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Het in 1948 geÏntroduceerde ,,lelijke
eendie" en de uit 1955 stammende DS-
19, naet de kort daarop verschenen lD,
gelden vandaag nog als technische uit'
ichieters. Wanneer dan ook een fabriek
als Citroën een nieuw automobieltype
aankondigt, verwacht men iets bijzon-
ders, iets revoÍutionairs. En met ,,revo-
lutionair" bedoelen wij dan niet al1een
nog nimmer vertoonde constructiede-
tails, maar ook een revolutionaire of in
ieder geval aparte benadering van het
vervoersprobleem, dat in de betreffende
categorrie aan de orde is- of. het nu
gaat om een auto, bestaande uit ,,vier'
wielen met een dak erboven" zoals de
2 CY, of om een snelle, comfortabele
privé-exprestrein met gran turismo al-
lure zoals de DS.

Citroën's Ami Six, hoewel getuigend
van een zelfde originaliteit en minach-
ting voor automobielconventies of mo-
defacetten als zijn beide staigenoten,
is echter te zeer een kruising tussen de
2 CV en de DS ( met constructief de
meeste verwantschap aan eetstgenoem-
de), dan dat hij jn technisch opzicht als
iets werkelijk bijzonders of revolutio-
nails zou mogen worden gekenmerkt.
Bedoeld als middenklasse-wagen (een

wat vage term, diq echter' duidelijk
wordt afgeibakend wanneer men weet
dat de Ami 6 in Nederland J 5.600,-
gaat kosten) hoopt Citroên met deze
nieuwe aanwinst te kunnen voorzien in
de leemte die er in de eigen modellen-
rang bestaat. Bij het horen van deze
prijs wordt al direct duidelijk, dat de
Ami 6 niet mag worden beschouwd als
een nieuwe Deux Chevaux, als een auto
bestemd voor de grote massa. Verdiept
men zich nog even verder in de commer-
ciële vooruizichten, dan rijst zelfs de
vraag of men zich oP de Quai de Javel
ten volle realiseêrt met welke concur-
renten de Ami 6 het in deze prijsklasse
zal moeten opnemen. Immers, een 22
pk 600 cc auto - hoe briljant de pres-
iaties van die 600 cc ook mogen ziin -te lanceren in een groep waar de dienst
wordt uitgemaakt door Volkswagen,
Rqnault Ondine, Ford Anglia, Austin

.A-40 en andere aanbiedingen met een

.aanziènlijk hoger motrovermogen e4 dus
ook een naar verhouding hoger presta-
tieniveau, dat betekent, dat men een

wel zeer groot vertrouwen moet hebben
in' de ,,overheersénde kwaliteiten" van
de andere selling .points; te weten zui-
nigheid en rijcomfort.
Natuurlijk dient men zich bii het maken
van een vergelijking wel .te realiseren,
dat de Ami Six niet werd ontworPen
met de Nederlandse marktverhoudingen
voor ogen. Het is voor Citrbên, als voor
ieclere andere autofabrikant uiteraard

Maoi of leliik, da,arovér kan rien veischillend oordelen- Maar ÍuncÍioneel i: de votm van de
'a,Ái 

o i"'elk geval wèl, vooral door z'n gunsÍige aerodinamische vorm.

van groot belang om de klanten, die,hij
maakt met het goedkooPste model, in
casu de 2 CV, ook vast te houden wan-
neer ze verder klimmen oP de maat-
schappelijke ladder. In Frankrijk rijdt
èen groter aantal 2 CV's dan waar ook
ter wereld. Wanneer echter die Franse
2 CV-rijders klimmen op de ladder en
naar een andere auto gaan uitzien, dan
blijft het benzineverbruik een gewich-
tige rol sp'elen. Want in Frankrijk vor-
men door een exo,rbitant hoge. benáne-
prijs de brandstofkosteí een zeer be-
langrijke post op het autobudget, zodat'
een laag verbruik reiatief een veel g1o-
tei veikoopsargument is dan bij ons.

