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CITROËN DS: GROOTSTE INNOVATIE IN AUTO-INDUSTRIE

Godin op de weg
VEEL MENSEN BESCHOUWEN DE CITROËN DS ALS DE MOOISTE AUTO OOIT GEBOUWD. MOOI
OF NIET, DE ‘SNOEK’ OF HET ‘STRIJKIJZER’ WAS DE GROOTSTE INNOVATIEKLAP DIE DE AUTOINDUSTRIE OOIT HEEFT GEKEND. DE BIJZONDERE SAMENSMELTING VAN REVOLUTIONAIRE
TECHNIEK EN VOORUITSTREVENDE VORMGEVING WAS HET KROONSTUK OP DE CARRIÈRE VAN
ANDRÉ LEFÈBVRE, ONTWERPER VAN ENKELE VAN DE MEEST KARAKTERISTIEKE AUTO’S VAN DE

Tijdens de Franse Grand Prix

Lefèbvre was kort voor de Eerste Wereldoorlog Vliegtuigtechniek gaan studeren aan de
Ecole Supérieure de l’Aéronautique et de Construction Mécanique (Supaéro) in Montmartre. In 1916 werd hij om gezondheidsredenen afgekeurd als soldaat en kwam hij in
dienst van de vliegtuigfabriek van Gabriel Voisin, die op dat moment was ingesteld op oorlogsproductie. De veertien jaar oudere Voisin
was een van Frankrijks belangrijkste luchtvaartpioniers, bekend om zijn innovatieve
ideeën. Zo lanceerde hij in 1911 het eerste
vliegtuig met een metalen in plaats van een
houten draagstructuur. Door
die aanpassing waren zijn
vliegtuigen veel stabieler en betrouwbaarder.
Lang voor de wapenstilstand
van 1918 realiseerde Voisin zich
dat de vraag naar militaire
vliegtuigen na afloop van de
oorlog zou inzakken. Hij be-
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in Tours van 1923 verschenen acht opmerkelijke racewagens aan de startlijn. Vier daarvan
waren van Bugatti, gebouwd op het chassis
van het Type 32. De lage stroomlijnvorm was
gebaseerd op de dwarsdoorsnede van een
vliegtuigvleugel, maar genereerde gevaarlijke
aerodynamische lift. Tegenover de Bugatti’s –
bijgenaamd de Tank de Tours – stonden vier
exemplaren van de C6 Course Laboratoire,
een excentrieke creatie van het jonge Franse
automerk Avions Voisin. De Laboratoire had
een beter doordachte stroomlijnvorm dan de
Bugatti en was geconstrueerd
als een vliegtuigromp, met een
zelfdragende constructie van
aluminium panelen op houten
spanten. Deze vooruitstrevende opbouw verraadde de achtergrond van de ontwerper André Lefèbvre, een 29-jarige
vliegtuigingenieur.

De Voisin C6 Course Laboratoire uit 1923 en de Citroën DS uit 1955, beide ontworpen door André Lefèbvre
(als inzet een jeugdportret, gemaakt door de Franse schilder Vincent La Varenne).
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sloot over te schakelen op autoproductie en
kocht van ene Ernest Artault een ontwerp
voor een luxe auto met een fluisterstille
Knight-motor, waarvan de kleppen waren vervangen door schuiven. Met hulp van Lefèbvre
begon Voisin het model al snel te verbeteren
op basis van hun ervaringen als vliegtuigontwerpers.
Voisin en Lefèbvre concentreerden zich onder meer op een goede gewichtsverdeling en
aerodynamische stabiliteit, een laag zwaartepunt en sterkere remmen op de voor- dan op
de achterwielen. De grotere remstabiliteit die
daardoor ontstaat, had Voisin per toeval ont25 NOVEMBER 201t%&*/(&/*&63t

