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Een sobere SNOEK die
prima helpt tegen de stress

In de rubriek Mijn
Mobiel vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag
de Citroën ID van Ger
Thijssen uit Meijel.

door Peter Heusschen

EE en weekendritje naar
de Belgische badplaats
Blankenberge met een
Citroën DS van een
vriend was voor Ger

Thijssen voldoende om verliefd te
raken. Nee, niet op de vriendin van
zijn kameraad, die op de achter-
bank meereed, maar op het Franse
product. „Ik had toen zelf een klei-
ne NSU Prinz 1000. Daarom was
dat magnifieke rijden in die
Citroën voor mij een openbaring.”
Gers vriend had de auto ergens
voor een paar tientjes op de kop ge-
tikt. Misschien wilde hij als jonge-
man een beetje indruk maken op
zijn vriend en de twee meiden die
opgewekt meereden naar de kust
in België. Onderweg werd een hap-
je gegeten. Maar toen er weer ge-
start moest worden, weigerde de
motor. Na controle bleek het blad-
veertje in de verdelerkap gebroken
te zijn. „Dat hebben we ter plekke
met een elastiekje gerepareerd. We
konden daarna onze weg weer ge-
woon vervolgen”, vertelt Ger.
Dat je voor een paar tientjes geen
perfecte auto kunt kopen, zeker
geen DS, werd duidelijk toen het
viertal later op de dag aan de terug-
reis naar huis wilde beginnen. De
accu bleek leeg te zijn.
„Gelukkig konden we hem gewoon

met de hand aanzwengelen.” Deze
kleine calamiteiten tijdens het uit-
stapje hadden voor Ger, die een
technische opleiding in Panningen
volgde (metaal en elektro), geen ne-
gatieve uitwerking op zijn denken.
Integendeel: zijn nieuwsgierigheid
was gewekt. Een dergelijke auto
moest hij ook hebben. Dat rijgenot
en het gemak waarmee je hem op
de weg kon houden. Daar wilde hij
meer van weten.
In Heerlen kocht hij begin jaren
negentig een Citroën ID uit 1970.
Voor de kenners onder ons, dat is
eigenlijk het model DS, maar dan
in een wat soberdere uitvoering.
„Ik wist dat de auto absoluut niet
in concoursstaat was. Maar ik wilde
hem hebben als hobbyproject waar

ik mijn (technische) hart en ziel in
kwijt kon.” Het zou een project
van de lange adem worden. Ger res-
taureert deze auto nu al 26 jaar.
Maar hij wilde niet alleen ploete-
ren, hij wilde ook rijden in een
Citroën. Daarom kocht hij parallel
aan de eerste ID in Hout-Blerick bij
een particuliere eigenaar een rij-
dend exemplaar. Het was ook een
ID-model dat een jaar later van de
band gelopen was. „De auto was in
een redelijke staat, maar meer ook
niet. Ik vond dat niet erg, want
mijn doel was hem onder handen
te nemen en er snel weer iets van
te maken.” Dat ‘iets’ was toch nogal
omvangrijk. Deurbakken ver-
nieuwd, andere achterklep, nieuw
interieur, stoelen van een DS, cilin-

derkop gereviseerd, verse koppe-
lingsplaten en god mag weten wat
hij er nog meer aan veranderd en
verbeterd heeft. „Ik kocht de auto
vijftien jaar geleden en heb er in-
middels 150.000 kilometer in gere-
den. De motor lijkt onverslijtbaar.
O, ja, ik heb er ook een zelfgemaak-
te roestvaste stalen uitlaat onder ge-
zet en een dubbele verwarming in
gemonteerd”, vertelt Ger, in het da-
gelijks leven chef-monteur bij een
Haelens bedrijf dat machines en
installaties maakt voor het drogen
van diervoeders en levensmiddelen.
Ger nam ooit zijn dochter Lieke,
die in Parijs studeerde, en haar
Deense vriendin mee naar een va-
kantiehuisje in Zuid-Frankrijk. „Je
gelooft niet wat een enthousiasme
de auto bij een aantal oude manne-
tjes op de parkbankjes opriep. Ik
had achter mijn auto een Construc-
tam-caravan uit 1976 hangen. Het
leidde tot spontaan geklap toen ik
voorbij kwam en ze kwamen dui-
men te kort om die in de lucht te
steken.” Dat Ger zijn hart volledige
aan de Franse snoek heeft verpand,
is duidelijk. „Je raakt helemaal re-
laxt als je een tijdje in de Citroën
rijdt, al was het maar omdat je na
het starten een halve minuut nodig
hebt om weg te komen. Mensen
met stress zouden eens een poosje
in een dergelijke Citroën moeten
rijden. Dat helpt prima.”

Paspoort
Naam: Ger Thijssen
Woonplaats: Meijel
Leeftijd: 62 jaar
Rijbewijs sinds: 1973
Auto: Citroën ID
Bouwjaar: 1971
Gewicht: 1355 kg
Type-aanduiding: D super
Motorinhoud: 2l
Motortype: viercilinder in lijn
Vermogen: 90 pk
Topsnelheid: 165 km/u

Paspoort
Verbruik: 1 op 7 (lpg), 1 op 10
(benzine)
Gekocht in: 2001, plusminus
150.000 km mee gereden
Aanschafprijs: fl. 6000
Bijzondere kenmerken:
meedraaiende koplampen
Huidige waarde: € 8000
Restauratiekosten: € 4000
zelf gedaan, behalve het
spuitwerk
Verzekering: € 195/jaar

Ger Thijssen: „Je raakt helemaal relaxt als je een tijdje in de Citroën rijdt, al was het maar omdat je na het starten een halve minuut nodig hebt om weg te
komen.” foto’s Wendy Vluggen