Hoe groot, dat wordt nog eens ondubbel-
zinnig geïllustreerd door de binnen-
landse populariteit van Simca's Aríane
en de Peugeot 403-SePt, twee grotp,
ruime wagens met €en in verhouding
kleine en daardoor onder normale ge-
bruiksomstandigheden zuinige motor.
Waar de wisselvalligheid van export-
succes, zo duidelijk gedemonstreerd na
de plotselinge teruggang van de ver-
schillende Europese merken op de Ame-
rikaanse markt, de Franse auto-indus-
trie heeft geleerd hoe verstandig het is
de produktiecapaciteit toch zeker voor
50 pct. op de thuismarkt te concent't:e-
ren, is het dan ook niet zo vreemd, dat
rnen in de Ami Six een wagen vindt, die
primair werd afgestemd op de behoef-
ten van de Franse automobilist. Het-
geen beslist niet behoeft te betekenen,
dat deze jongste Citroën het in andere
landen niét za1 doen. Want hoewel men
op dit moment onmogelijk kan voorspel-
len of de Ami 6 (zowel esthetisch als
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constructief-economisch beslist een
aparte verschijning) net zo'n ,,schla-
ger" zal worden als de 2 CV en de ID-
DS modellen, zijn wij er, na onze gede-
gen kennismaking met deze nieuwe-
ling, wel van overtuigd, dat ook de Ami
in een behoefte voorziet. En in Frank-
rijk heeft men als spreekwoord: ,,Ja-
mais deux sans trois. . . . "
7,oals gezegd, is de Ami 6 in vele op-
zichten een kruising tussen de bekende
Deux Chevaux en de grote Citroëns.
Niet alleen doet de motor aan die van
het lelijke eendje denken, maar ook de
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verrng, de remmen, de versnellings-
handle en talloze andere details maken
de Ami 6 tot een volwassen en meer
geraffineerde 2 CV. Met de DS-serie
heeft de nieuwe Ami gemeen de carros-
seriesamenbouw, het opvallende één-
spakige veiligheidsstuur, en niet te ver-
geten de super-comfortabele zittingen
plus een uitstekend ventilatiesysteem.
Deze familiegelijkenis brengt met zich
mee, dat men de Ami bijna automatisch
met de andere Citroën-typen gaat ver-
gelijken, hetgeen natuurlijk ten-dele wel
juist is, omdat deze wagen immers is

beaioeld als ,,voigendei' auto voor de
2 CY-bezitter. Maar anderzijds zit hier
toch_let gevaar in, dat de eigen per-
soonlijkheid van deze nieuwe vriend te-
yee] op de achtergrond raakt. En dat
rs Jammer, want persoonlijkheid, een
eigen karakter. heeft de Ami Six stellig.
Onder de motorkap huist een gloed-
nieuw ontworpen luchtgekoelde 2-cilin-
der. Men heeft zich bij Citroën nl. niet
beperkt tot het uitboren van het besfaan-
de blok van de 2 CV, om op deze wijze
een grotere inhoud en daarmee meer
vermogen te verkrijgen. Men is met een
schoon vel papier op het tekenbord be-
go_nne.!. daarbij echter natuurlijk wel
gebruikmakend van de ervaringén. op-
gedaan met de 2 CV krachtbron.-Die ván
de Ami 6 is met een slag van 70 en een
boring van 74 mm zuivèr overvierkant.
Wat dus inhoudt, dat men niet behoeft
te vrezen voor hoge motortoerentallen.
Bij een maximum van 5000 omw./min.
levert deze boxer 22 echte pk's. Dat is
voor een 600 cc machientje niet eens
overdreven veel, maar de óitroën-con-
structeurs weigerden de motor verder
op te voeren, omdat dit ten koste zou
kunnen gaan van de levensduur. Een
compressieverhouding van 7,4 : t heeft
bovendien het voordeel, dat de Ami niet
kieskeurig is voor octaangehalte en zon-
oer pingelprotesten op nórmale benzine
loopt.
De-2?-pk zijn voldoende voor een top-
snelheid van 105,8 gechronometreeráe
km/u. Hoewel dit voor een wagen in
deze .prijsklasse helemaal niets. bijzon-
ders is. steekt deze prestatie toch gun-
stig af bij die van de'2 Cy, *auruaí d"
top zowel als het acceleratievermogen
van dien aard zijn, dat het rijgemiddel-
de vaak wordt bepaald <ioor'-de snel-
heid van een voorrijdende vrachtwagen.
Bij de Ami kan men zelf zijn snelÈeid
bepalen, omdat 

