
60e verjaars-uitje voor een 15-Hydraulique 
“Reine de la Route” 

Het aantal rijdende Tractions dat de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt, daalt snel. Dat geldt 
zeker voor de 15-6 modellen, die zoals bekend na de introductie van de DS19 in oktober 1955 snel 
het veld moesten ruimen. Eigenlijk is de zescilinder Traction in het Citroën gamma al vanaf eind 
1953 min of meer als een nachtkaars uitgegaan, zeker in Nederland waar de laatste reguliere 
productie-exemplaren (in België geassembleerd) begin 1954 op kenteken zijn gezet. In Frankrijk lag 
dit iets anders, want daar had men de “list” verzonnen om de 15-Hydraulique (6-H in Citroën 
termen) uit te brengen. Ook de “gewone” 15-Six (zonder de “H”) is in die jaren nog wel verkocht, al 
dan niet als Familiale, zij het in zeer kleine aantallen. Een overlevende zescilinder Traction van de 
laatste bouwjaren is vandaag de dag echt een zeldzaamheid. 

Het Conservatoire Citroën heeft in de archieven achterhaald dat mijn 15-Hydraulique op 8 juni 1955 
de fabriek heeft verlaten. Het is het 2.803e exemplaar uit de serie van ongeveer 3.000 die van de 
normale productielijnen zijn gekomen. Minder dan 4 maanden later zou de DS worden 
geïntroduceerd. Dit is dus echt een “late” 15-H en ook deze auto is inmiddels de grens van 60 jaar 
gepasseerd. Dat was voor mij aanleiding om de Dame te trakteren op een rondrit door “la Patrie”. Ik 

heb familie die elke zomer de Charente Maritime (aan 
de Atlantische kust, iets ten Noorden van Bordeaux) 
opzoekt om daar de oesterkwekers aan een boterham 
te helpen, dus dat was een goede –en zeker 
aangename!- eindbestemming. Vanuit mijn 
woonplaats in het Noord-Hollandse is dat langs de 
kortste weg ongeveer 1.100 km. Vanzelfsprekend heb 
ik een andere route gereden en tussenstops ingelast 
op plaatsen waar iets te zien of te beleven viel (zie 
kaartjes). Eén ding stond voor mij voorop: ik wilde 
druk (file)verkeer zoveel mogelijk vermijden; ten 
eerste omdat het rijden met een oldtimer tussen 
denderende vrachtwagencombinaties en ongeduldige 

bestuurders die allemaal als eerste ergens willen zijn, niet aangenaam is. Daarnaast heeft vooral de 
zescilinder Traction onder dergelijke omstandigheden de neiging om warm te lopen. Mijn auto moet 
het doen met de (weliswaar schone) originele radiateur en waterpomp die van origine een matige 
capaciteit hebben. Files waren nog niet uitgevonden toen deze auto werd gemaakt, en zolang je deze 
weet te vermijden, is er nooit een probleem met de koeling. In praktische zin betekende dit dat ik 
met de grootst mogelijke boog om Parijs wilde rijden. Gezien de eindbestemming aan de Franse 
westkust, lag een westelijke route voor de hand. Die zijn er te over! 

Verder had ik mijzelf wijs gemaakt dat het leuker zou zijn om snelwegen zoveel mogelijk te mijden. 
Het razen over de Autoroute kennen we allemaal, en langs de Routes Nationales –RN (die 
tegenwoordig bijna allemaal Routes Départementales –RD zijn) zou ik meer van de omgeving te zien 
krijgen. Het is een mix van beide geworden, mede omdat de 15-Hydraulique bij uitstek geschikt blijkt 
te zijn voor de Autoroute. De eerste uitdaging betrof de Ring om Antwerpen, waar ik al kort na het 
passeren van de Nederlands-Belgische grens in een magistrale file terechtkwam! Met een Six is het 
dan zaak zo gauw mogelijk van de snelweg af te komen, zodat je –langs secundaire wegen- tenminste 
kan blijven rijden. Dat hadden meer mensen bedacht –en de temperatuurmeter bewoog zich in het 
kruipverkeer door de dorpen voortdurend naar de 100 graden toe. Weliswaar ligt het kookpunt van 
moderne koelvloeistof wat hoger, maar een prettig gevoel geeft dit niet echt, en als de motorruimte 
zó heet wordt ligt het beruchte spook van de Vapour Lock ook altijd op de loer. Dus tussen 
Wuustwezel en Brasschaat heb ik rechtsomkeert gemaakt, om via Wernhout, Zundert en de 

