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AUTO
Test Citroën 11 Limousine / Citroën C6 2.7 HDiF V6 Exclusive

Citroën C6 2006 versus Citroën Traction Avant 1936

Topontmoeting
Eén van de meest spraakmakende auto’s uit de beginjaren van AMT was de voorwiel-

aangedreven Traction Avant van Citroën. Dit jaar presenteert het Franse merk de

ultramoderne C6. Twee werelden van verschil, maar elk een topper in zijn tijd.

We lieten beide voorrijden voor een bijzondere dubbeltest.

oorlog in 1952 ƒ8.345,-. Een Chevrolet kostte
slechts iets meer, maar na de oorlog werd die
snel veel duurder. In de vooroorlogse jaren zien
we concurrenten als de Engelse Ford 4 Tudor 
(ƒ1.650,-), de Morris Ten uit 1939 (ƒ1.885,-), de
iets kleinere Opel Olympia uit 1937 (ƒ1.550,-), de
Peugeot 402 uit 1935 (ƒ1.720,-) en de Renault
Novaquatre uit 1938 (ƒ1.550,-).
De C6 heeft met een geheel ander soort concur-
renten te maken, maar dat heeft alles te maken
met het feit dat eerst de dure versies op de
markt worden gebracht. Dus moet deze het
opnemen tegen bestsellers in zijn klasse als de
Audi A6 2.7 TDI quattro, de Jaguar S-Type 2.7D
Executive, de Lancia Thesis 2.4 JTD Emblema, de
Mercedes 320 CDI 4-Matic, de Peugeot 607 2.7
HDiF Executive en in de laatste maar zeker niet
de minste plaats, met de VW Phaeton 3.0 TDI 4-
Motion. De dik aangeklede C6 zit dus duidelijk
in een ander segment dan zijn sobere, maar wel
ongeveer even ruime vooroorlogse familielid.

Over prestaties gesproken
Citroën monteerde in de Traction Avant een
viercilinder lijnmotor met een cilinderinhoud

op lijkt te hebben. De lange neus met de opval-
lende ‘double chevron’ grille, de raamstijlloze
portieren, de concave-achterruit, de spoiler in
het kofferdeksel en de boomerang-achterlich-
ten, om over de 290 cm lange wielbasis maar te
zwijgen, álles was van een esthetiek zoals alleen
een merk als Citroën zich kon veroorloven.
Citroën was dat aan zijn stand verplicht, want
feitelijk was de 7A van 1934, die naar 7B en 7C
evolueerde en er al snel een 11 naast kreeg, in
zijn tijd al nét zo iets bijzonders. Losse spat-
schermen waren in de jaren dertig normaal, net
als de losse koplampen. Maar een zelfdragende
koets en dan bovendien nog één zonder dorpels,
dat was nieuws. De Double Chevron in de smal-
le, hoge grille was gebleven, maar die had
Citroën al jaren. Dat was hét handelsmerk van
dit tot 1934 doorgaans nogal saaie Franse merk,
voortgekomen uit de Citroën-vinding van schui-
ne vertanding.

De concurrenten
De Traction Avant kende in zijn goede voor- en
naoorlogse dagen weinig concurrentie. Vóór de
oorlog kostte de auto circa ƒ 1.625,- en na de

Kan iemand zich nu nog herinneren hoe werd
aangekeken tegen de tot 1956 verkochte
Traction Avant, de Citroën die uitgezonderd de
vijf oorlogsjaren al sinds 1934 in productie was?
Hij kwam als Citroën 7A in mei 1934 op de
markt en zorgde bij pers en publiek voor een
enorme opwinding. Citroën had geweldig z’n
nek uitgestoken, niet alleen met het ontwikke-
len van een moderne zelfdragende carrosserie.
Maar Citroën begaf zich ook in het avontuur
van aandrijving aan de voorwielen. Deze in die
jaren nog nauwelijks toegepaste constructie, in
het Frans ‘Traction Avant’, gaf hem al gauw zijn
bekende bijnaam.
Toen Citroën in maart 1999 in Genève de con-
ceptauto C6 Lignage liet zien, ging er opnieuw
een golf van sensatie door pers en publiek.
Citroën had het weer gepresteerd en kwam (ein-
delijk) weer met een nieuwe grote auto. Op dat
moment werd duidelijker dan ooit dat de koele
rekenaar Jaques Calvet was verdwenen en dat er
onder de nieuwe concernleider Jean Martin Folz
een nieuwe wind bij Citroën door de gangen
woei. Een nieuwe, grote Citroën, voorzien van
een architectuur waar alleen Citroën het patent

