


Zoals jullie weten heeft Ab van Kapel van de 
Logt in het voorjaar zijn functie als voorzit-
ter om gezondheidsredenen neergelegd. 
Het voltallige bestuur heeft vervolgens de 
voorzitterstaken op zich genomen. Over het 
voorzitterschap is via de vorige Ei-krant en de 
site het nodige gepubliceerd. Sinds juli heb 
ik met genoegen het voorzitterschap op mij 
genomen. Ik zal dit doen ‘ad-interim’ (a.i.). Op 
de ALV. van 11 april jl. is besloten: “…Er wordt 
gesproken over een interim voorzitter en over 
het uitschrijven van een extra ALV. De ALV 
gaat akkoord met de volgende oplossing: Een 
interim voorzitter kan zijn werkzaamheden ver-
richten tot de eerstvolgende ALV. In die ALV 
kan er vervolgens worden gestemd over de 
kandidaten voor het voorzitterschap.” Feitelijk 
ben ik al een gekozen bestuurslid en hoeft er 
volgens de statuten geen sprake te zijn van 
een ad-interim situatie. Volgens de statuten 
verdeelt het bestuur onder elkaar de taken. In 
ieder geval vervul ik nu de rol van voorzitter 
met instemming van de overige bestuursleden. 
Maar nogmaals, ik zal het voorzitterschap ad-
interim bekleden tot de eerstvolgende ALV.

Het spreekt voor zich dat ik mij natuurlijk ver-
der zal inzetten voor onze mooie vereniging. 
Mocht je vragen en of opmerkingen hebben 
over wat dan ook, dan kan je mij altijd berei-
ken via voorzitter@eendeei.nl of natuurlijk aan 
de Van Helmontstraat.

En verder:
Voorts zijn wij in het bestuur de komende 
periode druk met het organiseren/uitvoeren 
van de nodige klussen in het pand... er is nog 
steeds genoeg te doen. 

Tevens doe ik hierbij een oproep aan allen om 
een bijdrage te leveren aan ’t Ei. Het is na-
tuurlijk goed om te denken: Wat doet ’t Ei voor 
mij, maar andersom kan ook: Wat kan ik doen 
voor ’t Ei !! Er is altijd behoefte aan klussers, 
redacteuren, sleutelhulpen, barvrijwilligers, 
magazijnmedewerkers, docenten enz. Het zou 
mooi zijn als alles wat er moet gebeuren ver-
deeld kan worden over meer mensen. Wees 
niet te bescheiden, je kunt meer dan je denkt: 
We horen graag van je!

Verder zijn wij ook aan het nadenken over hoe 
we de structuur/organisatie van ’t Ei kunnen 
optimaliseren. Wanneer wij “klaar zijn met 
denken” wordt dit natuurlijk ook naar de 
vereniging toe gecommuniceerd.

Het bestuur is blij dat in augustus Frans van 
Wittmarschen (ad interim) is toegetreden tot 
het bestuur. Dit heeft te maken met de op han-
den zijnde veranderende structuur/organisatie 
zoals hierboven vermeld. 

Jullie weten zijn we ook bezig geweest met 
de “Milieuzone Rotterdam”. Op dit front is 

het momenteel stil, maar we verwachten dat 
in september het gesprek met de gemeente 
weer zal zijn opgepakt.

Tenslotte hoopt het 
bestuur op ’t Ei-feest 
veel leden te mogen 
verwelkomen en dat we 
een topmiddag hebben 
met elkaar!

Met vriendelijke groet,
Paul Otto

 





Naar de Wereldmeeting in Polen!
Wereldmeeting in Torun
Om de twee jaar is de vakantiekeuze makke-
lijk: op naar de wereldmeeting. Alcañiz (2013) 
heb ik overgeslagen, maar na Kelso (2005), 
Borlänge (2007), Most (2009) en Salbris (2011) 
is Torun aan de beurt. Enkele reisafstand: 
1050 km vanaf Amsterdam. Vehicle of choice: 
Phoenix de Acadiane. Medereizigers: wisse-
lende samenstelling volgens het zwaan-kleef-
aan-principe.