- hoewel gespeend van
sportwagen-allures 

- dit wagentje ook
in de buurt van 7O à 80 km/u nog over
voldoende motorische reserve bèschikt
om langzamer verkeer zonder risico te
kunnen inhalen.
Ook merkt men het meerdere vermogen
a.an de motorische soeplesse. In de prák-
tijk betekent dit, dat men het onrbieken
van de op de 2 CV gemonteerde auto-
matische centrifugaalkoppeling niet
mist en dat men vrijwel-nimrner naar
de overigens weinig succesvol gesynchro-
nlseerde eerste versnelling terug behoeft
te C?qn. Wel is het noOË, wit"men iap
opschieten, om met de overige versnei-
lingen veel te schakelen.
Het versnellingshandle is een soortge-
lijk duw-en-trek instrument zoals min
ook'bij de 2 CV aantreft en de synchro-
nisatie van de drie hoogste versnel-
lingen functioneert dermatè als de be-
kende boter, dat dit vele schakelen
nauwelijks als een bezwaar kan worden
aalrgemérkt. De enige kritiek, die men
wat de transmissie betreft, zou kunnen
hebben, geldt de overbrengingsverhou-
dingon, die zodanig zijn gekozen, dat
men de in Nederland noodzakelijkerwijs
veel gebruikte snelheid van 50 km/u net
niet in de vrij hoog gegearde 4de ver-
snelling kan halen en d.us in de stad
steeds ,rin z'n drie moet blijven malen".
Niettegenstaande de cilinderinhoud bij-

Het gaÍ Íussen de 2 CV en de JD/DS,serie is gevuld, Daar sÍaaf nu de Ami ó.
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na anderhalf maal zo groot is als van
de 2 CY,ligt 't verbruik van 'n Ami, die
op normale wijze wordt bereden, naiuwe-
lijks hoger. Dit is grotendeels te danken
aan de aerodynamisch gunstiger vorm.
want al ziet dit Citroën-type er niet zo
gestroomlijnd uit a1s de projectielach-
tige DS en ID, met hun hazewindhonden-
vorm, toch heeft ook het koetswerk van
de Ami, vooral wat de voorzijde betreft,
meer te danken aan de windtunnel dan
aan het fantasievolle potlood van de een
of andere carrosserie-stylist. Trouwens,
zelfs bij snel rijden, d.w.z. constant met
het gaspedaal ,,op de Plank", haalt de
Ami nog 1 op 14. En dat wil toch wel
wat zeggen. Vooral wanneer men daar-
bij weet, hoe gemakkelijk het is om
met dit wagentje over langere afstanden
gemiddelden van 70 a 80 km/u' te draai-
en, terwijl men achter het stuur zit als
thuis voor het televisie-apparaat en
echt niet met de allure van een Fangio
of Stirling Moss behoeft te lijden.
Dit moeiteloos bereiken van hoge rijge-
middelden met een wagon die toeh waar-
lijk niet over een teveel aan motorisch
tempeÍament beschikt, is vanzelfspre-
kend in eerste instantie het gevolg van
een werkelijk voorbeeldige combinatie
van rijcomfort en wegligging. Het is ver-
bazend, wat men ongestraft met deze
automobiel kan doen. Goed, door de
soepele (aan de 2 CV identieke, maar
betère gedempte) vering helt en duikt
de bovenbouw bij iedere abrupte koers-
verandering en dus ook ook in een snel
genomen bocht. Maar de wielen blijven
aan het wegdek kleven en volgen pre-
cies de lijn die de bestuurder wenst.
In hoeverre deze eigenschap moet wor-
den toegeschreven aan de op onze test-
wagen gemonteerde Michelin-X banden

Wagen: Citroën .Ami Six, bouwjaar 1961, kilometerstancl 1250.

Weersomstandigheden: Droo g.'

Bandenmerk: Michelin X I25 x 380'

TopsnelheÍd; 105.8 km/u.

Acceleratie:0-50 km/u 8 seconden 4/5;0-80 km/u 22 secon-
den 5/10; 400 mtr : !+ mil met staande start 28 sec.

Benzineverbruik: Stadsverbruik 1 op l4: buitenwegen met ge-

middelde van ongeveer 60 km/u 1' op i5,9. Op zo snel mo-
gelijk gereden traject yan 200 km: 1op 14,5. Verbruik ge-

durende testperiode 1 oP 14,8.

Olieverbruik: 1 liter voor 1200 km.