Foto’s: Jan Lieftink (Met dank aan de heer Oostra te Empe, www.larke-oldtimers.nl)
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van 1911 cm3. Deze motor was vrij groot voor
die tijd waar de meeste Fransen zich met 1500
en 1700 cm3 behielpen. Die had de Traction
Avant ook in het ruime assortiment. maar de
zwaardere Limousine die in de eerste jaren offi-
cieel Conduite Interieure werd genoemd, werd
met de zwaardere motor verkocht. Deze uit giet-
ijzer geconstrueerde viercilinder is voorzien van
natte cilinderbussen en heeft een zijdelings

gemonteerde nokkenas en twee hangende klep-
pen per cilinder. De bobine-ontsteking met
rotor en condensator werkt op 6V, de ademha-
ling en het brandstofmengsel worden geregeld
door een enkele Solex-valstroomcarburateur. De
motor ligt verborgen onder een uit twee delen
bestaande motorkap, is achterstevoren gemon-
teerd en ligt dus feitelijk áchter de voorwielen.
De versnellingsbak met drie overbrengingen

vooruit, ligt er vóór en wordt bediend door
middel van een in het dashboard gemonteerde
schakelhendel. De eerste en tweede versnelling
waren de eerste jaren niet gesynchroniseerd, de
derde was in die tijd geen directe 1:1 overbren-
ging. De motor leverde voor de oorlog slechts 46
pk bij 3500 t/min en een maximum koppel van
circa 120 Nm bij 2000 t/min. Later werd dat 56
pk bij 3500/min. Vergeleken met het geweld van

Piepkleine achterlichtjes en simpele wieldoppen in 1936, grote
boogvormige lichtunits en elegante lichtmetalen wielen in 2006.

Eenvoudiger dan dit instrument is amper mogelijk.
De hendel links is voor de vervroeging van de ont-
steking, rechts de hendels voor claxon en licht.
Schakelhendel in het dashboard.

De moderne digitale instrumenten
van de C6 vinden wij minder
geslaagd. We zien liever mooie ana-
loge, ronde meters.

De moderne vormgeving van de C6 mag
dan elegant zijn, het vooroorlogse design
van de Traction Avant heeft z’n charme
bepaald nog niet verloren.
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de (diesel)motor in de nieuwe Citroën, levert de
betovergrootvader hooguit voldoende vermogen
voor de airco…
De 2.7 liter HDiF diesel is een moderne V6, in
nauwe samenwerking tussen PSA en Ford tot
stand gekomen. Behalve in de 607 HDiF vinden
we deze uitmuntende krachtbron ook in de
Jaguar S-Type 2.7 D en de XJ 2.7 D. Deze diesel-
motor vertegenwoordigt de modernste technie-
ken zoals twee Garrett uitlaatgasturbo’s met
variabele geometrie en een interkoeler, com-
mon-rail inspuiting, vier kleppen per cilinder
en vier bovenliggende nokkenassen. Het cilin-

derblok is van gietijzer, de cilinderkoppen van
lichtmetaal. Met al dit geweld levert de moder-
ne Citroën een vermogen van 150 kW en een
koppel van 440 Nm bij 1900 t/min.
Je hoort een benzinemotor natuurlijk niet met
een diesel te vergelijken maar laten we wel we-
zen, een vergelijking tussen de techniek van 70
jaar geleden en die van nu, is eigenlijk ook geen
haalbare kaart. Maar in deze AMT jubileumuit-
gave juist dáárom wel zo leuk om toch te doen.