De wind in de rug
Op de dag van vertrek waait er storm. De Aca-
diane loopt op de eerste trap van de carbu-
rateur 100 km/u. Op de camping in Wolfsburg 
sneuvelt door de wind een tent. Via de voor-
malige DDR-grensovergang Marienborn en 
de garnizoensstad Wünsdorf bereiken we ‘s 
avonds Frankfurt an der Oder. Op de camping 
in Müllrose vraagt de eigenaresse: “Komen 
er nog meer van deze gekke auto’s...?”. Op 
de snelweg naar Poznan komen we steeds 
meer A-types en HY’s tegen. De stemming zit 
er goed in, vooral als we ‘s avonds de kleine 
camping van Znin bereiken: een wereldmee-
ting op mini-schaal.

Geen chaos, wel chaos!
Omdat we zijn vooringeschreven staan we op 
dinsdagmorgen bij de MotoArena na 5 minu-
ten weer buiten met armband en rallyschild. 
De Eileden die niet waren ingeschreven, heb-
ben we vriendelijk toegelachen in de wachtrij. 
Op weg naar het meetingterrein ontstaat er 
dan gelukkig toch nog chaos. Niet voor ieder-
een is duidelijk waar de inschrijving is; de po-
litie stuurt mensen in diverse richtingen. Onze 
Belgische vrienden hebben sector 2C alvast 
veiliggesteld en ‘s middags om 14.00 uur staan 
alle tenten op het ruime meetingterrein tussen 
vliegveld en stadion opgesteld. De eerste dag 
sluiten we af met de traditionele openings-
ceremonie in de MotoArena. Het getoonde 
theaterspektakel was...eh...interessant.

De revolutionibus orbium coelestium
Geen wereldmeeting bood ons een fraai 
stadscentrum zoals dat van Torun, de stad 
van Nikolaus Copernicus. De hele week 
mogen we midden in dit werelderfgoed gratis 
parkeren op het centrale kerkplein. Overal 
waar we komen, zijn we meer dan welkom. 
Niet alle Polen spreken Engels of Duits, maar 
iedereen is vriendelijk. Dat komt van pas in de 
eettentjes aan de rand van het meetingterrein, 
waar koffie, bier, hotdogs en elke ochtend 
vers brood te koop is. Je zou haast van je 
meetinggeloof vallen, want de wc’s waren 
schoon, de douches aangenaam. Op het cen-
trale deel van de meeting aten we traditioneel 
Pools en bekeken we een museum met auto’s 
en motoren van Poolse makelij.

4



Naar de Wereldmeeting in Polen! ‘Maluch’
De dagelijkse vlooienmarkt naast de Mo-
toArena wordt ook door Poolse autoliefheb-
bers bezocht. Zo stuiten we op een club van 
Polski Fiat 126p-eigenaren. Wij kijken rond 
in hun auto’s (652 cc, 26 PK, 600 kg) en zij 
graag even onder de motorkap van een Aca. 
Wederzijdse verbazing en erkenning. Er zijn 
kinderactiviteiten; voor de volwassenen is 
er speedway in de MotoArena en rallycross 
op de baan ernaast. De volwassen kinde-
ren mogen met eigen A-type een kwartmijl 
racen. Onvergetelijk wordt deze meeting op 
vrijdagavond als 900 auto’s van het meeting-
terrein naar het stadscentrum paraderen. Alle 
kruispunten zijn door de politie afgezet, overal 
staan mensen langs de kant van de weg. De 
boulevard aan de Wisła staat vol met A-types 
en half Torun is uitgelopen om te komen 
kijken!

Zapiekanka
De weg naar huis voert ons Brits-Neder-
landse konvooi naar de Wolfsschanze, het 
voormalig hoofdkwartier van Hitler tijdens 
WOII. We bezoeken het kasteel van Malbork, 
de grootste baksteenberg ten noorden 
van de Alpen. In Gdansk staan we op de 
Westerplatte: hier werd het eerste schot 
van WOII gelost. Weer komen we de stoet 
Eenden van de Baltic Sea Rallye tegen. 
Ook zij bezoeken het nieuwe museum voor 
solidariteit, gevestigd naast de ingang van 
de voormalige Lenin-werf. Hier werd in 1980 
vakbond Solidarnosc opgericht die de val 
van de Muur inleidde. Tenslotte rijden we via 
raketbasis Peenemünde terug westwaarts. Bij 
thuiskomst heeft Phoenix 3.619 probleemloze 
kilometers gereden. 