Zijarm van de Seudre (Charente Maritime) 



binnenlanden van zuidwest Brabant bij Roosendaal uit te komen en van daar via Bergen op Zoom en 
de Liefkenshoektunnel westelijk om Antwerpen te kunnen rijden. Dat ging verder probleemloos, 
maar het kostte me wel anderhalf uur extra. Zo kom je vanzelf aan je mix tussen snelweg en niet-
snelweg…. 

De E17 tussen Antwerpen en Gent vind ik een vervelend stuk autosnelweg met zijn onophoudelijke 
stroom zwaar vrachtverkeer, maar als je ergens wilt komen (in mijn geval de aftakking naar de E40 
richting Oostende), is die E17 bijna niet te vermijden. Vanaf Gent richting Oostende wordt het steeds 
rustiger en naarmate je meer zeehavens passeert, neemt het aantal vrachtauto’s steeds verder af. 
Ter hoogte van Westende heb ik toch maar een stukje “binnenlanden” genomen, via Diksmuide, 
Ieper (beide prachtige stadjes) en bij Steenvoorde de Franse grens gepasseerd. Mijn eindbestemming 
voor deze dag was Boulogne sur Mer, iets ten zuidwesten van Calais. Dat betekende nog een stukje 
Autoroute om van Duinkerken langs de toerit van de “Tunnel sous la Manche” te komen. Het 
betekende ook dat ik langs de snelweg groepen bootvluchtelingen zag die loerden op een 
mogelijkheid om in de laadruimte van een vrachtauto te komen. Op de terugweg zou dat nog 
serieuze vormen aannemen, daarover later meer. 

De tweede dag had ik Saumur aan de Loire als 
tussenstop uitgezocht. De route leidde via 
Rouan en Le Mans. Omdat het een flinke 
afstand betrof (bijna 500 km) en ik het 
schitterende Château daar zo mogelijk die 
middag nog wilde bezichtigen, besloot ik eerst 

maar eens wat 
kilometers te maken 
op de Autoroute. Het 
“Télépéage” 
apparaatje voor de 
Autoroutes dat ik 

eerder had aangeschaft, bewees zijn diensten. 
Je kunt bij de tolpoortjes zó doorrijden en het 
bedrag wordt automatisch van je bankrekening afgeboekt. Ideaal! Het staat natuurlijk wel wat 

pretentieus, zo’n ding achter de voorruit van 
een 60 jaar oude auto. Al ras bleek dat dit 
helemaal niet zo’n slecht idee was: de 
Autoroutes zijn buiten het vakantieseizoen 
heerlijk rustig en met de Six houd je zonder 
moeite een constante snelheid van ruim 100 
echte kilometers per uur vol. Dat betekent dat je 
iedere vrachtwagen –en zoals bleek ook menige 
andere auto- inhaalt. Zelfs de hellingen van 5,5 - 
6% waar aparte rijstroken voor “Véhicules 
Lents” zijn aangelegd, worden door de Six 

moeiteloos met 100 of meer genomen. Niet zozeer het vermogen, maar vooral het aanzienlijke 
koppel van de zescilinder Traction motor zorgt dat je nooit trekkracht tekort komt. De 
hydropneumatische (achter)vering en de zachte vulling van de stoelen zorgen ervoor dat je werkelijk 
als een vorst zit, zodat het algehele comfort nauwelijks onderdoet voor dat van een moderne auto. 
Over korte afstanden heb ik soms ook wel sneller gereden, 115 of zelfs 125 echte km/h (volgens de 
TomTom). Allemaal geen enkel probleem, de auto doet het moeiteloos. 