Tjoektjoek en BZZZZZ
De Traction-motor wordt na een kort rukje aan
de choke, met een trekknop op het dashboard
gestart. Maar eerst nog even de hendel van de
voorontsteking aan de stuurkolom op vervroe-
gen zetten. De motor slaat direct aan. Een ont-
wapenend ‘tjoektjoek’ geluid vult de cabine en
als je iets gas bij geeft kun je de vier zuigers
bijna in versneld tempo op en neer horen gaan.
Het wegrijden en door de twee overblijvende
versnellingen heen schakelen gaat relatief een-
voudig, zij het wél ietwat amechtig. Serieus
accelereren is amper aan de orde maar de char-
mante Citroën versnelt voldoende om geen file
te veroorzaken. 
Schakelen doe je door de hendel bij het inleg-
gen van de 1e eerst even tegen de 3e aan te hou-
den en dan snel omlaag te trekken. Hij zit links
onder. Naar de 2e (rechts en omhoog) doe je
langzaam en met double clutchen. Naar de 3e

(naar beneden) kun je in één keer schakelen.
Opletten om van de 1e naar de 2e niet de tegen-
overliggende achteruit aan te raken. Dat levert
geheid gekraak en een zuinig gezicht van de
eigenaar op. Een snelheid van 80-90 km/h is nog
te doen, de brullende motor is dan nog wel
overstembaar. Ga je harder, dan produceert de
motor een geluid alsof je ‘m stuk draait, maar
dat valt in de praktijk heus wel mee. Vaak olie
verversen is de truc!
Met de C6 hoef je bijna nergens op te letten. De
dwars voorin geplaatste motor slaat onhoorbaar

aan en begint met zacht zoemen (BZZZZZZZZ),
óók wanneer hij nog koud is! De standaard
zestrapsautomaat gaat in D en je rijdt moeite-
loos de straat uit. 
Trekkracht heeft deze motor in overvloed. On-
danks het stevige gewicht (circa 1900 kg) glijd je
lichtvoetig door het verkeer. Je hoort de motor
niet werken en voelt de bak niet schakelen.
Alleen wanneer er even plankgas wordt geacce-
lereerd vanuit stilstand of bij deellast, dan
klinkt er een licht getergd gromgeluid op uit
het vooronder. Met de selecteurhendel kan ook
handmatig worden geschakeld. We hebben dat
twee of drie keer gedaan maar gaven de voor-
keur aan ‘automatisch’. De bereiken zijn groots:
de eerste haalt dik 50 km/h, in de 2e kom je op
bijna 90 km/h, de 3e reikt tot 125 km/h.

Van sober tot mondain
De Traction Avant heeft vér openslaande portie-
ren die goed toegang bieden tot een zeer ruim
interieur. Bij deze Limousine met z’n tot 327
cm (plus 36 cm!!) verlengde wielbasis is de
ruimte achterin zelfs méér dan voldoende. In
feite is deze gelijk aan die van de beter bekende
Citroën 11 Familiale maar die heeft een aan het
dak scharnierende achterklep in plaats van de
normale kofferklep van de Limousine. Ook
heeft de Familiale vóór de achterbank twee
klapstoeltjes waardoor de auto goed is voor
zeven passagiers. De Limousine heeft dat alle-
maal niet, dus heb je daar een kleine kofferklep
en een zee van ruimte!
Voorin zit je op een grote stoel. Deze kan over
een vrij beperkte afstand schuiven, meer doet
‘ie niet. De soberheid van het interieur werkt
bijna ontnuchterend. Het is haast niet voor te
stellen dat je met zó weinig ook prima kunt rij-
den! Over een standaarduitrusting werd voor de
oorlog niet gepraat. Die was zeventig jaar gele-
den altijd minimaal. De verschillen tussen
goedkope en dure auto’s bestonden destijds
vooral in de afmetingen en de grootte van de
motor. Een automatische transmissie kwam
nauwelijks voor en een autoradio bestond niet.
Ook een kachel was een bijzonderheid: je trok
in de winter een dikke jas aan en zette de pet
op. Óf je bestelde een kachel en dan kreeg je

Eenvoudige viercilinder machine maar oh zo
betrouwbaar. Citroën heeft deze motor die achter-
stevoren ligt ingebouwd, nog tot in de jaren
zeventig gebruikt! De versnellingsbak ligt hele-
maal voorin.