Tien koeien
We vergeven de organisatie kleine communi-
catiefoutjes en het tekort aan blauwe drank-
muntjes op de eerste dag, want het was een 
zeer geslaagde meeting. Er was zelfs (soms) 
wifi beschikbaar. En verder is Polen een mooi 
land met afwisselende landschappen, vrien-
delijke mensen, goed eten (voor weinig geld) 
en veel historie. Een absolute aanrader voor 
een volgende vakantie. Maar in 2017 rijden we 
naar Ericeira in Portugal; in 2019 worden we 
in Kroatië verwacht. Dziekuje! (spreek uit als: 
tien-koeien).

Jesper & Phoenix 
www.glimeend.nl/auto/albums/WM2015
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Koopt u weleens online? Ja? Vergeet dan 
de volgende keer niet om eerst www.
eendeei.nl te bezoeken. Via de knop van 
SponsorKliks komt u bij ruim 100 (!) 
winkels. Als u bij die winkels iets koopt 
gaat er een commissie naar ’t Eendeei 
zonder dat u meer betaalt. U sponsort dus 
gratis. Doen! 

De vakantie zit er voor meesten weer op. Veel leden gingen naar Polen, maar Frankrijk bleef ook 
favoriet. Oer Ei-leden Rosalinda en Erik Jansen verwelkomden op hun idyllische (en hondvriende-
lijke )camping in de Auvergene deze zomer weer diverse Ei-leden. Een aanrader voor de vakantie      
      voor volgend jaar!  Info: LES FAYES, 63390 Gouttières Les Combrailles - Puy-de-Dôme
 - Auvergne - France 0473 85 81 19 info@lesfayes.info

Er is geen spatje roest te zien op de prachtige 
2cv-6 van Sander Korz. Of toch? Sander wilde 
onlangs zijn voorruit vervangen en kon toen ge-
lijk mooi de binnenzijde van het voorruitframe 
inspecteren. En jawel, met de schroevendraaier 
kon hij er op diverse plekjes doorheenprikken. 
Geen probleem. Kaal schuren, een likje poly-
ester, in de owatrol, primer en aflakken en de 
Eend kan er weer jaren tegen.  
Maar hoe ziet jouw voorruitframe er van binnen 
uit? Als je aan de buitenkant van het rubber al 
roestvorming ziet is dat een teken dat daar snel 
wat aan moet gebeuren. Geheid dat er ook roest 
aan de binnenzijde zit. Een voorruit verwijderen 
is minder ingewikkeld dan je denkt. Wel handig 
om dat met z’n tweeën te doen. Als je er niets 
aan doet gaat het roestmonster rustig verder 
en kun je over een tijdje het hele voorruitframe 
vernieuwen, wat heel wat meer tijd en moeite 
kost!

Het wordt steeds sfeervoller in onze bar en 
cursusruimte. De prachtige Opzoomerhoed, 
die Guido maakte voor de voorleesritten hangt 
inmiddels als vrolijk kunstwerk aan het plafond.
Iedere derde vrijdag van de maand is het 
Ei-Café in de Van Helmontstraat. Behalve ko-
mende vrijdag 18 september. Dan gaat het door 
omstandigheden niet door.

Sponsor ‘t Eendeëi gratis!

Alstublieft!  
Een nieuwe Ei-sticker.

Plak hem snel achterop je Eend. 
Nog een sticker nodig? 

