
Ben ik wel goed genoeg voor deze Citroën?! 
Dat automobielfabrikanten van alles ondernemen om hun auto’s aan de juiste klantenkring te 
slijten, is genoegzaam bekend. Bij het bedenken en uitwerken van een nieuw model zijn marketing 
gegevens (op welk koperspubliek moet hij worden gericht, welk volume kan worden afgezet, en 
nog veel meer) van het grootste belang. Maar dat is iets anders dan een fabrikant die de verkoop 
aan bepaalde klantenkringen probeert tegen te houden of zelfs ronduit weigert, of die de zaken zo 
stuurt dat de ene groep potentiële kopers voorrang krijgt boven de andere. Bij Citroën was dit in 
de jaren ’50 en ’60 de normaalste zaak van de wereld: het aanschaffen van een Traction of een DS 
was een voorrecht, waarvoor Citroën in bepaalde gevallen zelfs toestemming moest verlenen. Dat 
gold in het bijzonder voor de meer exclusieve modellen. Om de verspreiding van hun producten en 
het behoud van hun imago in goede banen te leiden, bestond er een vanuit Parijs strak 
gereguleerd systeem van Concessiehouders (een concessie is een recht dat aan iemand expliciet 
wordt verleend, denk aan het ontginnen van een mijn of het aanbieden van openbaar vervoer). Die 
Concessionaires kregen dan weer de mogelijkheid om onder hun verantwoordelijkheid Agenten en 
Sub-Agenten aan te stellen.  

Alles wat met de verkoop en het onderhoud van Citroëns te maken had, werd vanuit Parijs aan de 
Concessionaires (en in het buitenland: aan de importeurs) gedicteerd. Voor de techniek is dit niet 
geheel onlogisch, omdat immers technische modificaties , reparatie- en onderhoudsinstructies vanuit 
de fabriek horen te komen. Maar ook het te gebruiken promotiemateriaal, de verkooppolitiek, tot en 
met de manier waarop het product aan de klant moest worden gepresenteerd, werd vanuit het 
hoofdkwartier opgelegd.  Zo is bijvoorbeeld bekend dat de verkoper van een DS19 de potentiële 
klant bij een proefrit onder geen enkele voorwaarde zelf achter het stuur mocht laten plaatsnemen 
(ik heb dit persoonlijk van nabij meegemaakt, zowel in 1956 bij de DS19 van mijn vader, als aan het 
begin van de jaren ‘70). De bediening van dit type was zó afwijkend van alles wat gangbaar was, dat 
men kennelijk verwachtte dat het gestuntel met de halfautomatische schakeling, de ronde remknop 
en de stuurbekrachtiging, een koper meteen zou afschrikken. Voor de verkopers die begin jaren ’70 
de SM aan de man moesten brengen, golden soortgelijke regels. 

Het meest aansprekende voorbeeld van door Citroën gereguleerde kopers-selectie is wel de 
zescilinder Traction Avant met hydropneumatische vering, de 15-Hydraulique. Daarvan gaat altijd het 
verhaal dat deze auto’s uitsluitend aan een zorgvuldig geselecteerd publiek mochten worden 
verkocht, en dat de koper de auto niet onderhands mocht doorverkopen. Onlangs ben ik in het 
Conservatoire Citroën op het spoor gekomen van de 
documentatie die hieraan ten grondslag ligt. Het 
Conservatoire heeft een aantal bundels samengesteld met 
relevante documentatie die betrekking heeft op de 
verschillende Citroën modellen. Zo is er ook een bundel die 
gaat over de 15-Six. Deze bundels zijn bij het Conservatoire 
voor 39 Euro per stuk te koop, en bevatten voor wie de Franse 
taal enigszins machtig is, veel interessant bronnenmateriaal. 
De 15-Six bundel bevat bijvoorbeeld een reeks 
handgeschreven aantekeningen uit 1938 van Marcel Michelin 
aan Pierre-Jules Boulanger (de toenmalige hoogste baas van 
Citroën), waarin op- en aanmerkingen worden gemaakt naar 
aanleiding van zijn ritten met een uit 80 stuks bestaande 
proefserie 15-Sixen. Vervolgens vertrekt Boulanger aan de 
ontwerpafdeling telkens instructies om deze punten te 
verhelpen, etc.  