De 2.7 HDiF is één van de fijnste dieselmotoren op
de markt, sterk en vrijwel onhoorbaar.
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stapt er als het ware op en drukt het pedaal
recht naar beneden. In het begin voelt dat
onhandig aan. Het instrumentarium op het
metalen, in de wagenkleur gespoten dashboard,
bestaat uit een simpele snelheidsmeter die tot
130 km/h aanwijst, en een apart ampèremeter-
tje. Aan de stuurkolom bevinden zich de hen-
dels voor de twee claxons (hard en zacht) en
voor het dimlicht. De beide wissers hangen aan
de bovenrand van de voorruit die met een
draaiknop aan de onderkant een stukje kan
worden open gedraaid. Dit zorgt voor een per-
fecte ventilatie!
Naar de C6: bij deze eveneens ook achterin riant
ruime auto slaat de klok alleen maar luxe. In de
ruim 70 mille kostende Executive ontbreekt wei-
nig. Je zit op een grote fauteuil, in allerlei rich-
tingen elektrisch verstelbaar en met geheugen.

De standaarduitrusting van de C6 Executive
omvat onder meer een uitgebreide audio instal-
latie, navigatiesysteem, automatische airco en
een elektrische stoelverwarming voor en achter.
Het digitale instrumentarium bevindt zich op
twee plaatsen: de snelheidsmeter en de toeren-
teller met schuine curve recht voor de bestuur-
der, de brandstofmeter en enkele controlelam-
pjes in een smalle unit recht voor de bestuur-
der, de rest (voor airco, audio en navigatie) is op
de middenconsole aangebracht. Een oliedruk-
meter en een meter voor de motortemperatuur
zijn er niet. De unit recht voor de bestuurder is
fantasieloos, we hadden liever mooie analoge,
ronde meters gezien.
De auto heeft voldoende bakken en vakken voor
kleine spullen en zowel de afwerking als de
gebruikte materialen zien er erg goed uit. Zelfs

een rond ding tegen het schutbord gemon-
teerd, voorzien van twee kleppen dat warme
lucht naar de voeten blies. Deze optie kostte na
de oorlog een trotse ƒ 150,-. Bijna evenveel als
een derdehands autootje! Warme lucht ook op
de voorruit kwam pas twintig jaar later! Talloze
doodnormale zaken als achterruitverwarming,
ruitensproeiers, airco of een behoorlijke ontwa-
seming van de voorruit, elektrische bediening
van de zijruiten, centrale vergrendeling en
meer van dergelijke verwennerij, ze ontbreken
totaal. De meeste van die begrippen bestonden
nog niet eens, vaak moesten de woorden ervoor
nog worden uitgevonden. Maar deze Citroën
kan ook met eenvoudige zaken heel goed uit de
voeten. Er zijn ook mindere zaken. Echt lekker
zitten doe je niet als je boven de 1,80 meter
bent en het gaspedaal zit op het schutbord. Je

Een klein kofferbakje in de Citroën van 1936 en
ook lastig te beladen.

De bagageruimte valt ook in de C6 tegen en je
moet de koffers gebukt ‘laden’.

Achterin deze Traction Avant een zee van ruimte,
zelfs voor de allerlangste benen!

Ruime zitbank, smalle voorruitstijlen en metalen
dashboard. Let op de kachel tegen het schutbord.

Ook achterin de C6 is het goed toeven. Een echte
directiewagen!

Luxe en ruimte in de C6 en een standaarduitrus-
ting die werkelijk niets meer te wensen overlaat.
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Prijzen toen en nu

Traction Avant
Citroën 7 Berline: ................................................................ ƒ 1.625,-

Citroën 11 Faux Cabriolet: ................................................ ƒ 3.250,-

Citroën 11 Familiale: .......................................................... ƒ 1.995,-

Citroën 11 Berline: .............................................................. ƒ 1.850,-

C6
Citroën C6 3.0i V6 24V automaat: ................................ � 55.100,-

Citroën C6 3.0i V6 24V automaat Lignage: .................. � 59.000,-

Citroën C6 3.0i V6 24V automaat Exclusive: ................ � 67.700,-

Citroën 2.7 HDiF V6 24V automaat: .............................. � 60.300,-

Citroën 2.7 HDiF V6 24V automaat Lignage: ................ � 64.200,-

Citroën 2.7 HDiF V6 24V automaat Exclusive: .............. � 72.900,-

Citroën Nederland

☎ (020) 570 19 11

www.citroen.nl
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een beetje Duits, zonder dat de gewenste Franse
sfeer erdoor teloor is gegaan.