Bij het magazijn zijn ze te koop 
voor slechts 50 cent

Nieuwe leden 
Ealse de Wilde Gouda, 2CV6 (1988) 
en Acadiane (1984)
Huub Wessels, Dyane 6 (1976)
Gerben Koolstra, 2CV6 (1982)

Jan Timmerman, 2CV6 (1987)
Kees Mutsaers  
Ron van Wilgen, 2CV6 (1984)
Hendrikus Berendsen, 2CV AZ 
Jenny du Plessis, Acadiane (1986)

Jupijn van Hemert, 2CV4 (1974)
Wiebe Broeksma, Mehari (1972)
Sandra Schuurman-Hess, 2CV6 (1986)
Tim Jansen 2CV4 (1975)
Jacqueline Vos, 2CV6 (1985)

DE BAR

Welkom bij de club!!



Uitgebroed en op zoek naar het aller-lelijkste Eendje
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Een tijd lang stond mijn Eend doelloos in de 
garage, op het Ei kwam ik nauwelijks meer. 
Het leven ging een kant op waar het je het lie-
ver niet wilt hebben. Ik ben al een tijd geleden 
gestopt met het maken van etsen.  Het 40 jaar 
in de dampen van salperzuur staan deed een 
stevige aanslag op mijn zenuwbanen. 

Mijn zicht ging sterk achteruit. Bij de cursus 
Eendologie hield ik mij dit jaar wat op de 
achtergrond. Natuurlijk, ik weet wel waar de 
peilstok voor de olie zit, maar als je na drie po-
gingen de peilstok nog steeds niet terug hebt 
kunnen plaatsen wordt het vervelend.

In al die tijd zocht ik als beeldend kunstenaar 
naar nieuwe uitdagingen en die vond ik in 
eerste instantie in de aquareltechniek. Ik 
greep weer terug op mijn oude liefde, het 
stilleven. Toch was dat niet wat ik wou, ik 
zocht een andere beeldtaal. Die vond ik terug 
in de fotografie. Scherpstellen ging nog prima 
(immers, de zoeker werkt als vergrootglas) en 
met een goede leesbril  kon ik de negatieven 
goed bewerken. Het begon met vrij werk. De 
serie “de andere kant” over de keerzijde van 
Istanbul leverde mij in Turkije een nominatie 
op. Het spoor ging via de modelfotografie 
verder naar het verzorgen van portfolioshoots 
voor bureau’s. Ik was trots toen één van mijn 

modellen met de serie die ik van haar maakte 
een contract voor een spotje bij de STER 
kreeg.

Drenthe en een verregende vrouw
Ik realiseerde mij dat ik meer in huis had, of 
beter gezegd, meer in de garage. Mijn Eend 
stond daar en waarom zou ik die auto niet 
gebruiken in mijn foto’s. Op een in Nieuwe-
gein (daar wonen wij) mooie dag reed ik 
voor een fotosessie in de Eend naar Drenthe. 
Onderweg begon het te regen. In Drenthe was 
het voor een shoot met de Eend te nat. Maar 
goed, je rijdt geen kilometers naar Emmen 
om dan weer terug te gaan. Zoekend naar 
droge momenten reed ik met het model over 
de Rijksweg, een lege natte weg lag voor en 
achter ons. De regen kwam met grote hoe-
veelheden uit de lucht.
Raak, daar in het regenachtige Drenthe 

veranderde mijn denken, de nieuwe beeldtaal 
stond volstrekt helder op mijn netvlies. Ik 
vroeg Utah, mijn model, of zij bereid was in de 
regen op blote voeten in het midden van de 
weg te gaan lopen. Ze deed het. Ik had hier 
niet op gerekend, de verkeerde lens bij me, 
dus niet echt scherp, maar wat een wereld-
foto was dit. Een volledig vereenzaamd beeld 
van een verregende vrouw lopend bij de pijl 
om in te voegen over een volstrekt verlaten 
weg. Een weg die wij normaal gebruiken om 
naar elkaar toe te komen. Dat beeld, het beeld 
wat ik zocht vond ik op een volstrekt verre-
gende dag ergens in Drenthe. Die dag vond ik 
mijzelf weer terug.