Bereik in de versnellingen:

Afwiikingen snelheidsmeter:

50 km op de teller is 50 km/u
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De voorwiel'opbanging van de Ani 6 rnel ÍraagheidsschokËrekers en wriiyingsschokbrekers.

paneel en niet te vergeten het merk-
waardige éénspakige stuurwiel, alsme-
de portierkrukken die 26 van de DS
afkomstig zijn.
In het interieur vindt men een voor-
en achterbank, die zijn opgebouwd op
dezelfde wijze a1s de 2 CV-zittingen,
maar dan bovendien voorzien van een
zeer dikke laag sponsrubber 

- iets wat
zeker ziln steentje bijdraagt tot het wer-
kelijk verbluffende rijcomfort clat deze
wagen biedt. In talloze details wordt
de Franse vindingrijkheid en zin voor
logische, praktische oplossingen weer-
spiegeld. Zo is de bekleding der zii-
banken uitgevoerd in de vorm van hoe-
zen, die voorzien zijn van een ritsslui-
ting om ze gemakkelijk schoon te kun-' nen maken.
Het dashboard bestaat uit een instru-
mentenpaneel, waarin behalve een snel-
heidsmeter ook een benzinemeter is
aangebracht. Onder de voorruit bevindt
zich een luchtrooster, waardoor met be-
hulp van beweegbare loevres in de bo-
venrand van het dashboard verse lucht
ka.n. worden binnengevoer.d. Een ple-
zlerlg systeem, dat echter alleen goed
werkt wanneer men snelier rijdt dan
40 km/u. Voor de rest is men vool de
ventilatie aangewezen op twee schuif-
ruiten in de voorportieren. De achter-
ruiten zijn jammergenoeg niet te ope-
nen. De vierkante koplampen zijn van
binnen uit zod,anig verstelbàar, dàt men
eventuele hoogteverschillen van de lichf
bundel door een variatie in de wagen-
belasting gemakkelijk kan compeáse-
ren. _Die lampen, die de Ami ovárigens
een heel eigen ,,gezicht" geven, hebben
vooral bij dimlicht een zeer brede stra-
lenbundel.
Dankzij de hoge ramen en de dunne ruit-
stijlen is het uitzicht voortreffelijk. pun-
ten van kritiek op de carrosseiie zijn,
dat de spiegel zó laag is gemonteeid,
dat men tegen de voorzijde van de ach-
terbank opkijkt in plaats van naar
buiten. en dat de betrekkelijk hoge zit-
ting.in combinarie met hei tagà Oat
het instappen zelfs voor kleine áensen
qogihjt maakt. Men moet echt ,,eer-
biedig" het hoofd buigen alvorens van
het comfort van de Ami te kunnen pro-
fiteren. Te,nslotte, hoewel de bagàge-
ruimte mede d,ank zij het onderbre-ngin
van het reservewiel vóór onder de Ào-
to.rkap zeer royaal en goed toeganke-
lijk is, moet men de koifers ove-r een
tamelijk hoge ,.drempel" heen tillen.
Een minder gunstig punt is ook de been-
ruimte, zowel voor als achter.
Om cnze rij-indrukken in het kort samen
te vatten: De Ami is een geperfectio_
neerde Deux Chevaux. Geperfectioneerd
in die zin, dat hij is aangepast aan de
bewuste en onbewuste eisen van zowel
de 2 CV-rijder die hogerop wil, als van
d.e koper die de lelijke Eend vanwege
zijn uiterlijk of prestatievermogen bé-
neden zijn automobilistische waardig-
heid acht, maar toch wel gevoelig is
vool de pluspunten van de 2 CV-for-
mule, nl. een maximum aan comfort bij
een minimum aan onderhoudskosten,
Het enige wat men in dit verband moet
betreuren, is dat de Ami Six als super-
Deux Chevaux niet voorzien is van een
open dak.

valt moeilijk vast te stellen, aangezien
wij niet in staat waren een vergelijking
te maken met andere banden. Maar
zeker is, dat zelfs de meest brutaal pro-
vocerende rijstijl, ook op net beregende
kinderhoofdjes, de Ami niet aan het
slippen kon brengen. Noch voor, noch
achter. En ook ondanks de spectacu-
laire hoek die bij dergelijk bravoerrij-
den de bovenbouw ten opzichte van het
onderstel maakt, hetgeen op de omstan-
ders de indruk moet vestigen: ,,nu valt
hij om".
Dit gevoel de teugels vast in handen te
hebben, is natuurlijk niet in de laatste
plaats te danken aan de prettig-directe
stuuroverbrenging, die - zoals bij Ci-
troën gebruikelijk 

