
De Schepper ontmaskerd…. Bibbervoeten van goud! 
 
Wie wel eens een artikeltje van mijn hand leest, weet dat ik bij het knutselen aan Tractions 
met respect te werk ga. Respect, niet alleen voor de spullen en de techniek (heel wat op 
zich bruikbare delen zijn immers uit onwetendheid in de handen van goedwillende 
amateurs zoals ik gesneuveld), maar ook respect voor het gedachtengoed van de 
Schepper: de techneut of de ontwerper die het heeft moeten bedenken. Als ik niet precies 
snap hoe het werkt of in elkaar zit, stel ik mijzelf de vraag: wat is er door het brein van die 
beste kerel van de ontwerpafdeling (vrouwen deden dat soort werk toen nog niet) heen 
gegaan… om iets zó ingenieus, prachtigs, nodeloos ingewikkelds, prutserigs, knulligs, 
onbenulligs, vul maar in! te kunnen bedenken?? Dat levert soms verrassende inzichten 
op. 
 
Tot de categorie “knullig en 
onbenullig” behoort zonder enige 
twijfel het verwarmingssysteem van de 
Traction. Je kunt je nauwelijks 
voorstellen dat het was bedoeld om te 
verwarmen want bij temparaturen 
beneden pakweg 5 graden als je deze 
voorziening werkelijk nodig hebt, 
stroomt er door de fameuze 
kachelbuis eerder koude lucht bij de 
linkervoet van de bestuurder het 
interieur binnen! Tractions worden van 
binnen doorgaans vanzelf warm, soms 
zelfs erg warm! Dat geldt in het 
bijzonder voor de voeten van de 
passagier rechts voorin, net boven de 

uitlaatpijp. Maar het door de fabriek 
ingebouwde “verwamingssysteem” 
draagt daar niet of nauwelijks aan bij. Ik weet dat er grille- en rolhoezen bestaan die het 
rendement wat kunnen verbeteren, maar in de praktijk stelt dit niet veel voor. De makke blijft dat 
de luchtstroom niet naar de voorruit kan worden geleid (dat zou namelijk wel degelijk nuttig zijn), 
en dat het systeem bij stilstaan of heel lage snelheden niet werkt. 
 

De “ingénieur” die het verwarmingssysteem van de 
Traction heeft bedacht, is er kennelijk van uitgegaan dat 
ijskoude rijwind die in een fractie van een seconde langs 
slechts enkele pijpjes van de nauwelijks warme radiateur 
suist, wordt opgewarmd, waarna deze op een behaaglijke 
temperatuur via de welbekende holle kachelbuis het 
interieur binnenstroomt. Een misvatting, die mij doet 
vermoeden dat de Schepper aan de Côte d’Azur moet zijn 
opgegroeid, waar het ook ’s winters zelden koud is. Ik 
denk dat in werkelijkheid geld hier een doorslaggevende 
invloed heeft gehad, want veel kan deze “chauffage” niet 
hebben gekost: zij bestaat uit een blikken trechter met een 
metalen flap eraan die links achter tegen de radiateur 
moet worden geschroefd en de bekende ovale blikken 
buis die met behulp van twee rubbermanchetten tussen de 
radiateur en het schutbord moet worden geplaatst. Van de 
eigenaar werd verwacht dat hij deze voorziening ’s zomers 
gewoon liet weghalen, waarna de opening in het 
schutbord onder de motorkap met een dop moest worden 

afgesloten. De latere koffermodellen waren voorzien van een ronde rubberen flap aan de 
binnenzijde die m.b.v. een stangetje en een draaiknop links op het dashboard kon worden 
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geopend of gesloten: op de draaiknop prijken de letters “O” en “F” wat staat voor “Ouvert” en 
“Fermé”. Eerst dacht ik nog dat de “O” op die knop een C voor “Chaud” was (“F” zou dan voor 
“Froid” hebben gestaan), maar dat bleek gelukkig een vergissing…. 
 

