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EEN LEGENDARISCH AUTOMERK
FRTTS Nl
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AUWERE

door heel Frankrijk, opent Pariise
naam'Creatieve technologie' is de slogan van het
met - uiteraard
buslijndiensten
(1878Í ,. .
- citroën autobussen, regelt autoöis) «rl. uli ii rin n.a.itui.,are legendarische Franse autometk Citroën. Wie en wat Iigt
j1-nór,ist. Zijn grootvader RoeloÍ
.
, verzekeringen en zet een fijnmazig
daar ten Eondslag aan? En hoe slagen ze erin na zovele dealernetwerk op in Europa.
was groentemin in Amsterdam en
liet zich Límoenman noemen, dat
itjn ioon Barend tater veyanderde originele en suceesvolle modellen telkens weer om met zcv en Ds
ln 1934 gaat Citroën zowat failliet,
in Citroen. André's schoolmeester
als lndié in december de Parijse
iets nieuws op de pÍoppen te komen?
*"i À.t ài. uit.inààtiit J. tr.*"
Eiffeltoren voorziet van ziin merkop de 'e' van CitÍoen iette, waarnaam (8). Het toen al legendaridbor de achternaam acceptabel
len, zoals de Brz, limousin e C6, g.ele sche automerk wordt kort daarna
'verfranste' in Citroën. André
Eerste modellen
overgenomen door bandenproontíikkelde zich tot een succesvol Tijdens de Eerste Wereldoorlog cabriolet Rosalie (3-5) - ook wel
en innovator. Hif kocht diijÍt CitÍoën een munitiefabriek de badkuip genoemd -.en in 1934 ducent Michelin uit Clermontingenieur
-polen
de Traction Avant (6, 7), de eerste Ferrand. Op 3 iuli 1935 overlijdt
die iuim z3 mil.joen granaten
in
een Russisch patent om
André Citroën (SZ) aan kanker. Hii
V-vormige tandwielen te produ- produceert. Uii dezè winst begon aulo met voorwielaandrijving en
was een man me.t een groot hart
ceren. Dit was de bakermat voor hi1 een autofabriek naar het vóor- zelfdragende carrosserie.
het wereldberoemde Citroën-logo beeld van Henry Ford. De eerste Ci- André Citroën blijkt ook een geni- en werd op handen gedragen
troën 'Type À loopt in t9t9 van de ale marketingman. Hij organiseert door ziln.medewerkers. Hi,i had.
Double Chevrons (z) ofwel dubj
op 'ziin' fabriekscomplex aan de
bele pi1len. Hij begon ín ,9o5 een band mei een motorvermogen van voor zijn automerk rally's door.
tandwíelfabriàk, íocieté dei En- to pk en geschiki om vier pèrsonen onherbergzame gebieden, zoals Pariise Quai ,lavel ook een kindercrèche en bedriifsmedische dienst
deCroisiàre À/orr door donker
grenagei Citroën, na zijn bezoek te vervoeien. HíeÍvan werden er
Afrika, de Croisière Blanc door
gPgezet. ln ziln geest.volgen pas
ían dàlmerikaanse grondlegger ro.ooo geproduceerd. ln rgzz
aan de lopende band-en ,oorl-u- kwam zijn opvolger 5CV ofwel het de Rocky Mountains van Canada de succesvolle modellen, zoals de
toproduciies in serie en automerk Klaverblad. Daarna volgden nog en de Cvoisière Jaune door China. zCV (9-re), ofwel lelijke eend. Na
een hele trits succesvolle modeÈ Hij zorgt voor de bewegwiizering de Tweede Wereldoorlog werd dit
Henry Ford.
Het begint allemaalmet de
gever í. Andyé CitÍoën
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rí.jdende'toppunt van eenvoud'
een wereldwijd succes. Het model
werd geproduceerd van í948 tot
r985, een ongeëvenaard record,
waarvan ook afgeleide modellen als de zCV AZU 'besteleend',
Dyane, Méhari, Ami 6/8, Acadiane
en Visa verschenen. Naast de zCV
verscheen de laatste Traction
Avant (voorwielaandrijving) r5H
als eerste met hydropneumatische

veersysteem op de achterwielen.
Deze iechnologie werd in de
decennia daarna succesvol toegepasl in de DS (rl-rZ), la Déesse
(godin), ofwel het strijkilzer, dan
wel de snoek. President Charles
de Gaulle heeft zelfs zijn leven te
danken aan de DS. Toen een aanslag op de rijdende presidentiële

werd gepleegd, stoof deze met
lek geschoten banden en achier-

DS

spatbord weg (rE).
De president van de voormalige
Noord-Afrikaanse republ iek Dahomé (Tunesië) vierde het einde
van zijn PoÍtugese kolonisator
met een postzegel van de DS als
autowrak van de voormalige

gouverneur (t9).
Citroën produceerde ook de populaire bestelbus HY (r9az-rg8o)
(zo) die tegenwoordig nog op de
wegen is te vinden als alternatieve campeÍ of rijdende'patatkar'.
Het merk Panhard (zr) liJt mee
op het succes van Citroën, maar
verdwi.int van de markt wegens
slechte kwaliteit en teruglopende
verkoop.

Verder met

Peugeot

17

modellen.

De

oliecrisis doet de

er rest en in r974 gaat Citroën failliet.
3,3 miljoen worden verkocht en de De FÍanse Íegering laai het merk
5M (ez), een samenwerking met
fuseren met Peugeot uit angst voor
het ltaliaanse Maserati, ook wel de massaontslagen en massastakin'auto van Johan Cruyff'als bekende gen. De PSA gyoep wordt geboren
en gezamenlijk worden succesvolle
eigenaar, werden de GS (rgzoNa de DS (r955-r975), waarvan

r98r), BX (r982-r994)G3), CX (rgzr+- modellen met eigen gezichten
,9$g) (zr+), XM (g8g-zooo), Xaniia gerhtroduceerd, zoals de Citroën

(rgg3-zoor),

C5

(zoor-heden)

C6(zoo6-zorz)modellen

en
en

uitgerust

met het hydropneumatische
later hydractieve veersysteem. De
vering neutraliseert oneffenheden
in de weg. Dat was in de jaren
en 7o wel nodig, maar
woordig zijn de wegen zo
geasfalteerd, dat dit eens zo
lutionaire systeem nauwelij ks meer
wordt toegepast in de

6o
tegengoed

vevo-

LN/Peugeot roq, Citroën AX (25)/
Peugeot zo5, Citroën Saxo (26)/
Peugeot 106.
Al met al moet gezegd, dat André

Citroën de.juisie bouwstenen
heeft geleverd om het legendarische automerk terecht te voorzien
van 'Creatieve Technologie'.
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