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‘Ik krijg GOEDE ZIN
als ik mijn Simca zie’

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
hebben met hun
voertuig.
Vandaag: de metaalblau-
we Simca 1000 van
Leon Banser is al vijftig
jaar in het bezit van de
familie. Hij wordt alleen
nog gebruikt voor
speciale ritjes. Maar
Banser zal de Fransoos
uit 1964 beslist nooit
de deur uit doen.

door Peter Heusschen

NN og niet zo heel lang gele-
den bezorgde Leon Ban-
ser bijna dagelijks bloe-
men bij zijn klandizie in

Maastricht. Hij en zijn metaalblau-
we Simca 1000, die al vijftig jaar in
het bezit van de familie is, werden
een bekende verschijning in de
stad.
Tegenwoordig verplaatst Leon zich
bij voorkeur op zijn racefiets, want
zijn bloemenzaak aan het Old
Hickoryplein is er niet meer. De
Simca die Leon van zijn vader over-
nam gebruikt hij alleen nog voor
speciale ritjes, die veelal onder aus-
piciën van de Simcaclub plaatsvin-
den. Maar geen haar op zijn hoofd
denkt eraan om het Fransoosje uit
1964 de deur uit te doen.
Op deze maandagochtend is het
een beetje kommer en kwel in hui-
ze Banser. „Ik heb een lekkage ge-
had”, wijst hij naar de vochtplek-
ken in het halletje van zijn etagewo-
ning. Het huis staat op zijn kop,
want Leon is in zijn uppie bezig
met de schilder- en herstelwerk-
zaamheden die, zoals het er nu uit-
ziet, nog wel een poosje zullen
gaan duren.
Maar hij heeft zijn goede humeur
geenszins verloren.
Vertelt dat zijn vader op een dag
zijn kantoorbaan verruilde voor
het ondernemerschap, door een
bloemenzaak aan het Old Hickory-

plein te openen. Ma Banser be-
dacht de naam: Bloemenhuis Marij-
ke. Leon: ,,Ik stond op het punt om
geboren te worden en mijn moe-
der hoopte vurig op een meisje en
had alvast met de naam voor de
zaak een voorschot genomen op
haar wens”, zegt Leon. ,,Het scheel-
de zo’n stukje”, gebaart hij, met mi-
nimale ruimte tussen duim en wijs-
vinger.
Meisje of niet: Leon ging op zijn
zestiende in de zaak van zijn
ouders werken. „Later nam ik de
zaak over en ook de Simca die mijn
vader nieuw had gekocht bij een au-
tobedrijf in Scharn.”
Die auto werd vrolijk gebruikt voor
privédoeleinden, maar vooral om
bestellingen uit te rijden. In een
Simca 1000, Leon? ,,Ja, het is na-
tuurlijk geen specifieke bestelauto.

Naam: Leon Banser
Woonplaats: Maastricht
Leeftijd: 65 jaar
Rijbewijs sinds: 1967
Auto: Simca
Bouwjaar: 1964
Gewicht: 730 kg
Typeaanduiding: 1000 GL
Motorinhoud: 944cc
Motortype: viercilinder, lijn
Vermogen: 50 pk
Topsnelheid: 125 km/u

Maar daar zat ik niet zo mee. Hij
was heel gemakkelijk te laden en
lossen met zijn vier deuren. Ik heb
de bijrijdersstoel en de achterbank
eruit gehaald en opeens had ik ge-
noeg ruimte om de bloemen bij de
groothandelaar te halen en natuur-
lijk eveneens om de bloemen te be-
zorgen bij mijn klanten in Maas-
tricht en omgeving.”
Het autootje bleef lange tijd dienst
doen bij het Bloemenhuis Marijke,
maar toch zag Leon Banser zich ge-
noodzaakt om er een tweede auto
bij te nemen. Het werd de Citroën
AK 400, de zogenoemde bestel-
eend. Het Simcaatje verdween naar
het tweede plan. ,,De reden daar-
voor was dat ik naarmate de auto
ouder werd steeds moeilijker aan
onderdelen kon komen. Ook wer-
den de levertijden langer, vandaar

Paspoort
Verbruik: 1 op 11
Gekocht in: 1964
Aanschafprijs: fl. 5795,-
Km-stand bij aanschaf: 0
Km-stand nu: 300.000
Bijzondere kenmerken: Blue
majorque metalisée

KOSTEN
Restauratiekosten: nihil
Onderhoudskosten jaar: € 50,-/jaar
Verzekering: € 60,-/jaar

de aankoop van een bestelautoo-
tje.”
Toch kon Leon geen afstand doen
van de Simca die hem al die jaren
trouw terzijde had gestaan bij het
vervoer van zijn flora. En om de au-
to enigszins te conserveren nam
Leon tien jaar geleden de onderzij-
de onderhanden. ,,Die heb ik eigen-
handig schoongemaakt en getecty-
leerd. En toen de teller op 200.000
kilometer stond, heb ik de motor la-
ten reviseren.”
Enkele jaren geleden moest Leon
zijn zaak sluiten. Zijn omzet daalde
en hij vertrok naar een etagewo-
ning aan hetzelfde plein.
Nu vult de ex-bloemist zijn dagen
met fietsen en met vrijwilligers-
werk. Zo verzorgt hij de bloemen
in de Mariakapel van de Onze-Lie-
ve-Vrouwebasiliek en ook die van
de kerk in het Wittevrouwenveld.
Bij de zorginstelling Mondriaan is
hij regelmatig te vinden voor een
helpende hand en ook bij buurtacti-
viteiten is hij altijd present. ,,Zeker
als het gaat om projecten die met
bloemen en planten van doen heb-
ben.”
Zijn Simca gebruikt Leon tegen-
woordig alleen nog als hij op stap
gaat met de clubleden. Hij is lid
van de Simca Club Nederland. „Ik
krijg altijd weer goede zin als ik de-
ze auto zie.” Dat er na een halve
eeuw enkele deukjes en wat krasjes
te zien zijn op de carrosserie deert
de Maastrichtenaar nauwelijks.

‘Ik krijg GOEDE ZIN
Leon Banser is nog steeds een tikkeltje verliefd is op zijn vijftig jaar oude, trouwe Fransoos. foto’s Harry Heuts


