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‘Ik viel altijd in SLAAP in de
Citroën DS van mijn man’
door Peter Heusschen

O

In de rubriek MijnAuto
vertellen lezers over

de bijzondere band die ze

met een voertuig hebben.

Vandaag: Hugo Habets uit

Kerkrade over zijn Citroën

DS 21 Pallas.

O p deze prachtige zomer-
dag staat Hugo Habets
zijn Citroën DS te poet-
sen. Niet dat er ook

maar één smetje op de witte lak
zit! Het is inmiddels zijn vijfde
‘strijkijzer’ en als we Hugo mogen
geloven ook zijn mooiste tot op he-
den. Zijn zestienjarige oogappel,
Michelle die door omstandigheden
voor een deel opgroeide in het Ha-
bets-gezin, komt een fiets lenen en
laat meteen met glinsterende ogen
weten dat zij later, als ze achttien
wordt, opteert voor overname van
het Franse pronkstuk. Hugo lacht,
maar zegt als een volleerd politicus
niets toe.
De Kerkradenaar heeft iets met au-
to’s. Zijn ouders kochten ergens in
de jaren vijftig een Ford Consul.
Niet zozeer voor zichzelf maar
voor de ‘jongens’ die in de rijbe-
wijsleeftijd kwamen. „De bedoe-
ling van mijn ouders was dat Ma-
thieu, die was anderhalf jaar ouder
dan ik, hen in die auto naar allerlei
evenementen en vakantie-uitstap-
jes zou rijden. Dan kwamen ze nog
eens ergens.”
Wellicht dat die Consul Hugo’s lief-
de voor auto’s heeft aangewakkerd.
In ieder geval kocht hij na zijn trou-
wen met Annie een eigen auto.
Het werd een Opel Olympia die hij

van zijn buurman overnam. „Tegen
een schappelijke prijs”, herinnert
hij zich die aankoop.
Even een stapje terug in de tijd. Op
dertienjarige leeftijd meldde hij
zich aan bij de OVS (Ondergrondse
Vakschool) bij de mijn Julia. Het
was werken geblazen. Later verkas-
te Hugo naar de Domaniale Mijn
in Nulland, evenals de Julia in han-
den van een particuliere maatschap-
pij. Toen deze ‘koel’ in 1968 haar
roetzwarte poorten sloot, vond Hu-
go emplooi bij de Akense bandenfa-
briek Uniroyal. Al bij de mijn had
Hugo een bijbaan als rij-instruc-
teur. Later begon hij dan ook een ei-
gen rijschool in Bleijerheide. Echt-
genote Annie behaalde ook haar rij-
bewijs. Zij steekt ter illustratie een
paar vingers in de lucht. Het aantal

keren dat ze opnieuw ‘op’ mocht
gaan.
De Olympia werd op een dag inge-
ruild tegen een Citroën DS. Annie
was niet echt gecharmeerd van
weer een andere auto. „We hadden
op dat moment andere dingen no-
dig in ons gezin. Bovendien vond
ik het model eerst niet echt mooi.
Ik noemde hem al gauw ‘onze kik-
ker’. Een paar weken later ging ze
met Hugo in hun ‘kikker’ op vakan-
tie naar Venetië. Tijdens die tocht
leerde ze de auto en het daarin ver-
werkte Franse technische vernuft
waarderen. Annie: „Het was heer-
lijk rijden in die auto. Ik viel altijd
in slaap als ik met deze auto op va-
kantie ging.”
Hugo bleef zijn voorkeur op autoge-
bied daarna trouw. Er volgden nog

drie andere godinnen (déessen) zo-
als de Fransen deze auto’s noem-
den. Ruim dertien jaar geleden
kocht hij samen met zijn zoon Kar-
lo het huidige model DS 21 Pallas.
Dat was ergens in Nieuwegein. An-
nie reisde mee, tenslotte was ze in
al die jaren ook een beetje kenner
geworden. Eenmaal thuis werd de
auto goed besnuffeld en nadien he-
lemaal gestript. Later begon Hugo
aan de restauratie. „We hebben
toen met een bevriende Citroën-
monteur onder meer de kabel-
boom vervangen en een nieuwe
‘computer’ gemonteerd. En de auto
opnieuw laten spuiten”, zegt Hugo.
„Verder heb ik nooit problemen ge-
had met mijn DS. Ik moet wel zeg-
gen dat hij altijd droog staat in on-
ze garage.”
Tegenwoordig gaan Hugo en Annie
niet meer op vakantie met hun
Franse godin. Ze worden een dagje
ouder en doen het rustiger aan. Hu-
go verschijnt wel nog regelmatig op
de Parkstad Cruise in Kerkrade, die
van april tot oktober elke vrijdag-
avond plaatsvindt. Autoliefhebbers
komen dan bij het Roda-stadion sa-
men om hun klassiekers te sho-
wen. Ook Hugo showt hier dus,
niet zonder trots, zijn smetteloze
Pallas. „En ik vind het er gezellig.
Wat is er nog mooier dan een praat-
je maken over je eigen auto en die
van de andere deelnemers?”

Paspoort
Naam: Hugo Habets
Woonplaats: Kerkrade
Leeftijd: 75 jaar
Rijbewijs sinds: 1956

Auto: Citroën
Bouwjaar: 1970
Gewicht: 1331 kg
Type: DS 21 Pallas injection
Motorinhoud: 2,1 l
Motortype: viercilinder in lijn

Vermogen: 139 pk
Topsnelheid: 190 km/u
Verbruik l/km: 1:8
Gekocht in: 2000
Aanschafprijs: fl. 20.000,-
Huidige waarde: € 25.000,-
(taxatie)
Km-stand nu: 109.000
Bijzondere kenmerken: Luxe
uitvoering
Nieuwprijs in 1970: fl. 19.000,-

Hugo Habets heeft nog nooit problemen gehad met zijn smetteloos witte Citroën DS. foto Luc Lodder