dekt: bij een prototype was per ongeluk de
achteras verkeerd gemonteerd, waardoor de
auto vier achterwaartse en één voorwaartse
versnelling had. Dit schrikte Voisin niet af: hij
maakte de testrit simpelweg achteruitrijdend.
Daarbij merkte hij dat de auto, die alleen was
voorzien van achterwielremmen, op de ijzige
wegen veel stabieler remde. Er moesten dus
grotere remmen op de voorwielen komen.
Lefèbvre paste al deze principes toe toen
hij de gouden kans kreeg om een racewagen
te ontwerpen voor de Grand Prix in Tours van
1923. De ruim 4,5 m lange Voisin C6 Course
Laboratoire was een technisch hoogstandje.
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aerodynamisch gunstig verlopend carrosserieprofiel te verkrijgen dat de achterwielen omsloot. Bovendien wilde hij bij het nemen van
bochten onderstuur, als gevolg van de zware
voorin geplaatste motor, ietwat compenseren.
Om motorvermogen te besparen stak uit de
radiateur een kleine propeller die op de rijwind de waterpomp aandreef. Het spitse uiteinde, de vloeiend aflopende lijn van de spat-
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De carrosserie was een van de eerste zelfdragende. De vorm was zo aerodynamisch mogelijk en de auto had een vlakke bodemplaat,
maar ondervond in tegenstelling tot de Tank
van Bugatti weinig hinder van aerodynamische lift. De spoorbreedte voor en achter verschilden: de achterwielen stonden dichter bij
elkaar. Lefèbvre koos hiervoor om het gewicht
van een differentieel uit te sparen en om een

De creaties van Lefèbvre waren zo revolutionair dat in 1924 een succesvolle Voisin 10CVracewagen uit de fabriek werd gestolen en
doorverkocht aan de hoogstbiedende Franse
autofabrikant. Dat was Louis Renault, die de

auto volledig liet demonteren om alle geheimen van de bijzondere constructie bloot te
leggen. Renault wist de technisch briljante
ontwerpen van Voisin echter nooit te evenaren. De racewagens van Lefèbvre vestigden
ondertussen talloze wereldrecords.
Na de beurskrach van 1929 nam de verkoop van Voisins luxe automodellen af. Na een onsuccesvolle fusering
met een Belgisch
bedrijf werd
Voisin praktisch buitenspel
gezet en de beloofde kapitaalinjectie
bleef uit.
Met pijn in
zijn hart
raadde Voisin
zijn sterontwerpers Lefèbvre en
Marius Bernard aan
om elders werk te zoeken. Lefèbvre kwam in 1931 in
dienst van concurrent Renault, maar
ondanks de affaire met de gestolen Voisinracewagen zeven jaar eerder kreeg hij de opdracht om een nieuw model volgens een zeer
conservatief ontwerp uit te ontwikkelen. Het
was een dramatische opdracht voor Lefèbvre,
die al een tijdje rondliep met het idee voor
exact het tegenovergestelde: een innovatieve
lichtgewicht auto met voorwielaandrijving.
Lefèbvres voorstel werd afgewezen door
Renault, maar rond dezelfde tijd vertelde autofabrikant André Citroën in vertrouwen aan
Voisin dat hij op de autosalon van Parijs in
1934 een revolutionair nieuw model met voorwielaandrijving wilde lanceren. Zijn ingenieursteam had echter nog geen bevredigend