100 echte kilometers per uur op de Autoroute 

Het Château van Saumur (aan de Loire) 



Je begint nu ook te begrijpen hoe het André Lefèbvre moet hebben gespeten dat het niet wilde 
lukken met de zescilinder boxermotor die men aanvankelijk voor de DS in gedachten had. Het 
oppeppen van de viercilinder Traction motor d.m.v. een lichtmetalen cilinderkop moet een 
wanhoopsdaad zijn geweest, want ofschoon 
de DS19 was voorzien van een 
vierversnellingsbak en de vermogens 
ongeveer gelijk zijn, is het koppel van de Six 
motor zo’n 25% hoger. Mijn vader –die een 
DS van 1956 heeft gehad- mopperde destijds 
wel over de bescheiden acceleratie als hij op 
de beruchte driebaans Routes Nationales 
(Autoroutes waren er toen nog niet) een 
trage vrachtwagen wilde inhalen. Ik ben 
benieuwd of je vandaag de dag met een 
DS19 van de eerste productiejaren even moeiteloos op de Autoroutes kan rijden als ik met de 
Traction 15-H heb kunnen doen. Nogmaals: die Autoroute was geen doel op zich, maar het laat nog 
eens zien dat de 15-Six –en helemaal de Hydraulique- voor zijn tijd een echte “grande routière”  was.  

Bij Le Mans ben ik van de Autoroute af gegaan, om via de voormalige N 23 (thans D 323) de laatste 
120 km naar Saumur te rijden. In een dorpje langs de weg in een wat groezelig café een heerlijke 
“plat du jour” gegeten. De Traction was –gedurende de gehele reis- voor velen een 
bezienswaardigheid en menigeen wist te vertellen dat zijn papa of zijn grand-père er ook een had 
gehad. De Loire streek die je zo vanuit het noorden binnenrijdt, is echt schitterend mooi, met hoge 
bomen aan  beide zijden van de weg. Uiteraard is dat ook volop genieten, al rijd je op de meeste 
Franse wegen tegenwoordig van rotonde naar rotonde. 

De derde dag bracht mij via 
Niort en La Rochelle op mijn 
eindbestemming, een klein 
dorpje op het schiereiland 
Royan. Op weg daarheen rijd je 
via Rochefort in de streek 
Marenne en kruist via een 
tweetal indrukwekkende 
bruggen achtereenvolgens de 
mondingen van de rivieren de 
Charente en de Seudre. Daar 
komen de wereldberoemde 
“Huîtres de Marenne” vandaan. 
Die koop je voor pakweg 8 Euro 
per dozijn op elke dorpsmarkt. 
De eigenaar van de Chambre 
d’Hôtes waar ik verbleef, bleek 

een Citroën enthousiasteling te zijn en de Traction moest en zou beslist op de binnenplaats achter 
het hek worden geparkeerd. Dat kon niet meer stuk! Gedurende een aantal dagen heb ik 
meegeholpen de kwekers van oesters en vissers van andere zeedieren een eerlijk bestaan te geven…. 
Vers binnengebracht, opengemaakt en zó op je bord met een glas Muscadet erbij zijn ze op hun 
lekkerst! 

Verlaten Autoroute - buiten het vakantieseizoen! 

La Rochelle 



Drooggevallen vissersschepen bij laagwater op de Seudre  Traction in de ‘çour’ bij Chambre d’Hôtes 

De route van de terugweg had ik zo gekozen dat ik de eerste dag in één ruk pakweg 600 km naar 
Bayeux aan de Normandische kust zou rijden. Daar kwam ik in de stromende regen aan (goede test 
van de ruitenwissers die je op een oldtimer toch wat minder vaak gebruikt). Bayeux is vooral 
beroemd van het uit de 11e eeuw daterende borduursel de “Tapisserie de Bayeux”, een bijna 70 
meter lang beeldverhaal (een stripverhaal avant la lettere) van de verovering van Engeland in 1066 
door Willem de Veroveraar, met onder andere bekende Slag bij Hastings. Buitengewoon fraai zoals 
dit doek ruim 900 jaar bewaard is gebleven.  

 
Arromanches-les-Bains - kunstmatige haven D-Day - 1944 

 
Overlord Museum nabij Omaha Beach - Normandië 

Daags daarna was het weer opgeknapt en heb ik een deel van de D-Day stranden langs de 
Normandische kust bekeken: Omaha Beach en de beroemde kunstmatige haven voor het strand bij 
Arromanches les Bains, die ten tijde van de geallieerde landingen en enkele dagen tijd is aangelegd 
om de oprukkende troepen te kunnen bevoorraden. Restanten van de caissons waarmee de 
kunstmatige baai is gecreëerd, zijn bij laagwater nog steeds te zien. 