In deze bundel bevindt zich ook de Circulaire No 3235 van 16 april 1954, gericht aan de 
Concessionaires, met betrekking tot de verkoop van de 15/Six –H. Ik heb deze Circulaire in het 
Nederlands vertaald (zie bijlage), waarbij ik de oorspronkelijke lay-out en het lettertype heb 
overgenomen. Als je deze instructie aan de dealers leest, lopen de koude rillingen je over de rug. 
Welke automobielfabrikant zou zich vandaag de dag nog kunnen veroorloven, zich zó verheven en zó 
arrogant naar zijn koperspubliek op te stellen! Van dit laatste zijn wat Citroën betreft nog wel meer 
voorbeelden bekend. 

Kort samengevat kwam het op het volgende neer: de Concessionaires moesten potentiële kopers van 
een 15-H persoonlijk selecteren uit een kring van bekenden. Deze moesten reeds in het bezit zijn van 
een 15-Six of tenminste een 11 CV. Eerstgenoemden dienden voorrang te krijgen. Jammer dus voor 
de goedwillende ziel die met zijn Peugeot 203 of zijn Simca P60, zijn Renault 4CV of zijn Citroën 2CV 
kwam voorrijden: meneer (vrouwen deden dat soort onderhandelingen toen al helemaal niet), 
helaas, u komt niet in aanmerking voor deze voor u veel te chique auto. Vervolgens moesten de 
geloofsbrieven van de potentiële koper (naam, beroep, huidige auto, etc) per post naar Parijs worden 
opgestuurd, waarna men daar besliste of de koop doorgang kon vinden. Alleen al dit laatste (de 
keuring van de potentiele koper) moet een week of twee in beslag hebben genomen: brief uittypen, 
per post naar Parijs sturen, op het hoofdkwartier bij de juiste afdeling bezorgen, beoordelen, 
goedkeuringsbrief uittypen en per post terugsturen, etc. En de koper maar wachten of hij van Citroën 
de 940.000 Francs (exclusief belastingen) die een 15-H kostte, wel mocht uitgeven. Dat was zelfs naar 
huidige maatstaven een zeer aanzienlijk bedrag1, en menige order zal aan de neus van 
Concessionaires in den lande voorbij zijn gegaan omdat een klant niet van zins was om op de “zegen 
uit Parijs” te wachten. Dan maar een Ford Vedette, een Ford (later Simca) Versailles of een Renault 
Frégate, of een andere, meer moderne auto uit die tijd, waar ze niet zo moeilijk over deden! 

En inderdaad, als de koper dan eenmaal de genade van Citroën had ontvangen, moest hij zich 
verplichten de auto uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan te wenden, wat zoveel betekende als: 
niet doorverkopen. De 15-H mocht uitsluitend bij de fabriek in Parijs worden afgenomen, hetzij door 
de Concessionaire, hetzij door de klant zelf, nadat hij door eerstgenoemde uitgebreid was 
geïnstrueerd. 

                                                           
1 Omgerekend naar het prijspeil van 2013 zou dit ongeveer 20.300 Euro zijn. Dit is exclusief de invoerrechten in 
Nederland, de omzetbelasting en de BPM, die in 1954 nog niet bestonden. De 15-Hydraulique is in Nederland 
nooit als nieuwe auto verkocht, en kwam ook niet op de prijslijsten van Citroën voor. Gelet op de laatst 
bekende Nederlandse prijs van een 15-Six en de “startprijs” van de DS19, zou een 15-H vermoedelijk rond  
11.000 Gulden moeten hebben gekost. 



Wie kochten (of kregen) dan die 15-Hydrauliques waarvan in 1954 en 1955 uiteindelijk een kleine 
3.100 stuks zijn geproduceerd. Om te beginnen mensen die binnen het (in Frankrijk van oudsher 
omvangrijke) staatsbestel een invloedrijke functie vervulden: de president, ministers, hoge 
ambtenaren, ambassadeurs, de burgemeesters van de grote steden, legergeneraals en dergelijke; 
vervolgens de toplieden van belangrijke instellingen en industrieën –en daarna moet de koek wel 
ongeveer op zijn geweest. Het Franse “old-boys-network” dat tot op de dag van vandaag via de 
Écoles Supérieures tot in de uithoeken van de natie reikt, zal hier prima hebben gefunctioneerd.  