Zwevende nieuwe en stabiele bejaarde
De hydractieve vering van Citroën geeft deze
auto in zijn klasse een grote voorsprong op de
meeste concurrenten. Hij gaat souverein over de
weg en zorgt voor een geweldig comfortabele en
stabiele rijrust. Des te opvallender is de neiging
van de vering om kleine gaten en richels kei-
hard aan de inzittenden door te geven. De be-
sturing is licht, uiterst direct en gevoelloos. Ben
je er eenmaal aan gewend dan weet je dat de
auto heel nauwkeurig reageert en superstabiel
en veilig op de weg ligt.
Als de Traction Avant in 1934 met z’n onafhan-
kelijke wielophanging vóór en een starre achter-
as verschijnt, gelden vering en wegligging in
zijn tijd als uitermate spectaculair. Dat gaat ook
nu nog steeds op. De torsievering doet zijn werk
onopvallend en mede dankzij de lange wielbasis

gaat de auto opmerkelijk relaxed en comforta-
bel over de weg. Ook op een slecht wegdek doet
hij het behoudens een enkel stootje nog steeds
goed en bovenal is de oude Citroën stabiel. Hij
doet daarin niet onder voor menige moderne
auto. Maar je moet er als bestuurder wél wat
voor doen. Denk je de moderne C6 als het ware
de hoek om en hoef je bij deze auto verder ook
nergens bij na te denken, in de oude Citroën is
dat best hard werken, een echte bocht is een
echte bocht! De besturing is dankzij het grote
bakelieten driespaaks stuurwiel bij normaal rij-
den zwaar en toch is ’t nog wel te doen. Maar
bij parkeren is het werken geblazen en beslaan
de ruiten aan de binnenkant! De meeste indruk
maakt deze bejaarde auto door de enorme rij-
rust die hij uitstraalt en door de eigenschap om
met het huidige verkeer mee te kunnen dobbe-
ren. Alleen op de snelweg moet je er maar liever
niet meer mee aankomen. ●

Dick Schornagel

De C6 heeft
een moder-
ne, haast

futuristische uitstra-
ling die nog vele
jaren meekan. De rij-
eigenschappen zijn
formidabel en de C6
biedt een immense
portie luxe en com-
fort. De krachtige en
stille dieselmotor is
absoluut top!
Bij de Citroën 11
Limousine zijn het
vooral het karakter
en de geweldige
ruimte die indruk
maken. Deze Franse
auto rijdt simpel, sta-
biel, bijdetijds en
vooral comfortabel.

Het groot-
ste nadeel
van de

Traction Avant is
eigenlijk zijn iets te
weinig presterende
motor. Iets meer pk’s
zouden de bruikbaar-
heid verhogen. De
besturing is te zwaar
in druk stadsverkeer.
De C6 heeft daaren-
tegen een te líchte
besturing, licht en
ongevoelig. Daarbij
komt dat deze enor-
me auto een teleur-
stellend kleine baga-
geruimte heeft. Maar
altijd nog groter dan
die van zijn betover-
grootvader.

Prestaties vergeleken

Citroën 11 (Traction Avant)
Maximum vermogen: ..........................................46 kW bij 3500 t/min

Maximum koppel: ..............................................121 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie 0-80 km/h: ............................................................19,8 sec

Geluid bij 100 km/h: ................................................................91 dB(A)

Gemiddeld testverbruik: ................................................12,5 l/100 km

Topsnelheid: ............................................................................120 km/h

Citroën C6 2.7 HDiF V6 24V
Maximum vermogen: ........................................150 kW bij 4000 t/min

Maximum koppel: ..............................................440 Nm bij 1900 t/min

Acceleratie 0-80 km/h: ..............................................................6,7 sec

Geluid bij 100 km/h: ................................................................62 dB(A)

Gemiddeld testverbruik: ..................................................9,3 l/100 km

Topsnelheid: ............................................................................230 km/h
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