  
 
Het allerlaatste restauratiekarwei dat nog aan mijn 15-H restte, betrof het opknappen en 
monteren van het verwarmingssysteem. Het feit dat ik zonder deze voorziening inmiddels 3 jaar 
naar volle tevredenheid heb rondgereden, toont aan hoeveel haast ik ermee had. Maar ik had de 
spullen toch liggen en “voor de mooi” hoort het er toch een beetje op, dacht ik. Bij de 15-Six zijn 
de onderdelen enigszins afwijkend: de blikken trechter houdt rekening met de schuin achterover 
geplaatste radiateur, en uiteraard is de 
holle buis wat langer. Bij de 15-H is het 
wéér anders: de kachelbuis maakt een 
zigzagbeweging, ogenschijnlijk bedoeld 
om de HD-pomp te ontwijken. Maar schijn 
bedriegt! Ik ben een beetje bang dat de 
bollebozen van het Bureau d’Études er 
geen rekening mee hebben gehouden dat 
vlijtige knutselaars 50-60 jaar later wel 
eens beide typen in hun bezit zouden 
kunnen hebben: met en zonder zigzag. 
Dat hadden ze kunnen weten toen ze deze 
fraaie maar knullige voorziening van de 
tekentafel lieten komen! U mag dit niet 
verder vertellen, maar de rechte 
kachelbuis van een 15-Six past gewoon op 
een 15-H (zie foto). De rechte buis blijft 
mooi vrij van de HD pomp en de V-snaar die de pomp aandrijft, geen vuiltje aan de lucht! Flauw 
en een beetje ondeugend natuurlijk, maar ik kon het niet laten om dit toch even uit te proberen. 

 
Terug naar mijn opknapklus. De blikken 
delen zijn eerst van roest en oude 
laklagen ontdaan. Tijdens dat proces 
kwam (gelukkig!) glanzende kale plaat 
tevoorschijn. Maar toen ik met mijn 
staalborstel in de buurt van een van de 
knikken in de buis kwam, leek het wel of 
er goud tevoorschijn kwam! Zo mooi was 
het niet, maar wat wel bleek, was dat de 
naden bij de knikken in de buis met koper 
waren (hard)gesoldeerd en niet 
simpelweg dichtgelast zoals je zou 
verwachten. Wat zou daar nu weer de 
reden van zijn geweest?  
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Ik vermoed dat het (met de hand) dichtlassen van de dunne plaat tot veel afkeur zou hebben 
geleid. Met (hard)solderen kan er niet veel worden verprutst, maar het kost uiteraard wel meer tijd 
en je hebt duurdere kopersoldeer nodig. Ik schat dat de kosten om zo’n geknikte buis voor een 
15-H te produceren minstens het drievoudige moeten zijn geweest van die van een rechte buis, 
waarbij de voorgesneden plaat vermoedelijk simpelweg om een mal werd gevouwen en aan 
elkaar gepuntlast.  
 
De iets meer dan 3.000 stuks kachelbuizen 
die Citroën voor de 15-H serie heeft gemaakt 
(of laten maken) moeten onevenredig duur 
zijn geweest. Nu ook nog eens blijkt dat de 
rechte buis ook gewoon zou hebben gepast, 
roept dit eens te meer de vraag op, wat zich in 
het brein van dit “verwarmingsbuizen-genie” 
moet hebben afgespeeld. De 15-H kostte 
aanzienlijk meer dan een “gewone” 15-Six. 
Misschien hielp dit om de klant nog eens extra 
te laten merken dat hij iets heel speciaals in 
handen had. De 15-H was –en is- 
ontegenzeggelijk een bijzondere auto met 
bijzondere rijeigenschappen, maar de Yin-
Yang van de kachelbuis hadden ze wat mij 
betreft gerust mogen weglaten. 
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