de leden interessant en
leuk zouden zijn. Heeft u een suggestie? Mail ons,
is het verzoek.
Ik wens u mooie dagen, een fijne Kerst en jaarwisseling; ik hoop u snel weer te zien op een van
de evenementen. Want zo blijven we in beeld bij
elkaar en bij de buitenwereld. Onze Citroën SM
verdient dat!
Tot dan,
Peter Snoeker
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november t/m december

Snelle Mededelingen
SM in de pers
Over aandacht voor de SM in magazine CitroExpert hebben we de laatste tijd niet te klagen. In de vorige SublieM
maakten we al melding van de Franse viering van 40
jaar SM en GS, zoals beschreven in CitroExpert. In hetzelfde september/oktober-nummer is de bejaarde Ken
Smith, die vanuit het Britse Citroën-filiaal te Slough
vanaf 1942 nauw betrokken was bij de ontwikkeling van
nieuwe modellen, aan het woord over de SM. Smith, die
ten tijde van de ontwikkeling van de SM verschillende
keren bij Maserati achter de schermen kon kijken, doet
in een verder prachtig interview de controversiële uitspraak, dat bij de ontwikkeling van de SM-motor twee
cilinders van het oorspronkelijke achtcilinderblok zouden zijn afgehaald. We dachten dat dit een reeds lang
achterhaald verhaal was.
In de laatste uitgave van 2010, nummer 84, wijdt
CitroExpert onder de titel ‘Zwanenzang in de Verenigde
Staten’ een uitgebreid artikel over de Amerikaanse versie van ons Super Mirakel. Het
stuk vormt een mooie samenvatting van
de meest bekende feiten over deze uitvoering, zonder glazen frontpartij, en maakt
tevens een uitstapje naar Canada, Japan
en Australië. Veel wetenswaardigs en
mooie foto’s, maar over de laatste twee
landen heeft u in SublieM onlangs nog veel
meer kunnen lezen. In hetzelfde nummer
nog meer SM-nieuws, namelijk de viering
van de 40e verjaardag van de SM in de
Verenigde Staten en wel in Nashville bij
het museum van Jeff Lane (zie www.
lanemotormuseum.org). Er waren tien
SM’s aanwezig en de deelnemers konden
in diverse museumstukken, klassieke
Citroën-types, een rondje rijden.
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Snelle Mededelingen
SM in de pers (2)
Dankzij Jaap Kila is de clubsite verrijkt met veertien nieuwe covers van publicaties over de SM uit de periode 1970 tot en met 2009. U vindt ze in het menu Publicaties op www.citroensmclub.nl. Heeft u een (oud)
tijdschrift met daarin een publicatie over de Citroën SM, mail ons dan de gegevens zodat wij dit overzicht
kunnen aanvullen.

Museum en tijdschrift over Flaminio Bertoni
Iedere Citroën-liefhebber kent de beroemdste modellen van Citroën;
de 2CV, HY, Traction Avant, DS. Het creatieve genie achter het design
van deze beroemde automobielen was de beeldhouwer en ontwerper
Flaminio Bertoni. Hij heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de –
letterlijk – bijzondere profilering van het merk Citroën.
Ook heeft hij een aanzet gegeven tot het ontwerp van de Citroën
SM. Onlangs is er een museum geopend (Varese, Italië) en wordt
er een tijdschrift uitgegeven over Bertoni. In het huidige nummer staan zelfs delen van nog ongepubliceerde memoires van Robert Opron, de uiteindelijke schepper van de SM. Lees meer erover in het persbericht dat op de clubsite staat of via de website www.expo-bertoni.com.
Rechts een originele afdruk van een publiciteitsfoto van Citroën van 11 maart 1970, afkomstig van club- en
redactielid Dick Bolt
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Aandrijfassen
van onze SM

Ik ben, en dat moet gezegd, geen technicus. Maar ik verdiep me in de techniek
van de SM. En zo raakte ik een paar jaar geleden in contact met iemand die
nieuwe assen voor de SM liet produceren en vervolgens trachtte te verkopen.
En ik raakte in contact met de technische commissie van de Duitse SM-club die
op zoek was naar nieuwe drijfassen voor de SM
Door Piet Buijsman
Die Duitse commissie wilde graag de nieuw geproduceerde assen testen, om ze bij goede resultaten in
het clubmagazijn op te nemen. Een goede gang van
zaken leek me, dus ik heb een stel assen naar Duitsland gestuurd. Enige weken later kwam het resultaat, namelijk dat de assen niet zouden worden opgenomen in het magazijn. Maar, als de producent er
voor voelde, konden de assen op basis van bepaalde
specificaties worden gewijzigd, waarna ze in het
magazijn konden worden opgenomen - want deze
assen hebben voordelen ten opzicht van de assen
die Citroën tijdens de productie van de SM leverde.
Google maar eens op Rzeppa.
Kort geleden was ik bij Chyparse en zag daar
nieuwe assen liggen voor de SM. En nog korter geleden zag ik in een garage een SM worden voorzien van nieuwe assen en ze leken veel op de assen
die indertijd waren getest door de Duitsers. Kijken
dus. En ja hoor, ik herkende de assen direct als een
kopie van de zogenaamde Rzeppa-assen die Citroën zelf vanaf 1976 voor de SM heeft nageleverd,
en dus als het type as dat indertijd door de Duitse
club was afgetest. Eens kijken dus wat de fabrikant
ervan had gebakken. En daarvoor keek ik eerst
maar weer eens naar de opmerkingen die indertijd
werden gemaakt door een ingenieur van de Duitse
club. (Ik heb dat maar vertaald want anders leest
het toch lastig.)
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Geachte aandrijfasproducent,
Bij de door u vervaardigde aandrijfassen voor de SM is
een aantal gebreken naar voren gekomen, die echter te
verhelpen zijn. Ik heb twee paar assen op mijn beide
SM`s uitgeprobeerd (1.000 km) en bij beide voertuigen
dezelfde gebreken vastgesteld:
1. De ashoezen aan wielzijde zijn na ca. 500 km bij één
SM aan beide zijden gescheurd;
2. De vertanding in de flens aan het wiel loopt uit, omdat de bout met holle veerring enigszins los komt te
zitten: de veerring heeft geen kracht genoeg. Er komt
dan ruimte in de vertanding die daardoor sterk slijt
hetgeen tot een breuk kan leiden met remmen;
3. De vertanding aan de bakzijde was na twee keer
monteren van een tripode-as zo versleten dat de tripode niet meer vastzat;
4. Er zijn nog enkele detailverbeteringen die hieronder
aan de orde komen.
Het idee om assen te maken is zeer goed omdat er nog
nauwelijks een SM is met perfect functionerende assen. De nieuwe assen zijn eigenlijk heel goed, alleen
enkele technische onvolkomenheden moeten worden
opgelost. Als ze met goed gevolg de kwaliteitstest
hebben doorstaan, ga ik ervan uit dat er behoorlijk
wat wordt omgezet. Wegens potentieel gevaar is er in