Desolaat
Niet veel later, in Den Helder maakte ik de 
serie die ik aan de Eikrant zond. Foto’s met 
een onwerkelijke, desolate sfeer. De mensen 
op de foto’s zijn niet gelukkig, zij keren zich 
van elkaar af. Hoewel samen hebben ze geen 
contact. Dat soort tegenstellingen, schoon-
heid tegen verval, de echte contrasten in het 
leven met als uitgangspunt een verlaten, wat 
desolate sfeer is wat ik zoek en in een foto wil 
vastleggen. Dat vergt research en veel tijd. De 
foto wordt in scène gezet en veel foto’s zullen 
er tijdens een sessie niet worden gemaakt. Ik 
ben nu een team aan het vormen waar onder 
andere Guido, onze huidige secretaris deel 
van uit maakt. Edwin van Baar gaf zaterdag 
aan dat zijn Burton en Traction in de foto’s 
kunnen fungeren. Met het bestuur van het Ei 
wil ik overleggen de locatie van Helmontstraat 
een keer ‘s nachts voor een foto te mogen 
gebruiken.

Zoektocht naar aller-lelijkste Eendje
De zoektocht begint vorm te krijgen, ideeën 
te over. Waar ik nu naar zoek is het werkelijk 
aller-lelijkste Eendje wat er bestaat. Hoe ik de 
Eend ga gebruiken weet ik nog niet maar dat 
ik hem ga gebruiken staat vast.
Jan Näezer

ICCCR 2016 in Nederland
Volgend jaar is het zover. Dan wordt van 11 tot en 
met 14 augustus de Citroën Wereldmeeting, beter 
bekend als de ICCCR (International Citroën Car Club 
Rally) in Nederland gehouden. Deze meeting vindt 
plaats op het landgoed Middachten in de gemeente 
Rheden aan de IJssel, ten noorden van Arnhem.
De voorbereidingen zijn in volle gang maar we kun-

nen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Meld je aan voor dit evenement op 
ICCCR2016.nl.
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Zomer 1962 
In ons gezin (vader, moeder en mijn vier 
jaar jongere zusje) waren wij gewend om 
in de vakantie te kamperen in Nederland, 
een huisje te huren, van woning te ruilen 
(woningruil) of te logeren bij familie. 

Maar in 1962 (ik was 8 en mijn zusje 4) ging 
het anders. Mijn ouders hadden samen met 
een oom en tante het plan opgevat om op 
vakantie te gaan naar het Comomeer in 
Italië. De zus van mijn tante was getrouwd 
met een heuse Italiaan en woonde ergens 
aan het Comomeer. Dit was dan toch een 
beetje vertrouwd in het verre Italië! Mocht er 
iets mis gaan dan was hulp nabij. Mijn oom 
en mijn vader hadden allebei een Eend en zo 
werden er in het voorjaar plannen gesmeed 
om de verre reis te gaan maken. 

Alles in de Eend
Eindelijk was het zover...de Eend werd 
ingepakt met alle kampeerspullen. Het is 
voor mij nog steeds een raadsel hoe alle 
spullen in de ribbelkapEend een plaatsje 
hebben gekregen! Eén ding weet ik nog wel…
de helft van de achterbank werd volgepakt 
met kampeerspullen. Het gevolg hiervan 
was dat tijdens de reis mijn zusje en ik met 
regelmaat van plaats wisselden. Wie pech 
had zat twee uur lang op de stang van de 
achterbank, zitten op een kussen was niet 
altijd de echte oplossing.

De Moezel, Basel, de Alpen en …..het 
Comomeer
De eerste dag op weg. Wij woonden in het 
westen van het land en mijn oom, tante, 
neefjes en nicht woonden in het oosten. 
Kortom er werd afgesproken aan de grens bij 
Zevenaar. Vandaar zouden wij samen verder 
rijden. Rond elf uur was de ontmoeting en 
vervolgens gingen we op weg, Duitsland in. 
Met de nodige tussenstops waren we aan het 
einde van de middag helemaal in Koblenz! 
Er werden tenten opgezet en een pan maca-
roni was zo gemaakt. Het was mooi weer en 
we stonden op een schitterende camping, 
zo herinner ik mij. Vanaf de camping was er 
zicht op de rivier de Moezel en langs de Moe-
zel reed met grote regelmaat een stoomtrein 
(1962!). In gedachten zie en hoor ik hem nu 
weer rijden….schitterend.