ontwerp kunnen maken, waarop Voisin direct
zijn goede vriend Lefèbvre aanprees. Door bemiddeling van Voisin kwam Lefèbvre begin
1933 in dienst van Citroën en moest als hoofd
van het ingenieursteam in recordtijd het totaal nieuwe model ontwikkelen. Hij hoefde
zich daarbij enkel en alleen te verantwoorden
tegenover André Citroën.
De eerste prototypen reden in augustus
1934 over het racecircuit van Monthéry. Alles
dat kapot kon gaan, ging kapot: afbrekende
aandrijfassen en voorwielophanging, oververhitte remmen en zelfs scheuren in de zelfdragende, geheel stalen carrosserieconstructie.
Lefèbvres reactie was stoïcijns: als van een
prototype iets afbreekt, dan is het te versterken en vervangen; als het niet afbreekt, dan is
het waarschijnlijk te sterk en te zwaar.
Nadat André Citroën persoonlijk drie verschillende ontwerpen voor de zelfdragende
carrosserie had afgekeurd, maakte de Italiaanse beeldhouwer en ontwerper Flaminio Bertoni het uiteindelijke ontwerp op een zaterdagavond door het te modelleren in plasticine. Er
was nog veel werk nodig om het ontwerp geschikt te maken voor massaproductie. Ondanks de tamelijk conservatieve vormgeving
was de auto beter gestroomlijnd dan de concurrentie, mede dankzij de bijna geheel vlakke bodemplaat.
FAILLISSEMENT
Na slechts iets meer dan een jaar was het
nieuwe model, de 7CV Traction Avant (TA), in
april 1934 gereed voor de dealerintroductie. In
oktober 1934 werd het model gepresenteerd op
de autosalon van Parijs. De ontwikkeling van
de TA was echter zo duur geweest dat het leidde tot het faillissement van Citroën. Als belangrijkste schuldeiser nam bandenfabrikant
Michelin, onder leiding van Pierre Michelin
en Pierre-Jules Boulanger, de fabriek over.

De 2CV, in Nederland bekend als Lelijke Eend, werd in 1948 gepresenteerd op de autosalon van Parijs.
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Opengewerkte tekening
van de Citroën 2CV.
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borden, de gladde
carrosseriebeplating en de
verschillende spoorbreedtes
doen al opmerkelijk sterk denken
aan de latere Citroën DS, maar dit
kroonstuk op Lefèbvres carrière lag in 1923
nog ver in de toekomst.
Lefèbvre had met de ontwikkeling van de
Laboratoire bewezen dat hij en zijn ingenieursteam zeer snel konden werken en succesvolle modellen konden neerzetten. Zoals de
naam aangeeft, was de Laboratoire mede een
testmodel. Dankzij het uitgebreide testprogramma en het briljante ingenieursteam produceerde Voisin goed doordachte personenauto’s met zeer betrouwbare motoren.
Lefèbvre concentreerde zich bij Voisin gedurende de jaren twintig vooral op racewagens.
Geïnspireerd door vliegtuigtechniek ontwikkelde hij onder meer vooruitstrevende carrosserieën, opgebouwd uit een lichtgewicht skelet van essenhout met stalen versterkingen en
krachtdragende aluminium panelen.

Opengewerkte
tekening van de
Citroën DS.

Het chassis van de DS met bodemplaat.
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GEHEIM
In het diepste geheim, tegen de orders van
de Duitse bezetters in, werkten Boulanger en
Lefèbvre met hun ontwerpteam stug verder
aan de ontwikkeling van de TUB-opvolger
Type H, de 2CV en de opvolger van de TA, de
Voiture à Grande Diffusion (VGD). Bertoni
had in de periode 1935 tot en met 1939 al ver-