Duitsland tot nu toe besloten geen assen af te nemen.
In zoverre moet dan ook eigenlijk niet de laatste euro
worden bespaard, maar moet een betere kwaliteit geboden worden die recht doet aan de eisen die worden gesteld. Slechts kwaliteit komt ook de fabrikant ten goede.
Ook als de klant wat meer zou moeten betalen. Op de
foto hieronder zijn met genummerde pijlen de punten
aangegeven die voor verbetering vatbaar zijn. Per punt
volgt onder de foto uitleg.

De flens wielzijde (1)
De twee kleine gaten van de verzonken schroeven zijn
geen goede ‘verzonken gaten’. De schroeven steken boven het oppervlakte uit. De verzonken gaten moeten onder een hoek van 45 graden dieper worden uitgeboord.
Vertanding as wielzijde (2)
De vertanding moet op een ander manier op de flens
worden bevestigd. Er moet een behoorlijke voorspanning bereikt worden die men kan bereiken door een centrale kroonmoer met borging door middel van een splitpen. (Deze verbinding behoeft misschien zelfs niet demonteerbaar te zijn omdat de tot nu ontvangen ashoezen samen met de koppeling door het lagerblok gaan.
Een vaste verbinding is daardoor denkbaar.)
Ashoezen (3)
De ashoezen gaan zeer snel stuk, bij mij na 500 kilometer. De scheuren steken puntig uit. Dat kan met het materiaal te maken hebben, of het komt door het transport
van de assen in de kist. Daarin liggen de zware assen
namelijk op de hoezen en verdrukken deze. Daardoor
kunnen al kleine beschadigingen ontstaan die na montage verder gaan. Eén van de door mij teruggestuurde
assen had andere hoezen, namelijk universele hoezen.

De bron van levering kon ik terugvoeren naar Kunst in
Zwitserland. Deze waren van rubber en hielden beter
stand.
Ashoes wielzijde en bakzijde (4 & 5)
In de as moet een verlaging worden uitgedraaid voor het
vastzetten van de ashoes, zodat de ashoes niet kan ‘weglopen’. De maat en afstand hangen daarbij af van de
gebruikte hoezen.

Vertanding bakzijde (6)
De vertanding moet absoluut gehard worden, opdat
men de tripode goed vast kan monteren. Verder moet er
op de as nog een tweede gleuf voor een veerring komen,
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zodat de as aan beide zijden met een Seegerring kan
worden geborgd.

in aanraking kwam met de achterkant van het huis.
Daarmee ben ik dan wel weer terug gegaan naar de
producent, maar die hield het helaas voor gezien.
Jammer, want we waren er bijna. Ik weet niet of de
producent verder is gegaan met de verkoop van assen voor de SM. Het prototype met kroonmoer heb
ik in elk geval nergens meer gezien.
Prototype: kroonmoer en een
splitpen. Uitstekend dus

Misschien kunnen deze assen verder ontwikkeld worden. Ik ben graag bereid om in geval men dat wenst een
prototype van de nieuwe as in te bouwen en uit te proberen, of om mijn technische mening te geven.
Met vriendelijke groet,

Prototype: gleuf om de hoes in vast te
zetten. Mooi! En, weliswaar geen twee
Seegerringen aan de bakzijde maar een
stuikrand. Lijkt me ook goed

Dipl.-Ing. AH
Welnu, dit verhaal was voor mij aanleiding om
toentertijd deze assen niet te kopen. Maar met dit
verhaal gewapend, bezocht ik wel de verkoper/
producent van de assen met de vraag of hij de assen zou willen laten bewerken volgens de Duitse
specificaties. Toch wel enigszins tot mijn verbazing
arriveerden er een paar maanden later een nieuw
stel assen bij mij thuis. En zie eens, hoe een mooi
prototype. Dat zag er in mijn ogen dus allemaal
goed uit, hoewel ik niet kon controleren of de vertanding gehard was en wat de kwaliteit van het
staal was. Dus heb ik de assen weer naar de Duitse
club gestuurd met de gedachte dat die ze weer zou
testen.
Maar die stuurde ze terug omdat ze nog een paar
kleine aanmerkingen hadden. Want inmiddels was
de club verder gegaan met hun onderzoekingen en
op nog enkele onvolkomenheden gestuit. De belangrijkste was dat de as in de lengte speling had in de
koppeling waardoor de as in het tripoidehuis soms
14 SublieM 63 - December 2010