Lang heeft dit mysterieuze systeem van verkoopregulering niet standgehouden. Om te beginnen was 
met de komst van de DS19 in oktober 1955, de belangstelling voor de luxe versie van de Traction snel 
verdwenen. De zescilinders –en dus ook de 15H- verloren heel snel hun glans en hun waarde, zowel 
letterlijk als figuurlijk. Als je meetelde in Frankrijk, hoorde je daar niet meer in gezien te worden. 
Citroën zelf had de handen vol aan het verkopen en rijdend houden van de DS, met al zijn technische 
troebelen van de beginperiode. Een ander “lek” waar Citroën niet zoveel tegen kon doen, waren de 
auto’s die door Franse diplomaten en zakenlieden werden meegenomen naar posten in het 
buitenland, en die vervolgens –veelal wegens mankementen aan het hydraulisch systeem- strandden 
en werden achtergelaten, omdat vervoer terug naar Frankrijk niet meer de moeite waard was. 
Menige 15-H, waaronder ook de mijne, is door een opkoper als wrak uit een ver land teruggehaald 
en vervolgens “in de handel” terechtgekomen. 

Je vraagt je af wat de beweegredenen van Citroën moeten zijn geweest om de verspreiding van de 
15-Hydraulique zo strak in onder controle te willen houden. Er wordt wel beweerd dat een zekere 
angst voor negatieve publiciteit ten gevolge van allerlei storingen maakte, dat men deze auto slechts 
bij merktrouwe kopers wilde uitzetten. Citroën was in die tijd erg benauwd voor het uitlekken van 
geheimen rondom het nieuwe model, en men leefde op voet van oorlog met een aantal bladen 
waaronder l ‘Auto-journal in het bijzonder, wegens het al in 1953 publiceren van een –achteraf 
bezien- wel erg accuraat artikel over de latere DS. De 15-H mocht dus beslist niet in handen komen 
van lieden die hem zouden willen ontleden, om precies te ontdekken hoe het hydraulisch systeem 
werkte. En, men wilde feedback krijgen van eigenaren die Citroën in principe een goed hart 
toedroegen. Achteraf bezien oogt dit wat paranoïde en lachwekkend, al helemaal wanneer we 
bedenken dat de complexiteit van het hydrauliek van de 15-H niet veel voorstelt in vergelijking tot 
wat de eerste DS19 allemaal in huis had. Het blijft gissen naar de werkelijke beweegredenen, maar 
een feit is wel dat het merk Citroën in die tijd in Frankrijk een symbool van de “nieuwe” natie was, en 
zich mede daarom wel het een en ander dacht te kunnen veroorloven. Renault –altijd de grote rivaal 
van Citroën- zat op het strafbankje omdat Louis Renault wegens collaboratie met de vijand tijdens de 
oorlog, zijn onderneming in 1945 als “Régie” onder staatstoezicht had zien plaatsen, Peugeot had in 
die tijd slechts één model: de 203, en Simca was eigenlijk een te klein merk dat als nogal “burgerlijk” 
werd gezien –en belangrijk ook: niet echt Frans, want ze bouwden aanvankelijk alleen Fiats in 
licentie! Dus: wie niet ruim het dubbele voor een Delage, een Hotchkiss of een Salmson wilde 
neertellen maar wel een “auto-op-stand” zocht, kwam al gauw bij Citroën terecht. 

Dit waren andere tijden, terug naar de onze. Ik heb mij natuurlijk gehaast om aan de hand van de 
Circulaire 3235 na te gaan of ik wel goed genoeg ben voor de 15-Hydraulique. Of dat het geval is, laat 
ik graag aan de lezer over. Ik beschouw mijzelf maar gewoon als een tijdelijke oppasser…. 
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