De volgende dag moest er natuurlijk eerst 
worden ontbeten, de bungalowtenten 

worden afgebroken en de hele handel moest 
weer worden ingepakt. Rond half tien werd 
er vertrokken en gingen wij weer verder. Er 
moest flink worden doorgereden over de 
autobahn want die dag was de bestemming 
Basel. Veelal bleven wij tussen de vrachtwa-
gens hangen. Inhalen was niet altijd een 
mogelijkheid. Vooral het stuk naar Basel 
ging over betonplaten. De overgang naar 
ieder betonplaat kon je horen. Weer werd er 
natuurlijk met regelmaat gepauzeerd en op 
de achterbank werd er natuurlijk steeds van 
plaats gewisseld. Aan het einde van de mid-
dag werd Basel bereikt en volgde weer het 
ritueel van kokende moeders en tentopzet-
tende mannen.

Op de derde dag werd er wat eerder vertrok-
ken, want vandaag was een zware dag….de 
Alpen moesten worden bedwongen. Voor wie 
wel eens door Zwitserland rijdt: Vandaag de 
dag is dit natuurlijk een eitje, maar in 1962 
was dit een reis langs alle plaatsjes en alle 
meren. Na de middagpauze lag de Gotthard 
pass voor ons. Hier gingen we kruipend 
tegenop en vrolijk zoevend weer vanaf. Italië 
lag in het verschiet. Eenmaal aan de grens 
bij Chiasso aangekomen werden wij begroet 
door een schitterend aangeklede douanier 
met tropenhelm. Hij was erg vriendelijk 
tegen ons en vooral tegen mijn blonde zusje. 
Hij vond dit bijzonder, zo begrepen wij in 
gebarentaal, want in Italië zijn alle meisjes 
donker. Hij had de tijd, want Nederlanders 
aan de grens dat was toch wel bijzonder! 
Van Chiasso naar het Comomeer is niet zo 
heel ver meer. Dit keer aan het begin van de 
avond werden er, voorlopig voor het laatst, 
weer tenten opgezet en gekookt. Na drie reis-
dagen kon de vakantie aan het Comomeer 
beginnen.

Op de camping ging het er verder gebruike-
lijk aan toe. Wij kinderen waren veel aan en 
in het meer te vinden, wat dat betreft is er 
niet zoveel veranderd in de afgelopen jaren.

Slang
Twee verhalen zijn in mijn herinnering 
blijven hangen. De beide Eenden stonden 
met open dak onder de bomen. Ineens werd 
het druk met Italianen bij de Eenden. Er 
hing een grote dikke slang in de bomen en 
die was van plan om zich voorzichtig neer 
te vleien op de achterbank van een van de 
Eenden! Veel Italianenlawaai, porco dio’s, 
armgezwaai…de slang moest daar weg. Mijn 
oom kwam rustig aanlopen, zo vertelt de fa-
miliegeschiedenis, pakte een stok en wist de 
slang daarmee weg te halen boven de auto’s. 
Toen hij eenmaal op de grond lag werd hij 
(de slang) met veel lawaai en ophef bekogeld 
met stenen door de Italianen, op de camping 
waren verder nog geen Nederlanders! Het 
was een gevaarlijke slang en mijn oom was 
de held!

Zoals verteld woonde een zus van mijn tante 
en haar man Antonio aan het Comomeer in 
Lecco. We werden daar met zijn allen een 

keer uitgenodigd voor de lunch. Een Itali-
aans gezin en twee Hollandse gezinnen aan 
een rijkelijk gedekte tafel. Met handen en 
voeten werd er gesproken met de Italianen. 
Antonio had de illusie dat hij goed Neder-
lands kon spreken als hij achter elk zinnetje 
een gvd /porco dio liet horen! Na de maaltijd 
en de vele mandflessen Chianti werd er weer 
terug gereden naar de camping. Van alco-
holcontrole begin jaren zestig was, gelukkig 
voor mijn oom en vader, nog geen sprake.