De laatste tussenstop was in De Panne, net over de Belgische grens bij Duinkerken. Van Caen richting 
Le Havre waar je over een schitterende hooggelegen brug de monding van de Seine kruist. 
Vervolgens richting Calais waar uitgerekend die dag de toegangen tot de ferries en de kanaaltunnel 
door een staking waren geblokkeerd. Dat zorgde ervoor dat een waar leger van bootvluchtelingen 
een aanval deed op de eindeloze rijen vrachtwagens die op de snelweg een file vormden, allemaal in 
een poging om als verstekeling Engeland –dat zij blijkbaar als het Beloofde Land beschouwen- te 
bereiken. Honderden, zo niet duizenden heb ik er gezien! Aangezien de Franse politie en de Britse 
immigratiedienst bij het aan boord gaan een 100% controle toepassen, werden deze vluchtelingen 
even snel weer uit de voertuigen gehaald, om vervolgens op vrije voeten te worden  gesteld. Ze 
lopen weer naar de snelweg en proberen het bij de volgende vrachtwagen. Ik heb voor mijn ogen 
laadruimtes zien openmaken, waarna de deuren gewoon open werden gelaten als bleek dat er geen 

http://www.tapisserie-bayeux.fr/


ruimte was voor verstekelingen. Schrijnende toestanden waartegen niets te doen lijkt te zijn. Ik kan 
mij nu nog beter voorstellen hoe de autoriteiten en de bevolking in Zuid-Italië met hun handen in het 
haar zitten als de vluchtelingen bij duizenden tegelijk –half verdronken- aan land moeten worden 
gelaten.  

De laatste etappe richting huis vanaf de Belgische kust verliep probleemloos, met dien verstande dat 
de Ring om Antwerpen deze keer vanuit het zuiden vast stond. Dus maar weer de 
Liefkenshoektunnel genomen (geen enkel probleem) en vervolgens bij Bergen op Zoom de nieuwe 
A4 richting Rotterdam. Die sluit via het Hellegatsplein aan op de A29 die door de Heinenoordtunnel 
gaat en op de A15 uitkomt. De Moerdijkbrug en Dordrecht worden zodoende geheel gemeden. 
Vervolgens westelijk om Rotterdam, door de Beneluxtunnel. Daar zie je aan de noordkant dat alles in 
gereedheid is gebracht voor de openstelling van de A4 (onder de Nieuwe Waterweg door) via 
Maassluis naar Den Haag. Als die verbinding van een paar kilometer door het Westland naar 
verwachting eind 2015 –na ruim 60 jaar bakkeleien- eindelijk klaar zal zijn, wordt de route vanuit het 
westen van Nederland naar Belgenland een stuk korter en sneller. 

Al met al was dit 60e verjaars-uitje van ruim 2.600 km een succes, zowel voor de oude dame als voor 
de eigenaar. Ik behoor tot de groep Tractionisten die zich vooraf zorgen maken over wat er tijdens 
zo’n reis niet allemaal mis zou kunnen gaan. Naarmate de rit vorderde, groeide  het vertrouwen in de 
techniek –en in mijn eigen sleutelkunst. Op den duur wist ik het: we zouden de eindstreep halen –en 
dat is ook prima gelukt. Afgezien van wat gezeur met de stationairsproeiers (een makkelijk te 
verhelpen euvel waarvan ik met deze auto wel vaker last heb gehad) heeft de 15-H het voortreffelijk 
gedaan. Olieverbruik niet waarneembaar. Benzineverbruik gemiddeld beter dan 1 op 7 –wat voor 
een Six niet slecht is, zeker te bedenken dat ik zowat 2/3 van de afstand met ruim 100 km/h op 
snelwegen heb afgelegd. In België en Frankrijk heb ik uitsluitend SP 98 benzine getankt, aangevuld 
met loodvervanger omdat de cilinderkop van deze motor bij de revisie zo’n 25-30 jaar geleden 
kennelijk (nog) niet is aangepast voor loodvrije benzine. Olieverbruik: minimaal. 

Karel Beukema toe Water 
juni 2015 

 

Van Nederland naar Royan (Charente Maritime) 
Stops in Boulogne-sur-Mer en Saumur 

Van Royan naar Nederland 
Stops in Bayeux (Normandië) en  

De Panne (België) 
 