schillende ontwerptekeningen gemaakt voor
de carrosserie van de VGD, maar daar was het
bij gebleven. Van de drie projecten zou na de
oorlog als eerste het Type H uitkomen. Volgens het economische vijfjarenplan, opgesteld
in 1944 door de nieuwe socialistische overheid
van het naoorlogse Frankrijk, mocht Citroën
alleen personenauto’s in de middenklasse
bouwen. Boulanger zette het VGD-project in
de ijskast en ook de introductie van de 2CV
werd uitgesteld. De productie van goedkope
auto’s was met de 4CV voorlopig in handen
van het genationaliseerde bedrijf Renault.
Citroën hervatte na de oorlog de productie
van de TA en introduceerde in 1947 de nieuwe
‘golfplatenbus’ Type H. De zelfdragende stalen
carrosserie van deze bestelbus was gebaseerd
op het Duitse vliegtuig Junkers Ju 52, geproduceerd van 1932 tot en met 1945 en op grote
schaal ingezet tijdens de oorlog. De ribbels in
het plaatwerk gaven extra sterkte zonder gewichtsvermeerdering. De rechte vormen van
de plaatdelen waren bovendien veel gemakkelijker te persen dan bol lopend plaatwerk.
Hetzelfde principe werd toegepast op de
ribbelmotorkap van de 2CV, die onder leiding
van Lefèbvre opnieuw was ontworpen. De carrosserie was nu geheel van staal volgens een
aangepast ontwerp en de watergekoelde boxermotor uit de prototypen was vervangen door
een luchtgekoeld exemplaar. Citroëns hydraulicaspecialist Paul Magès bouwde in 1944 al
een prototype met een hydropneumatisch
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len waren niets meer dan brede stroken canvas die aan staaldraden aan de draagbalken
van het dak hingen. De auto had rondom onafhankelijke wielophanging met torsiestaafvering en een watergekoelde tweecilinderboxermotor die de voorwielen aandreef.
Naast het TPV-project werkten Lefèbvre en
zijn team ook aan de nieuwe bestelbus, de
TUB, die eveneens werd voorzien van voorwielaandrijving met uit kostenoverwegingen
zo veel mogelijk onderdelen uit de TA. De
TUB kwam in het voorjaar van 1939 op de
markt. Citroën wilde in oktober dat jaar een
prototype van de TPV onder de modelnaam
2CV tentoonstellen op de autosalon van Parijs, maar de beurs werd afgelast vanwege de
oorlogsdreiging. Na de Duitse bezetting van
Frankrijk in 1940 schakelde Citroën over op
oorlogsproductie van vrachtwagens voor de
Wehrmacht. Boulanger liet de productielijn
echter zo langzaam mogelijk draaien en liet
veel vrachtwagens saboteren door bijvoorbeeld de indicatie op de oliepeilstok verkeerd
te plaatsen, zodat de motoren vastliepen.
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André Citroën, de oprichter van de fabriek,
mocht zich niet meer met het bestuur bemoeien en overleed korte tijd later, in 1935, straatarm, aan maagkanker.
Op initiatief van Boulanger liet het nieuwe
management vanaf 1935 uitgebreid marktonderzoek doen naar de klanteneisen voor een
nieuwe bestelbus evenals een klein automodel voor Frankrijks grote boerenbevolking, die
zich toen nog geen auto kon veroorloven. Er
werd een aantal ontwerprichtlijnen opgesteld
voor het project Toute Petite Voiture (TPV): de
auto moest een soort paraplu op vier wielen
zijn, die twee boeren op klompen met 200 kg
aan landbouwproducten met een snelheid
van 60 km/h naar de markt kon vervoeren
over modderige onverharde wegen. De auto
moest zelfs over een omgeploegd weiland
kunnen rijden met een mand eieren zonder
dat ook maar één ei zou sneuvelen.
De richtlijnen werden overhandigd aan
Boulanger, die het ontwerpteam samenstelde.
Dit bestond uit grotendeels dezelfde ingenieurs als bij de TA, met Lefèbvre aan het
hoofd. Mede op initiatief van Boulanger werd
zeer veel aandacht besteed aan lichtgewicht
onderdelen. Lefèbvre overtuigde hem van de
voordelen van aluminium. Tussen 1936 en
1939 werd het indrukwekkende aantal van
zo’n vijftig verschillende prototypen gebouwd
met chassis en carrosserieën van aluminium,
onderdelen van magnesium en deuren van
staal, multiplex en zelfs canvas. Ook de stoe-