Rollende kei
Na anderhalve week lekker te hebben ge-
kampeerd moest de terugweg weer worden 
voorbereid. Er werd besloten om een andere 
route te gaan rijden. Ten noorden van het 
Comomeer is er de Splugenpass. Deze pass 
stond op het programma voor de terug-
weg. Deze passweg was nog nauwelijks in 
gebruik en er was dan ook eigenlijk geen 
verkeer. Twee Eendjes klommen omhoog en 
hoe hoger we kwamen hoe slechter de weg 
werd. Uiteindelijk was het niet meer dan 
een grindpad. Bijna bovengekomen kreeg 
iedereen de schrik van zijn leven. Van de 
berg kwam een redelijk forse kei naar bene-
den rollen. Natuurlijk geen vangnet of iets 
dergelijks. De kei kwam met een plof op de 
weg terecht, precies tussen de twee eenden 
in. Iedereen realiseerde zich maar al te goed 
wat er had kunnen gebeuren als de kei in 
een van de auto’s was terecht gekomen! 

De terugreis, hier waren natuurlijk ook weer 
drie dagen voor uitgetrokken, verliep verder 
prima. Tentbouwende mannen, kokende 
moeders en natuurlijk werd op de achter-
bank regelmatig van plekje gewisseld.

Nostalgie
Tegenwoordig komen wij nog regelmatig in 
Noord-Italië. Meestal is dit vroeg opstaan, 
muziekje en airco aan in de moderne 
“people-mover” en afhankelijk van het aan-
tal files zijn we zo’n 12 uur later op plaats 
van bestemming. Bijna iedere keer denk ik 
terug aan de nostalgische rit van weleer. 
Waarschijnlijk is toen al de kiem gelegd voor 
de liefde voor de Eend, want vermeld moet 
nog wel worden dat destijds in 1962 zowel de 
heen- als terugreis zonder technische manke-
menten is volbracht.

Paul Otto

Zomer 1962 of was het 1963?
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De Vaderdagrit met de EEEC* (*de Enige Echte Eenden Club)
Op zondag 21 juni, Vaderdag dus, was de 
Vaderdagrit. Uitgezet door onze evenementen 
commissie in de persoon van Pieter Vogel. 

Daar is hij erg goed in, in het uitzetten en 
organiseren van ritten. Hij had de rit de dag 
daarvoor nog een keer gereden, voor de 
zekerheid en toen alleen een kleine omleiding 
gevonden, dat moest geen probleem zijn. Blijk-
baar had er langs de kant van de weg geen 
vooraankondiging gestaan, dat op die zondag 
er een wielerronde was in Zoeterwoude Dorp, 
waardoor onze rit daar stagneerde. Maar, niet 
getreurd en binnendoor omgereden naar Was-
senaar. Wel een mooi deel van de route gemist 
daardoor. 

Goed begin
De ontvangst was bij het Eendeëi. Bij het voor-
uit bekijken van de aanvliegroute hiervan, viel 

het me op, dat de aanwij-
zingen op de website niet 
strookten me die van rou-
tenet. Nu ben ik heel goed 
in verdwalen, dus daarom 
wat eerder van huis 
gegaan. Bij het binnenrij-
den van Rotterdam kwam 
ik een Eend achterop en 
dat bleek die van Pieter te 
zijn. Die ben ik toen maar 
gevolgd, via duidelijk weer 
een andere route, maar 
zo ben ik er wel direct 
gekomen. De nieuwe 
locatie blijkt minder sfeer 
te hebben als de oude, 
maar ze zijn duidelijk bezig 
die er bij te maken. Overal 
bakken groen en binnen 
heel vrolijk schilderwerk. 
Het geheel was in elk 
geval veel groter, met meer 
ruimte om te sleutelen en 
om Eenden te parkeren. 
Na de koffie en de taart 
en nogmaals koffie met 
eventueel nogmaals taart, 
met zes Eenden op weg 
gegaan. Een combinatie-

rit van de EEEC en het Eendeëi, waarbij een 
aantal van allebei lid bleek. Zes auto’s is niet zo 
veel, dus we konden achter elkaar aan blijven 
rijden. Keurig op elkaar wachten als er een 
stoplicht of een drukke weg tussen kwam, dat 
zijn we gewend. Alleen in mijn Eend zitten en 
dan toch foto’s nemen, ook dat ben ik gewend. 
Hoewel foto’s naar achteren dan toch een 
probleem blijken. 