Aan de Note technique valt te zien dat ook Citroën
gebruikmaakt van een centrale bout om de as te
borgen tegen verschuiving in de flens die op het
lagerblok zit. Citroën schrijft voor dat gedurende
een inrijperiode van 1.000 kilometer de snelheid
van 130 km/u niet mag worden overschreden en
de verbinding gecontroleerd moet worden.
In augustus 2009 bleek dat de Duitse club assen
aan het testen was die betrokken werden van de
firma Dirk Sassen uit Duitsland. Welbekend van
beurzen en DS-onderdelen via internet. Hun bevindingen waren positief, met als belangrijkste
punten:

‘De monteur mopperde ook over het fladderen van de
hoezen, omdat de hoes al begon te draaien toen hij hem
probeerde vast te zetten met Ligarex’

Zo wilde Citroën het: Note technique van
29 septembre 1976
1. Geen speling in de lengterichting van de as;
2. Naaldgelagerde tripoïdekogels;
3. Geharde vertanding en in de flens vertanding
gefreesd en niet als een bus;
4. Dragende aansluiting tussen flens en homokineet;
5. Heeft gleuven voor de ashoezen;
6. Een soort nadeel zou kunnen zijn dat de as en

de flens in elkaar geperst moeten worden; met
een hamer zou het niet gaan;
7. Opmerkelijk is dat de boring in de as voor de
centrale bout in verbinding staat met de homokineet. Je kunt er daardoor vet in spuiten, maar
bij te weinig vet kan er misschien vocht in komen;
8. Bij het rijden bleek geen sprake van trillingen.
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Kennelijk vonden ze het ontbreken van een
kroonmoer met splitpen, maar in plaats daarvan
een centrale bout, geen probleem meer (sic).
Toevallig was ik omstreeks die tijd bij Chyparse
en zag daar assen liggen. Dus heb ik gekeken wat
voor assen dat waren. En al snel vatte het idee post
dat het hier om dezelfde assen ging als die van
Sassen. Ik heb er wat foto`s van gemaakt (met dank
aan Chyparse) en naar Duitsland gestuurd. Ook zij
meenden dat het om dezelfde assen gaat.
Naaldlagers!

Op deze foto kun je duidelijk
de verdikking zien om de
ashoes vast te zetten

Tripoïdenhuis (boven) en pakking (onder)

Borgbout met
ringen
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Als je assen koopt met tripoïdenhuis dan moet je
weten dat er een rubber pakking tussen zit. Dat
dicht goed af maar maakt een keer natrekken van
de bouten noodzakelijk. Citroën gebruikte een
soort hard papieren pakking.
Nu de assen die ik zag gemonteerd worden kort
geleden. Dat zijn in elk geval niet de assen van
Chyparse en Sassen. Ik ben niet in de gelegenheid
geweest meer foto`s te maken, maar ik heb gezien
dat er bij deze assen geen ribbels of verdieping
was om de hoezen vast te zetten. Dat betekent
mijns inziens dat de krachten die op de hoes werken hem kunnen laten ‘fladderen’.

De monteur mopperde
er ook over, omdat de hoes
al begon te draaien toen
hij hem probeerde vast te
zetten met Ligarex. En hij
vroeg zich ook af waarom
de as zelf niet van smeedijzer was gemaakt.
Wat kunnen we nu met
deze wijsheid? Kennelijk
zijn er meer assenproducenten actief in Nederland
en het lijkt erop dat alle assen zelf in Polen worden
gemaakt. En kennelijk zijn
er verschillen tussen de
producten: de ene as lijkt
beter dan de andere. Maar
zoals gezegd, ik ben geen
technicus. Toch weet ik
welke assen ik ga kopen!

Onlangs gespot
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Techno Klas
Clublid Jan-Paul Klijntunte was op de Duitse beurs Techno Klassika in Essen,
dit voorjaar, en maakte een fraai fotoverslag. Te zien zijn onder meer, in het
kader van 40 jaar SM (en GS): de SM Présidentielle (een originele),
SM-ontwerper Robert Opron en een zelfgebouwde SM Espace-achtige. Geniet!

Opron himself was aanwezig
en signeert hier zijn boek
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sika Essen
Ook leuk:
Mercedes SL

Citroën GS:
40 jaar oud
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Het onderhoud
van uw SM
Sa Majesté, zoals we zeggen, wil onderhouden worden als een echte diva. Ik denk
uit ervaring te weten dat de meesten van u dat laten doen, maar voordat ik een lijst
ga maken van bedrijven die onderhoud aan de SM doen, wil ik uw mening
Door Peter Derks

Er is veel vraag van clubleden en potentiele clubleden naar een overzicht van bedrijven die een Citroën SM kunnen onderhouden. Daarom wil ik graag
van u, leden, weten wat u zelf doet, en door wie u
onderhoud laat doen. In een van de volgende SulbieMs vindt u dan de resultaten terug, natuurlijk
geanonimiseerd voor wat betreft de leden.
Ik wil in eerste instantie een algemeen overzicht
krijgen waardoor we als bestuur ook veel meer
20 SublieM 63 - December 2010