De carrosseriepanelen van de DS zijn gemakkelijk te
verwijderen, waardoor het chassis bloot komt te liggen.
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De Italiaanse beeldhouwer en ontwerper Flaminio Bertoni gaf de DS een
motorkap waar geen motor onder lijkt te zitten, hetgeen de auto destijds zo’n
futuristisch aanzien gaf.
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veersysteem, dat werkte op een combinatie
van luchtdruk en hydraulische druk. Het ontwerp werd uit kostenoverwegingen geschrapt,
maar later alsnog toegepast op het productiemodel van de VGD: de Citroën DS.
De 2CV werd in 1948 gepresenteerd op de autosalon van Parijs. De productie zou in 1949
beginnen, na afloop van het vijfjarenplan. In
het introductiejaar van de 2CV gaf Boulanger
ook groen licht voor de doorontwikkeling van
de VGD, de opvolger voor de toen al veertien
jaar oude TA. Deze begon er met zijn vrijstaande spatborden en koplampen inmiddels
tamelijk ouderwets uit te zien vergeleken met
de meer gestroomlijnde modellen van andere
fabrikanten. Zo kwam de Zweedse vliegtuigfabrikant Saab in 1949 met het model 92, een
stroomlijnauto met voorwielaandrijving, gebaseerd op de vorm van een vliegtuigvleugel.
Uit Tsjecho-Slowakije kwam vanaf 1948 de
Tatra 600 Tatraplan, een druppelvormige auto met een zelfdragende carrosserie en een
achterin geplaatste luchtgekoelde boxermotor.
Boulanger wilde alle concurrentie achter
zich laten, maar zou de voltooiing van het
project nooit meemaken. Hij overleed in 1950
bij een auto-ongeluk in zijn TA op weg van de
Michelin-fabriek in Clermont-Ferrand naar
Parijs.
Lefèbvre kreeg onder de nieuwe leiding
van Robert Puiseux en Pierre Bercot de vrije
hand in het ontwerp van de VGD. Uit de ontwerprichtlijnen voor de VGD blijkt dat het rijcomfort van de auto voorop stond. Zo moest
de auto een veersysteem krijgen dat een nieuwe standaard in rijcomfort zou neerzetten en
lichte, maar directe besturing, krachtige

remmen en een hoge stabiliteit op de weg.
Het chassis moest lichtgewicht, maar sterk
zijn, het interieur licht en ruim met comfortabele stoelen. Functionele toepassing van
aerodynamica zou het vermogen en het
brandstofverbruik ten goede komen.
Lefèbvres ingenieursteam bestond uit onder meer Jacques Né, André Estaque, Alain
Roche en hydraulicaspecialist Magès, die zijn
idee voor een hydropneumatisch veersysteem
doorontwikkelde voor toepassing op de VGD.
Lefèbvres medewerkers Jacques Leonzi en
Maurice Laurain zetten alle ideeën om in
bruikbare werktekeningen. Walter Becchia en
Charles Poillot waren verantwoordelijk voor
de motor, het type D Speciale, waar vermoedelijk de modelnaam DS voor het VGD-project vandaan komt.
AFNEEMBAAR
De ervaringen met de 2CV dienden als de
basis voor de constructie van de VGD of DS.
Net als de 2CV kreeg de DS een platformchassis met een stalen carrosserie waarvan
de deuren en spatborden gemakkelijk afneembaar zijn voor reparatie. De viercilindermotor lag achter de vooras en stak praktisch het passagierscompartiment in. Het
meeste gewicht van de auto rustte op de

voorwielen, wat ook bij de 2CV en Lefèbvres
andere creaties voor Citroën en Voison het
geval is. En evenals bij Lefèbvres ontwerp
voor de Voisin C6 Laboratoire uit 1923 was de
spoorbreedte vóór breder dan achter om de
stroomlijnvorm van de carrosserie ten goede
te komen.
Bertoni en zijn assistent Pierre Bosse zetten
de ontwerprichtlijnen van Lefèbvre om in ontelbare ontwerpschetsen en modelstudies voor
de carrosserievorm. De aanvankelijke
pogingen tot restyling van de TA werden al
snel opgevolgd door totaal nieuwe ontwerpen
met stroomlijncarrosserieën. De stalen carrosserie was in de uiteindelijke versie bijzonder
glad en werd alleen onderbroken door
karakteristieke rechtopstaande koplampen.
Raamlijsten werden geëlimineerd. Een zeer
kenmerkend detail werd door Bertoni pas zes
maanden voor de officiële introductie bedacht:
hij doorbrak de aflopende daklijn met een
schuin geplaatste, naar de zijkanten toe bol
lopende achterruit. Bijzonder was ook het gebruik van moderne kunststoffen voor onder
meer het dak en het dashboard. Uit het plastic
dashboard stak geen bakelieten stuur, maar
een elegant dun stuurwiel met één centrale
spaak, die vloeiend in het dashboard verdween.
De pers en het koperspubliek van Citroën kre-

