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EEND in Chablis leidt naar
gruwelen van zwijnenworst

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers
over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag
Wim Smeets uit Panheel
met zijn 2CV-A

door Peter Heusschen

MM et enige regelmaat
komt er in deze kolom-
men een eend langs
geschoven. Was het in

oktober Anouk Bloemers in Hae-
len met hagelwitte eend uit 1988,
deze keer is het autoliefhebber pur
sang Wim Smeets in Panheel die
voor het voetlicht komt met een
veel oudere auto. Het is een
2CV-A, de zogenoemde ribbel-
eend. Een exemplaar van 61 lentes.
Wim kocht de auto vier jaar gele-
den van iemand in Roermond die
de eend zelf in Frankrijk overgeno-
men had van iemand in het plaats-
je Chablis, ook wel bekend om zijn
droge witte wijn. Chablis ligt op
zo’n 180 kilometer ten zuidoosten
van Parijs in de regio Bourgogne.
De Roermondenaar had de auto ge-
kocht van een mecanicien die de
welluidende naam Luccas Maurice
droeg.
Wim: ,,Toen ik de auto overnam
had de eigenaar net het chassis van
de eend opgeknapt. Omdat ik een
eendje altijd wel een aardige auto
gevonden heb, niet in de laatste
plaats om zijn opvallend uitgevoer-
de vering, besloot ik tot een volledi-
ge opknapbeurt.”
Nu is Wim Smeets een man die
niet voor één gat te vangen is. Hij
werkt soms aan meerdere auto-
restauraties tegelijk. Meestal zijn

dat Triumphs en MG’s en een enke-
le motorfiets. Zo staat in zijn gara-
ge een stoffige rode Spitfire, die hij
al 35 jaar in het bezit heeft. ,,Die
mag ik van mijn vrouw Truus niet
wegdoen. Daar heeft ze te veel emo-
tionele herinneringen aan.”
Goed, terug naar de Chablis-eend.
Zo betiteld lijkt het wel op een
duur kerstgerecht, maar dat is het
absoluut niet. Het is een goedkoop
geproduceerde auto die de toenma-
lige directeur van Citroën, Pierre
Boulanger, liet ontwikkelen met de
simpele opdracht aan de ontwer-
pers: er moeten vier personen in
plaats kunnen nemen, er moet
ruimte zijn om wat spulletjes te
kunnen vervoeren en hij moest ver-

rekte zuinig zijn in brandstofver-
bruik.
Wim had voor zichzelf ook een
aantal restauratiedoelstellingen ge-
steld. Zo mocht voor hem het 9,5
pk motortje wel iets meer pit heb-
ben. ,,Ik vond in Zeeland een Dya-
ne-motor die wat meer vermogen
had. Die heb ik na revisie inge-
bouwd. Daarna heb ik mijn eend
weer helemaal bij de tijd gebracht
en hem grijs gemaakt. Bovendien
mocht de restauratie het origineel
niet aantasten.”
Op een dag besloot hij na een inge-
ving om met zijn echtgenote op
zoek te gaan naar de streek waar
zijn ribbeleend vroeger had rond
getuft. Bovendien wilde hij ook

wel eens kennismaken met die me-
canicien Luccas Maurice als oor-
spronkelijke eigenaar.
Het Panheelse stel ging welgemoed
met hun wiebelend autootje en ge-
opend dakje op pad. Het was een
bloedhete augustusdag. In Chablis
zag het echtpaar met eigen ogen
dat de wijn vroeger welvaart had
gebracht, maar dat die nu tanende
was. In het dorp kon niemand hem
verder helpen aan de verblijfplaats
van Luccas Maurice. ,,Ik moet er
wel bij vertellen dat ik de Franse
taal niet zodanig machtig ben dat
ik me er moeiteloos in kan uitdruk-
ken.”
In een restaurant wilden Wim en
Truus zich inwendig versterken
voor de terugreis. Truus koos een
pasta en Wim bestelde argeloos
een andouillettegerecht met een
patatje en salade erbij. ,,Geen idee
wat ik voorgeschoteld zou krijgen.
De ober kwam aanzetten met een
frikandelachtige worst. Ik heb een
stukje ervan geproefd en moest ter
plekke kokhalzen. Een afschuwelij-
ke geur. Nog nooit zoiets smerigs
gegeten!”
Voor Wim reden om spoorslags
terug te rijden naar Panheel in zijn
eend. Op het internet zocht Wim
naar de ingrediënten van de an-
douillette. Het bleek een worst te
zijn gevuld met de maag en darm
van een zwijn. Schoongemaakt en
gekookt. Dat wel.

Paspoort
Naam: Wim Smeets
Woonplaats: Panheel
Leeftijd: 58 jaar
Rijbewijs sinds: 1976
Auto: Citroën
Bouwjaar: 1954
Gewicht: 480 kg
Typeaanduiding: 2cv-A
Motorinhoud: 435cc,
Dyane-motor
Motortype: boxer, tweecilinder
Vermogen: 24 pk
Topsnelheid: 85 km/u
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Verbruik: 1 op 20
Aanschafprijs: € 4500,-
Km-stand aanschaf: 83.800
Km-stand nu: 88.400
Bijzondere kenmerken:
roldoek over hele achterzijde
Nieuwprijs in 1954:
fl. 4390,-

KOSTEN
Restauratietiekosten: € 3800,-
Onderhoudskosten: € 300,-/jaar
Verzekering: 48,-/jaar WA

Wim en Truus Smeets genieten nog steeds van hun Franse karretje. foto’s John Peters