inzicht krijgen in de
behoeften van onze
leden. Om een voorbeeld te geven: ik
doe persoonlijk al
het onderhoud aan
m’n SM zelf, maar ik
heb ook altijd aangenomen dat het overgrote deel van de
leden dat niet doet.
Als je dat weet, dan
is het als vervolg
logisch dat we er als
club, voor de leden,
baat bij hebben dat
we weten wie er onderhoud doet aan de
SM.
Ik heb in het verleden ook al meermaals gezegd dat ik een goede relatie van de club
met de bedrijven die SM’s onderhouden heel belangrijk vindt, want het is het belang van velen
onder u om een SM goed te kunnen laten onderhouden. Zoals gezegd: natuurlijk kan ik de Divaspecialisten afgaan, maar ik ben veel meer geintereseerd in uw informatie, en uw mening!
Wat wil ik van u als lid weten? Ten eerste willen
we graag inzicht krijgen in wat u zelf doet en wat

u laat doen, en om het u gemakkelijk te maken heb
ik daarvoor een paar categorieën bedacht:
A: Ik doe zelf geen onderhoud, mijn garagist doet
al mijn onderhoud. (Ik ga er toch vanuit dat u zelf
wel een lampje kunt vervangen als het echt moet,
met het instructieboekje in de hand.)
B: Ik doe het echt eenvoudige onderhoud zelf, en
laat al het andere aan de garage over. Ik kijk zelf
naar kleine gebreken, en probeer ze te verhelpen,
maar ga voor de kleine en grote beurten en al het
meerdere naar de garagist.
C: Ik doe zelf het ‘gewone’ onderhoud, maar ga
voor alles wat hierbuiten valt naar een garagist: ik
kan dus meer dan de helft van de onderhoudslijst
uit de vorige SublieM zelf uitvoeren, maar als voorbeeld: kleppen en carburateurs afstellen laat ik aan
de garagist/specialist over.
D: Ik doe al het reguliere onderhoudt zelf, inclusief
zaken als remmen, hydrauliek en electriciteit, kleppen stellen en zo, maar laat complexe zaken als de
revisie van onderdelen van de motor, versnellingsbak en dergelijk over aan de specialist.
E: Ik doe alles zelf, inclusief revisie van onderdelen. (Maar ik verwacht niet dat u een cilinderboormachine heeft, de meeste specialisten gaan hiervoor
ook naar een gespecialiseerd revisie bedrijf.)
Wilt u ook apart aangegeven of u het plaatwerk
zelf doet, dat wil zeggen: reparaties met name door
veroudering en roest (schoonmaken, lassen en
daarna weer gronden en dan verder spuitklaar
maken). Ik ga ervan uit dat het overgrote deel van
het spuitwerk door de vakman gedaan wordt.
Wat ik ook van u wil weten: in welke categorie
ziet u zichzelf, en als u daarbij nog opmerkingen
heeft dat hoor ik dat graag. Daarnaast wil ik graag
van u weten waar u uw onderhoud laat uitvoeren.
U mag daarbij meerdere bedrijven opgeven, ik kan
me best indenken dat u verschillende zaken bij
verschillende specialisten laat doen. Geeft u daarbij
dan aan wat u bij wie laat doen, ook als u hetzelfde
werk soms door meerdere bedrijven laat uitvoeren.
Ik wil ook graag een indicatie hebben van welk
werk u waar laat uitvoeren, en heb om het u wederom gemakkelijk te maken ook daar een paar
categorieën voor bedacht. U hoeft mijn categorien
niet te gebruiken, als u zelf precies wilt aangeven

wat u waar laat doen, dan ben ik daar heel tevreden
mee. Ik ga sowieso met genoegen alle antwoorden
van onze bijna 150 leden verwerken en categoriseren.
1.		Algemeen onderhoud: klein en groot
onderhoud;
2.		 APK;
3.		Onderhoud aan de hydraulische installatie.
(Remmen, vering en besturing);
4.		 Banden;
5.		 Onderhoud aan de elektrische installatie;
6.		 Carrosseriewerk;
7.		 Afstellen motor;
8.		 Revisie werk.
U mag ook aangeven dat u bepaald onderhoud
nog nooit heeft laten doen, of dat u dat in de toekomst voorziet. U helpt mij dan ook nog door te
zeggen waar u denkt dat werk te laten doen. Als u
mij iets wil zeggen over uw tevredenheid met de
door u gebruikte bedrijven voor uw onderhoud,
dan hoor ik dat graag. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u tevreden bent of dat u bijzonder tevreden
bent over iemand, of dat u misschien niet helemaal
tevreden bent: ik pretendeerd daarbij zeker geen
tevredenheidsindex te willen publiceren.
Waarom geen tevredenheidsindex? Om meerdere
redenen: ten eerste vanwege de meetproblematiek.
Zo’n meeting is afhankelijk van veel te veel factoren
die zich niet eenvoudig in de veel gebruikte schalen
van tevredenheid laten inpassen. Ten tweede vanwege de consitentie: we hebben natuurlijk geen
echte, goede maatstaf voor tevredenheid. En wat
voor de een nog acceptabel is, is voor de ander niet
acceptabel.
Conclusie: ik wil graag weten wat u waar laat
doen, dan kan ik in de toekomst die bedrijven waar
onze leden SM’s laten onderhouden eens voor het
voetlicht brengen, zodat we daar weer andere leden
mee kunnen helpen. Hoe kunt u mij antwoorden?
Per e-mail aan peterd@citroensmclub.nl (let op de
‘d’ achter mijn naam) of per brief aan de club: P/a
Peppinghof 14, 1391 BC, Abcoude.
Mocht ik specifieke vragen hebben naar aanleiding van uw opgaven, dan neem ik graag contact
met u op! Wordt vervolgd…
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Een bubbeltjes-