Bertoni’s leerling en opvolger Robert Opron gaf de DS
in 1968 een nieuwe neus
met dubbele, achter glas geplaatste koplampen, waarvan de middelste bij de
meeste uitvoeringen
meedraaiden met het stuur.
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De voorkant van de DS heeft geen klassieke grille boven
de voorbumper die lucht doorlaat om de radiateur te
koelen. In plaats daarvan zit er onder de bumper een onopvallende inlaatopening die de rijwind via een kanaal
achter het reservewiel langs omhoog naar de radiateur
leidt. Deze esthetiek heeft een prijs: de motor moest iets
naar achteren worden geplaatst en steekt onder de voorruit en het dashboard door de cabine in. Vergelijk het totaal onconventionele resultaat met een voorgaand prototype, waarvan de ontwikkeling in 1952 werd gestaakt.

ELEGANT
De officiële introductie van de Citroën DS
vond plaats op de autosalon van Parijs in 1955.
De DS was niet alleen een revolutionaire,
maar ook een bijzonder elegante verschijning, zeker vergeleken met concurrerende
modellen. De Franse fabrikanten toonden
hoofdzakelijk tamelijk ingetogen modellen,
zoals de Peugeot 403 en de Renault Frégate,
terwijl de Amerikanen naar de andere kant
waren doorgeslagen met steeds grotere en
loggere modellen op zware ouderwetse chassis, die over de weg zwabberden.
De Citroën DS was het eerste naoorlogse
model dat volledig was gericht op rijcomfort.
Dankzij het hydropneumatische veersysteem
zweefden de auto’s over de weg. Ze kregen al
snel de bijnaam La Déesse (de Godin). De DS
was bovendien Europa’s eerste serieproductiemodel met schijfremmen. Deze waren pas

twee jaar eerder voor het eerst succesvol toegepast op de racewagen Jaguar C-Type.
De Citroën 2CV was naast de Godin bijna
letterlijk het lelijke eendje. Direct na introductie van de DS werkten de ontwerpers van
Citroën onder leiding van Lefèbvre aan een
potentiële opvolger. Lefèbvre voorzag een
druppelvormige stroomlijnauto, die moderner en nog lichter van gewicht zou zijn dan
de 2CV. Het prototype Citroën C Coccinelle
(Lieveheersbeestje) had een carrosserie uit
één vloeiende druppelvorm met grote rondlopende ruiten. Voorin lag de aandrijflijn van

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan
Gijsbert-Paul Berk, auteur van het boek ‘André
Lefèbvre and The Cars He Created for Voisin
and Citroën’.
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gen in 1954 al een klein voorproefje van het
unieke veersysteem van de DS. Citroën introduceerde dat jaar de 15-Six H (Hydraulique):
in uiterlijk een gewone zescilinder-TA, maar
de achterwielen waren hydraulisch geveerd.
Enthousiaste autojournalisten kregen op de
achterbank bij hoge snelheid champagne
geserveerd, zonder dat een druppel verloren
ging.

de 2CV met een tweecilindermotor van
425 cc. Vanwege de aflopende vorm was de
spoorbreedte achter smaller dan voor, net als
bij de DS. De auto zou echter nooit in productie worden genomen, terwijl zowel de 2CV als
de DS in productie bleef tot lang na de dood
van Lefèbvre in 1964.
Bertoni’s leerling en opvolger Robert
Opron gaf de DS in 1968 een nieuwe neus
met dubbele, achter glas geplaatste koplampen, waarvan de middelste lampen bij de
meeste uitvoeringen meedraaiden met het
stuur. De DS werd in 1974 opgevolgd door
de CX en ging een jaar later uit productie.
De 2CV ging nog vijftien jaar langer mee:
het laatste model rolde in 1990 van de lopende band. Lefèbvre heeft tijdens zijn bijzondere carrière enkele van de meest geliefde
automodellen van de twintigste eeuw ontwikkeld.

Cabrio-uitvoering van de Citroën DS.
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