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‘Handschoenen nodig in de
winter in mijn LELIJKE EEND’

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
hebben met hun voertuig.
Vandaag: Anouk
Bloemers-Bertjens uit
Haelen over haar Citroën
2 CV uit 1988.

door Peter Heusschen

AA nouk Bloemers en haar
echtgenoot Bert zijn
geen autofanaten. Ver-
re van dat. Beiden rij-
den elke morgen met

de fiets naar hun werk, een kilome-
ter verderop. Toch staat er een
Citroën Berlingo voor de deur in
Haelen en heeft in Roggel een gara-
gebedrijf voor hen onlangs de laat-
ste hand gelegd aan de restauratie
van een 2CV, oftewel een Lelijke
Eend. Anouk: „Die auto heb ik ja-
ren geleden van mijn moeder gekre-
gen. Ik ben er zo aan verknocht dat
wij hem een volledige restauratie-
beurt hebben laten ondergaan.”
Anouk en Bert hebben er serieus
over gedubd wat te doen met het
Eendje toen deskundigen aangaven
dat de auto niet meer goedgekeurd
zou gaan worden bij de jaarlijkse
APK-check. „Ik reed al langer in die
witte eend van mijn moeder. In
2013 heb ik hem op mijn naam la-
ten zetten. Ik ben in die jaren ont-
zettend gehecht geraakt aan het au-
tootje, dat in mijn ogen een bijzon-
dere charme heeft.”
Toen de garage de jobstijding aan
Anouk en Bert overbracht stond
het Haelense paar voor de keuze.
De Berlingo behouden en de Eend
naar zijn laatste rustplaats begelei-
den of het ruim 25 jaar oude Fran-

se cult-autootje een tweede leven
gunnen naast de wat jongere en
modernere Citroën. „Ik zal je eer-
lijk zeggen: ik had ’s nachts pijn in
mijn buik hierover. Natuurlijk
moet je in zulke gevallen proberen
rationeel te blijven denken. Maar
bij mij had de emotie voorrang om-
dat ik het geweldig vind om in een
dergelijke auto te rijden. Ook al
moet ik ’s winters handschoenen
aantrekken in deze auto.”
De buikpijn bij Anouk verdween
als sneeuw voor de zon toen ze een-
maal het besluit genomen had om
haar Eend te laten restaureren. Die
beslissing werd bespoedigd door
een opmerking van dochter Anne,

ergens bij een stoplicht. Anouk:
„Naast ons stond een protserige
Mercedes-cabrio. Ze keek ernaar en
zei tegen mij: mam we gaan onze
Eend toch zeker niet wegdoen?”
Dat deed Anouk dus ook niet. „Ge-
lukkig kende mijn man iemand
van een garagebedrijf die al talloze
Eendjes had gerestaureerd. Er werd
een prijs overeengekomen waarbij
wel de restrictie gold dat er alleen
aan de auto zou worden gewerkt
in verloren uurtjes van het bedrijf.
Anouk had er geen flauw idee van
over welke tijdsspanne die ‘verlo-
ren uurtjes’ zich zouden uitstrek-
ken. „Sinds we de auto gebracht
hebben zijn er ruim zeven maan-

den verstreken. Op een dag word
je, ondanks die afspraak, een beetje
ongeduldig.”
Toch had het bedrijf dat de restau-
ratie van Anouks Eend op zich
nam bepaald niet stilgezeten: de he-
le bodemplaat is vernieuwd, de
spatborden zijn vervangen, de hele
auto is kaal gemaakt en opnieuw
gespoten, de banden zijn ver-
nieuwd en er werd een cd-speler in-
gebouwd. „Ook heb ik nu een
12-volts aansluiting in de auto voor
mijn navigatiesysteem en dat soort
zaken. De revisie van de motor is al
eerder gebeurd.”
Het is dus allemaal goed gekomen
met de tweecilinder-lieveling van
Anouk. Ook al staat de Haelense fa-
milie niet te boek als pure auto lief-
hebbers: van hun eerste herfstritje
zullen ze gaan genieten. Met een
hernieuwde auto die jarenlang ma-
teloos populair was, vooral bij jon-
geren en kunstenaars. Niet in de
laatste plaats door de eenvoud van
het ontwerp en de prijs. Feit is wel
dat de deux chevaux, er werden
miljoenen exemplaren geprodu-
ceerd, een voertuig is dat niet als
echt veilig beschouwd mag wor-
den, maar dat nemen de huidige be-
zitters in Haelen op de koop toe.
Voor Anouk en haar gezin preva-
leert het plezier. „Ik ben overgeluk-
kig met deze auto. Hardrijden doe
ik toch niet.”

Paspoort
Naam: Anouk Bloemers-Bertjens
Woonplaats: Haelen
Leeftijd: 45 jaar
Rijbewijs sinds: 1989
Auto: Citroën 2 CV
Bouwjaar: 1988
Gewicht: 560 kg
Typeaanduiding: 6 Club
Motorinhoud: 0,6 l
Motortype: tweecilinder (boxer)
Vermogen: 26 pk
Topsnelheid: 100 km/u
Verbruik: 1 op 20

Gekregen in: 2013
Aanschafprijs: nihil
Km-stand bij aanschaf: 71182
Km-stand nu: onbekend
Bijzonder kenmerken: geheel wit
Nieuwprijs in 1988: fl. 12.400,-

KOSTEN
Restauratiekosten: te veel
Onderhoudskosten jaar: moeten
we nog ervaren
Verzekering: afsluiten na taxatie

Anouk Bloemers in de deux chevaux die een nieuw leven kreeg.  foto’s Maartje van Berkel