Citroën SM 40
Eind mei was het zo ver; aan de
Franse club de eer om een waardige
verjaardag voor onze SM te
organiseren. Nou, daar is de Franse
club in geslaagd
Door Peter Snoeker
Het begon met historie met een rilling over de rug,
ging over in een bacchanaal, bracht ons in de buitenlucht, toen kwam een opstelling van 100 Diva’s
in een lange rij; tweeënhalve dag vol van kleur en
plezier. Hoezo historie met een rilling over je rug?
Nou, op zaterdagochtend startte het evenement
na het ophalen van de sortie-documentatie in het
dorpje Fismes (met een geanimeerd zaterdagsmarktje), met een route over de Chemin des Dames naar
de Caverne du Dragon. Die Chemin des Dames is
een weg die over een heuvelrug is aangelegd voor
twee dochters van Lodewijk XV die hun gouvernante wilden bezoeken; zo kwam er een soort van
snelweg tussen Parijs/Versailles en het dorpje in de
Champagne waar die gouvernante woonde.
Maar de liefelijke naam van die weg staat sinds
1914 voor een drama, dat van het verlies van miljoenen levens rondom deze weg. De Caverne du
Dragon (Grot van de Draak), een oude steengroeve,
heet zo omdat de Duitsers daar een complete kazerne met geschut van maakten en daar walmde
dus rook en drakenvlammen uit, want het geschut
vlamde onophoudelijk over de lager gelegen landerijen ten zuiden van die Chemin en de Caverne;
de Fransen bivakkeerden in die lager gelegen streken.
Met onder meer Duitse clubleden kwam ik daar
tot een gedachtenwisseling over hoe de Europese
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eenwording en verbroedering op kleine schaal terug
te zien tijdens zo’n internationaal evenement
rondom onze auto. Onbegrijpelijk maakt dat een
idiote Franse generaal op 16 april 1917 binnen een
paar uur honderdduizenden soldaten de dood in
kon jagen en dat hele volken elkaar daar jaren blind

festijn:

jaar in Reims
zijn blijven bevechten zonder ter discussie te stellen,
of in opstand te komen tegen, waar hun leiders mee
bezig waren. Ieder zijn visie… rilling over mijn
rug.
Dan was het galadiner op zaterdagavond in de
Cave Bacchus van het Champagne-huis Mercier
heel wat lichtvoetiger. Die Cave is een ondergrondse (30 meter diepe) majestueuze feestzaal waar we
enorm verwend werden qua hapjes en drankjes.
Niets anders dan champagne (en water). Een heerlijke avond, rustig de tijd om met zoveel van de
deelnemers te lachen, te praten over oppervlakkig
gedoe, over diepgaand verdriet of grote vreugde.
Ik ben niet zo’n groepsmens maar de communiteit
van SM-liefhebbers en -berijders biedt veel! Ik snap
niet waarom niet meer mensen uit onze club dat
mee komen beleven; nou iedereen maakt zijn eigen
keuzes, uiteraard.
Die avond was een groot succes. Onze club deed
wederom Nederlandse lekkernijen cadeau aan de
organisatoren; de Rutte-jenever was al aangebroken
en goedgekeurd, hoorde ik de volgende dag… En
we werden met bussen getransporteerd van en naar
de hotels; goed geregeld.
Op zondag in een treintje door de Champagne;
tja, zo’n toeristentreintje is niet mijn smaak, maar
je bent met vrolijke SM’isten om je heen, dus dan is
ook dat leuk. Meer naar mijn genoegen was dat we
‘s middags op een boot een kanaal afvoeren waarin
– modern times - de vele sluizen door de scheepskapitein met een afstandsbediening – ja, net als bij uw
tv! - worden bediend. Exit sluiswachters. Exit loonkosten. Exit romantiek.
Bij het evenement waren ruim 100 SM’s aanwezig!
Na opstelling van die enorme hoeveelheid auto’s
- volgens mij waren alle geleverde kleuren present,
dus het fonkelde in de zon - bij een prachtig kasteel
(van Montmort Lucy) en een diner in een gemoedelijk restaurant daarbij was de tweede dag voorbij;

time flies when you’re having fun.
Maar het piece de resistance moest de opstelling van
alle deelnemende SM’s worden op wat tot de jaren
zeventig een circuit in de buurt van Reims was. Na
groot verval zijn delen daarvan weer door de ‘Vrienden van het Circuit van Gueux’ in oude luister
hersteld. Maar het is geen circuit meer; sterker nog,
het lange stuk daarvan is op een gegeven moment
in het verleden veranderd in een doorgaande weg
en derhalve was er op die Pinkstermaandag heel
wat ander verkeer. En de organisatoren van het
evenement, wetend dat er geen vergunning door
de gemeente aldaar zou worden verstrekt voor een
opstelling van zo veel auto’s in de berm en schuin
op de as van de weg, hadden besloten dat dan te
doen zonder vergunning. Onder het motto ‘wat niet
weet, wat niet deert’.
Nou, ongelukken zijn er niet gebeurd, dus eind
goed al goed. Maar, of een niet-Franse organisatie
dat had aangedurfd… Hmm… Het resultaat mocht
er zijn: tegen de 100 SM’s schuin langs de weg, in
de lentezon, wat een magnifiek gezicht. Na heel veel
foto’s vertrokken we vandaar in colonne richting
lopende lunch. En toen was dit festijn over, oh zo
jammer.
Mijn toetje was gelukkig dat er nog een heerlijk
aantal ontspannen kilometers terug naar Nederland
op mijn Pirelli’s wachtte, dus dat was een mooi slot
van drie heerlijke dagen.
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Onverwacht
Kort geleden was er in het Amsterdamse Bos iets moois te zien.
Oordeel zelf maar. Maar hoe kwam dit zomaar tot stand?
Door Piet Buijsman
Niet bij toeval. Op diezelfde dag namelijk, is er een
toegewijde Citrofiel getrouwd. Iemand die al jaren
andere Citroën-rijders met raad en daad terzijde
staat en overigens een uiterst behendig sleutelaar
is. Het lag dan ook in de rede dat deze gelegenheid
werd aangegrepen om weer eens wat moois bij elkaar te brengen.
Opéra
De trouwauto was, heel toepasselijk voor deze fervente SM-rijder, niets anders dan de vierdeurs SM
– de SM Opéra - van Harrie Brunklaus. De enige in
Nederland en één van de acht die bekend zijn.
De bruidstoet bestond uit een verzameling van
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Citroën-lekkernijen: diverse SM’s, DS’en - waaronder een cabrio, CX’en, een Eend en last but not least:
een Traction.
Traction
Over deze Traction iets meer. Het ging – leerde navraag bij de eigenaar - om een in 1949 in België
(Vorst) gebouwde 11B in de voor deze productieeenheid typische kleur Gris Smoked. Andere kenmerken voor de auto’s gebouwd in Vorst zijn onder andere de bekledingsstoffen in het interieur,
de naakte aluminium buizen aan de bovenzijde
van de voorstoelen in combinatie met de dikkere
pullmanzetels (in deze combinatie nooit geleverd