De rit
De tocht was gewoon mooi, we kwamen door 
delen van Schiebroek en ander satelietsteden 
van Rotterdam, waar ik nog nooit geweest was 
en die wonderschoon bleken te zijn. Vervol-
gens het groene hart van Zuid-Holland in, dat 
net zo groen is als de natuur in andere delen 
van het land. De wielerronde bij Zoeterwoude 
Dorp, dat was even een domper, maar we 
kwamen uiteindelijk in Wassenaar en bij het 
Louwman museum. Daar mag je met auto’s 
ouder dan veertig jaar tussen de heggen door-
rijden en pontificaal parkeren voor de ingang. 
Het leuke daarvan is, dat je ook onmiddelijk 
publiek hebt. Het zijn allemaal oldtimer liefheb-
bers, dus komen ze direct kijken. Iedereen 
‘heeft vroeger ook zo’n Eend gehad’ en weet er 
over te vertellen. 

Het museum zelf kende ik al van top tot kelder 
(zeker aan te bevelen!), dus heb ik de rest 
hier verlaten, maar het was zeker een goed 
bestede vaderdag. Irene Doorenbos
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COLUMN

Grijze man in grijze Eend

De verbeterende socio-economische omstan-
digheden, gezondheidszorg en minder roken 
laten de gemiddelde leeftijd van ons ver-
scheiden langzaam omhoog kruipen. Fijnstof 
in de verstedelijkte gebieden is nog een te 
bedwingen bedreiging.  Wij Eendrijders zitten 
daar wat dubbel in omdat milieu zones ons 
zullen gaan weren. Onder de oldtimer liefheb-
bers en binnen de clubs die deze liefhebbers 
vormen treft men vooral oude mannen aan. 
Grappig is dat ook de jongeren en zelfs jonge 
vrouwen zich aangetrokken voelen door de 
2CV.
Ouderen zijn een groep in onze samenleving 
die hun numerieke macht niet in politieke 

invloed hebben weten te vertalen. Integen-
deel, clubs waarvan veel ouderen lid zijn, 
waaruit ook de hun bindende activiteit moge 
bestaan, voelen zich ongemakkelijk. Vaak is 
er zelfs iets van schaamte en hun bestuurlijke 
activiteiten zijn geforceerd gericht op verjon-
ging. Van “Grey Power”, een beweging in de 
USA en Australië van ouderen die zich bewust 
zijn van hun economische en electorale 
macht, heeft in Nederland nog nooit iemand 
gehoord. In navolging van Godfried Bomans 
heb ik altijd geroepen dat je de ouderdom 
niet moet verhullen, maar met tromgeroffel 
moet binnenhalen. Toch zijn er van die mo-
menten dat de tijd je onverwacht te grazen 
neemt. Dat was deze week. Met vriendin en 
collega ging ik naar Amsterdam ter voorberei-
ding van haar promotie. Omdat we precies om 

tien uur daar moesten zijn en de A4 bewrakt 
was na een ongeluk, reisden we per trein en 
tram. Toen was er die genadeloze zweepslag. 
Voor het eerst van mijn leven bood een 
jonge, misschien zelfs wel zwangere, vrouw 
mij haar zitplaats aan in lijn 6. 
Behalve dat ouderdom in absolute getallen 
kan worden gedefinieerd is het tevens een 
contrast- verschijnsel. Binnen een oldtimer 
club is het makkelijker om je niet oud te 
voelen. Ben benieuwd hoe het afloopt met 
onze lobby bij de fijnstof regelgeving en het 
vaststellen van de zone grenzen. De FEHAC 
zal hier goed voorbereid en zelfbewust, “grey 
power”, ten strijde moeten trekken.
Hendrikus Berendsen

Gespot in de Achterhoek

Uitgeknipt door Evert

Nieuw: De Column
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