moois
op de Franse productie), de grotere koplampen
van het merk Willocq-Bottin, de afwijkende verdere verlichting, de plaatsing van de achterste
nummerplaat in het midden van de bumper in
plaats van op het linker achterscherm en de Lambert Nivelles-velgen.
Deze specifieke auto is in 1949 volgens de overlevering verkocht aan een klooster in de buurt van
Turnhout in België. In 1969 is het huidige Nederlandse kenteken afgegeven. Verder is er weinig geschiedenis bij, maar toen de huidige eigenaar hem
vier jaar geleden kocht, stond hij duidelijk al jaren
stil.

Citroën-stoet
Het was een prachtig straatbeeld toen de stoet
kwam voorrijden bij de woning van de bruid, alwaar de trotse bruidegom zijn toekomstige vrouw
uitnodigde in de Opéra te stappen. Van daar ging
het in optocht, onder veel bekijks, naar de dorpskerk in Amstelveen, alwaar een ijverig ambtenaar
het huwelijk zou voltrekken. Voor mij was dat wel
weer een ervaring, want dat bruid en bruidegom
er op hun paasbest uitzagen, lag voor de hand.
Maar nu zag ik talrijke mensen eens in hun beste
pak in plaats van in de vettige en wat morsige kleding waarin ik ze gewoonlijk bij klusjes aan hun
Citroën aantref.

‘Nu zag ik talrijke
mensen eens in hun beste
pak in plaats van in de
vettige en wat morsige
kleding waarin ik ze
gewoonlijk bij klusjes
aan hun Citroën aantref’

Dirigent
Na afloop van de plechtigheid gebeurde het echter. De
bruidegom, die tot dan een volgzame indruk had gemaakt, nam direct en met verve het initiatief. En snel
werd de stoet in optocht naar het Amsterdams bos gedirigeerd. Aldaar aangekomen werden de auto’s zonder tegenspraak te dulden in een fotogenieke opstelling
gedwongen. Duidelijk is op de foto’s zichtbaar dat de
bruidegom hier echt in zijn element was: als een dirigent bespeelde hij de groep. En nadat de bruidegom
een en ander tot zijn volle tevredenheid om zich heen
had gerangschikt, nam hij wederom het initiatief…
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SM te Water
Revisited
Voor deze rubriek selecteert de SublieM-redactie
opmerkelijke foto’s en/of SMakelijke feiten of verhalen die
zij tegenkomt op internet. Deze keer niet zozeer van
SM-fanatici. Wel, zoals gewoonlijk, voor SM-fanatici
Door Dick Bolt

Velen onder onze clubleden zijn ongetwijfeld in het
bezit van het prachtige boek De Diva van voormalig
SublieM-hoofdman Peter Pijlman (P.P.) In dit majestueuze SM-document uit 1997 valt naast divers,
deels nieuw feitenmateriaal ook een en ander te
lezen wat je zou kunnen scharen onder de naam
varia of zelfs rariteiten. Vaak met de typerende P.P.ondertoon.
Zo worden vanaf bladzijde 162 diverse achtergronden gegeven bij het krantenartikel naar ik meen
uit De Telegraaf onder de kop: ‘Auto in Rijn- en
Schiekanaal: twee doden’. U herinnert zich ongetwijfeld de lugubere foto van de Citroën SM die uit
het water wordt getakeld. Van Snoeken hebben we
vaker zulke plaatjes gezien, maar van Diva’s? De
gedachte dat er nog twee slachtoffers op de kuipfauteuils zaten, bezorgt je de rillingen.
Eind mei van afgelopen jaar werden we opgeschrikt door nieuws uit Groningen, toen opnieuw
een SM te water raakte. Weer een takelwagen en
ambulance die de bestuurder (geen clublid) naar
het ziekenhuis moest brengen. Gelukkig was de
afloop minder ernstig, maar het bezorgde mij wel
een onrustige aha-erlebnis, of hoe zeg je dat op z’n
Frans of in het Italiaans? En dat wordt er niet min26 SublieM 63 - December 2010

der op als je de beelden van een zwaar gehavende
SM ziet op www.112groningen.nl. (Te vinden in het
archief van deze site op 31-05-2010.) Wij wensen de
ongelukkige bestuurder alsnog het beste.
Om de draad weer op te pakken, in het kostelijke
artikel van Peter Pijlman dist hij de bestuurder van
de Citroën SM op als de cabaretier en levensgenieter SMulders, die werd onderhouden door zijn
aanbidster, die naast hem, keurig in de gordels,
evenals hijzelf de dood vond in de SM. Peter wist
wellicht meer van de betrokkenen, maar hield zich
in 1997 redelijk op de vlakte over hun identiteit en
giste op bescheiden wijze naar de toedracht van dit
‘ongeluk’. Hij vermoedde dat het een kwestie van
jaloezie was, maar vermeldde wel dat de toedracht
zelfs jaren later nog onopgelost was gebleven.
Speurend op het web naar meer informatie over
dit incident van 2 januari 1977, kwam ik bij toeval
een naam van een der betrokkenen op het spoor en
vervolgens een uitgebreid artikel waarin de inzittenden bij naam en toenaam worden genoemd. Daar
dit artikel al werd gepubliceerd in februari 2000 en
ook al sinds lange tijd op internet te lezen is, meen
ik dat het de Nederlandse SM-liefhebbers niet langer hoeft te worden onthouden.

Wereldwijd Gespot

Het artikel is van onderzoeksjournalist Jan Portein,
die onder andere publiceerde in De Groene Amsterdammer en in Nieuwe Revue. Het artikel speelt zich
af in criminele kringen en komt oorspronkelijk uit
Kleintje Muurkrant nummer 341 van 11 februari 2000.
Het is op internet te lezen op: www.degezonderoker.
nl/zwitsersekaas_5.html, nota bene de voormalige
website van Theo van Gogh, die opnieuw online
staat. Het complete artikel is getiteld: ‘Het Schaduwcommando van de prins (deel 5)’. Mocht u zich
vervelen tussen Kerst en Oud en Nieuw, leest u dan
het gehele artikel, het scheelt u de aanschaf van een
vuistdikke detective.
In het slot van de derde paragraaf komt de rol
van Slobodan Mitric alias Karate Bob aan de orde,
die vandaag (begin december 2010) nog in het
nieuws was, daar ons land hem na 37 jaar alsnog
wil uizetten naar Servië. Maar voor het ongeluk met
de Citroën SM citeer ik hier alleen het begin van
deze derde paragraaf, getiteld ‘De pianist’.

Deze pianist was de bestuurder van de fatale SMrit. Zijn naam was niet SMulders maar Loek van
der Gaag en zijn bijrijdster was blijkens het artikel
mevrouw Nipius. Plaats delict was volgens de tekst
niet het Rijn- en Schiekanaal, maar de Vliet bij Leiden. Hier volgt een fragment van Portein’s tekst:
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De pianist
“Eind december kreeg de Utrechtse advocaat mr. L. Simons
een telefoontje van de hem onbekende Loek van der Gaag.
Deze verkeerde kennelijk in de veronderstelling dat hij te
doen had met Mentens verdediger die zonder de letter “s”
achter zijn naam door het leven ging. (Simon dus, red.)
Van der Gaag kondigde tijdens dat gesprek aan dat hij met

cherche. Wat die met de informatie heeft gedaan begrijpt
zelfs een eerstejaars student in de rechten. Van der Gaag
nam overigens nooit meer contact met Simons op. Dat kon
ook moeilijk want in de nacht van 2 januari 1977 verdronk
hij in de Vliet bij Leiden. Samen met Jopie Nipius, de
koningin van de Haagse roze buurt en levensgezel van

‘Deze pianist was de bestuurder van de fatale SM-rit.
Zijn naam was niet Smulders’
een aantal Haagse vrienden een poging zou doen om
Menten te bevrijden uit het Huis van Bewaring. De naam
van één van die vrienden luidde Paardekoper (al dan niet
met dubbele “o”). Van der Gaag gaf de verbijsterde mr.
Simons zijn geheime telefoonnummer in Leiden en zei dat
hij nog nader contact met de advocaat zou opnemen. Na
het gesprek waarschuwde Simons direct de Utrechtse re28 SublieM 63 - December 2010

Henk Bartels, alias “de zingende rat”*. Een merkwaardige dood.
Bij het rechercheonderzoek kwam aan het licht dat de
wagen waarin zij zaten (lees: de Citroën SM, red.) eerst
was gestopt bij een verderop liggende brug. Daar had
Van der Gaag een koffer aan de kant van de weg gedeponeerd, die even later door een taxichauffeur werd opge-

Wereldwijd Gespot
haald en in een hotel in Leiden werd afgeleverd. Van der
Gaag en zijn vrouwelijke metgezel waren doorgereden
en vervolgens via het talud te water geraakt. Hun wagen
had daarbij een hoek van bijna negentig graden gemaakt
en was precies tussen twee bomen door gehobbeld. Ging
het om een bizar ongeluk of was Van der Gaag gezelfmoord vanwege zijn ondoordachte telefoontje? Was de
aanwezigheid van Jopie Nipius toeval? Wat was de inhoud van de koffer, die blijkbaar droog moest blijven? En
wie was eigenlijk Van der Gaag?
Ten tijde van zijn dood was Loek van der Gaag 39 jaar.
Hij was een bekende figuur in het mondaine uitgaansleven van Den Haag en stond als impresario annex concertpianist te boek. Maar erg succesvol was hij niet.
Behalve merkwaardigerwijs in het Oostblok, waar hij
nogal vaak vertoefde. Verder gaf hij tot volle tevredenheid
pianoles aan “tout” Wassenaar en verzorgde in dat milieu
ook huisconcerten. Eén van de knusse gezinnetjes die
hem buiten de regio Den Haag daarvoor af en toe inhuurde was de familie Menten uit Blaricum, die hem ook
anderszins af en toe financieel bijstond. Een andere
sponsor was... Jopie Nipius.

Na Van der Gaags somber overlijden trof de recherche
een officieel diplomatiek paspoort bij hem aan, afgegeven
door de Franse ambassade in Den Haag. Alles bij elkaar
genomen, vertoonde de pianist alle trekken van iemand
die in het grijze grensgebied van spionage en onderwereld
opereerde. Zoals gebruikelijk werd de geschiedenis rond
zijn dood bijna net zo snel begraven als hijzelf.”
* Hij stond bekend onder deze bijnaam in de bajes,
omdat hij daar vaak uit volle borst zong (red.)
Tot zover het citaat. Zoals we al vaker hebben
geconstateerd, heeft onze favoriete auto een grote
aantrekkingskracht uitgeoefend op de meest merkwaardige types. En u merkt, ook vandaag de dag
valt daarover nog steeds van alles te lezen, gewoon
online, op Nederlandse websites. En ondanks allerlei gruwelijkheden durft men daarop soms de
naam van onze Diva niet eens voluit uit te spreken!

SublieM 63 - December 2010 29

Wintertijd
Als jullie dit lezen is de winter echt begonnen. De
eerste aanzet kwam al eind november en toen werden
de wegen hier in het Noorden al van pekel voorzien.
Voor onze lieveling is zo’n gepekelde weg natuurlijk
geen ideale omgeving en daarom staan vele van onze
Majesté’s de komende maanden stil in hun winterverblijf.
Door sommigen wordt deze periode aangegrepen
om de nodige werkzaamheden aan de auto te verrichten. Door anderen wordt alleen maar vol SMart
gewacht op warmere tijden. Voor mij wordt dit wel
een heel lange winterperiode. Na lang bezinnen, rijp
beraad, veel wikken en wegen en na alles nog eens op
een rijtje te hebben gezet, heb ik besloten mijn beide
SM’s van de hand te doen. De afgelopen negen jaren
was het helemaal niet gekomen van het voorgenomen
opknappen, en ook van het rijden kwam steeds minder terecht met de komst van de kinderen.
De toekomst ziet er al niet anders uit. Ik zie mij de
komende jaren nog geen SM opknappen, laat staan
twee. Dit omdat er 1) geen tijd voor zal komen en 2)
geen financiën gereserveerd kunnen worden. Tja, het
moment van verkopen komt dan steeds dichterbij. Toen
de grootste hypotheekverstrekker van ons land ook
nog eens moeilijk ging doen over een eerder toegezegd
overbruggingskrediet was de keuze snel gemaakt. Zo
heeft de recessie SaM toch te pakken gekregen.
De beide SM’s zijn via Marktplaats van eigenaar
gewisseld en ik mag zeker niet klagen over de
opbrengst. Wat mij wel verbaasde, is dat er veel meer
interesse was in het grootste project - de al 30 jaar
stilstaande, origineel Duitse SM, dan voor mijn rijdende, APK-gekeurde auto. De Vert Argenté SM
maakt nu Tilburg onveilig en is ook al op enige plaatsen onder handen genomen door de nieuwe jonge
eigenaar.
De Duitse SM is terug naar Die Heimat en wordt
daar door een erkend Citroën SM-restaurateur onder30 SublieM 63 - December 2010

handen genomen. Wat hij er daarna mee doet, is mij
niet bekend. Maar het feit dat er een Duitse Fahrzeugbrief bij was, maakte de auto zeer begerenswaardig. Hij is ongezien van hand tot hand gegaan. Onze
restaurateur had helaas door privé-omstandigheden
geen tijd om zelf langs te komen.
De auto werd afgehaald door een vakkundig Citroën SM-transporteur. De beste man klaagde dat hij
eigenlijk een hekel had aan die malle Citroëns en hun
veersysteem dat inzakt als de motor niet loopt. Maar
zijn specialiteit brengt hem nu door heel Europa om
SM’s op te halen en naar Duitsland te brengen.
Alwaar de auto’s weer echte Sa Majesté’s worden,
in nieuwstaat. Hij verzekerde mij dat hij al veel
beroerdere auto’s had gehaald en die zijn ook allemaal weer als nieuw geworden. Ik ben benieuwd en
laat jullie te zijner tijd meedelen in de resultaten.
Na het afscheid komt het verdriet, wordt wel eens
gezegd. Misschien is dit wel zo. Toen de laatste SM
het erf af reed, had ik zeker een weemoedig gevoel.
Het einde van een periode in mijn leven, het begin
van een nieuw tijdperk zonder Citroën SM. De ratio
zegt nog steeds dat het een goed besluit was, het
gevoel soms van niet. Ach, als er weer tijd voor komt,
kan ik altijd weer een andere SM aanschaffen.
Gewoontes die bij de SM horen, zijn nog wel gebleven.
Even gauw de diverse fora op internet afscannen op
nieuwtjes en interessante vragen. Hopen dat mijn oude
SM nu eindelijk eens in de rubriek ‘SM gespot’ komt,
iets wat mij nooit gelukt is. Tot nu helaas nog steeds
niet. Verder zal ik de komende tijd ook blijven werken
voor SublieM. Er is nog steeds inspiratie genoeg om
mijn column ieder kwartaal weer te vullen.
Ik wens jullie dan ook allen een goede tijd de
komende dagen en tot weerziens in het nieuwe
jaar.
SaM Limon

Passie voor auto’s …

… bij de KNAC vanzelfsprekend
●
●

●
●

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.

KNAC, vanzelfsprekend voor autoliefhebbers
www.knac.nl 070 383 16 12
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