- van het tandheuget-
type is. Dankzij de toepassing van ho-
mokinetische koppelingen in de voor-
wielaandrijving treden er ook bij korte
bochten of bij parkeermanoeuvres geen
hinderlijke stuurreacties op en in dit
opzicht steekt de Ami dan ook weer met
kop en schouder uit boven de Deux
Chevaux, die, voorzien van enkelvoudige
kruiskoppelingen, onder dezelfde om-
standigheden onaangenaam schokt,
Het enige waar men aan moet wennen,
is, dat de aangedreven voorwielen in
een korte bocht een sterk zelfrichtend
effect hebben (ze willen terug naar
rechtuit), waardoor het bedwingen van
de wagen dan enige kracht vergt. Bo,
vendien zal iedere niet-2 CV rijder, die
in de Ami stapt, even moeten thuisra-
ken op het min of meer als in een
vraChtwagen, dus nogal vlak geplaatst
stuurwiel.
Het remsysteem, hoewel nauwelijks het
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vermelden waard wat technische de-
tails betreft, omdat het in opzet als twee
druppels water op dat van de 2 CV ge-
lijkt (twee trommels naast het differen-
tieelhuis voor de voorwielen en een
trommel in ieder achterwiel), is in alle
opzichten berekend op het hogere snel-
heidspotentieel van de Ami. De erva-
ring met onze testwagen leerde, dat de-
ze remmen onder alle omstandigheden
fadingvrij blijven maar bracht wel aan
het licht, dat zij na langdurig gebruik
de neiging hadden om te gaan piepen.
Waarbij dan tevens hun progressiviteit
en soepel aangrijpen afnam.
Over het uiterlijk van de Ami kan men
van mening verschillen. Maar ter ver-
dediging van deze vormgeving dient
toch te worden vastgesteld, dat men op
de Quai de Javel op serieuze wiize ge-
tracht heeft f'r.rnctionaliteit en praktische
bruikbaarheid te laten prevaleren boven
een stylistisch zoeken naar een mode-
vorm, De opvallende, à la Ford Anglia
achterover gekantelde achterruit mag
dan misschien esthetische bezwaren
met zich meebrengen 

- dat deze op-
lossing een maximale kofferdeksel-
opening toelaat en daarbij nog het voor-
deel heeft dat de achterruit vrij blijft
van uitzicht belemmerende regendrup-
pels e.d., staat als een paal boven water.
De carrosserie, hoewel gemonteerd op
een platformchassis als van de Deux
Chevaux, doet in opbouw en detailuit-
voering sterk aan die van de DS-ID se-
rie denken: Gemakkelijk te demonteren
spatbordpanelen, een van polyester ver-
vaardigd (met klinknagels in de nogal
geprononceerde dakgoot vastgezet) dak-
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Exploitotiekostenbegrotin g

Hieronder vindt u een begroting van de exploitatiekosten van
Citroën's Ami 6. Deze begroting is gebaseerd op een iaar-
lijkse kilometrage van 20.000'
Iiet spreekt vanzelf, dat voor verschillende gebruikers ver-
schillenrte factoren, zoals in deze begroting opgenomerl'
anders kunnen liggên. Maar als ïegel zal hleratooÍ het eind-
bedrag per kilomóier ïiiet belangrijk beïnvloed worden.

Afschriiving
(Uitgaênde van een gebruiksduur van 100.000 km)'
irrlèuivprijs ..... .....:... I 5.6a0'-

Aftrek:
.í 7.120,-
f 220,-

.f 7.340'-

Í 4.260,-

Af te schriiven over 100.000 km . . .. , ,.. , . 4,26 ctlk'm

Benzine
Gerekend met een verbruik van 6,5 1 per 100 km .. 2,96 ctlkm

olie
Verveïsen om de 2000 km (2 liter). Olieverbruil'
tussentijds (1 liter). Prijs per liter .f 2,- 0,3 (:tikm

Zelfs een blokie vindt men onder de molorkap, om zonodíg achter
een wiel b zàften, als de wagen sÍi/ moeÍ bliiven sÍaan en híi wíl
nieÍ. Ook hef reservewiel heeÍl een plaafs gekregen onder de
motorkap.

Restwaarde na 100.000 km
Bandenwaarde (125-3s0 X)

Totaal variabele kosten

Verzekering (a11 risks)

Diversen en onvoorzien f

Banden
Vervanging van 4 binnen- en 4
50.000 km (Michelin x-banden
ptijs f 220,-

Ii,eparatie
Inclusief wassen, doorsmeren, periodleke onder-
houdsbeurt

... 10'16 ctlkm

0,44 ct/km

2,2 cÍtklÍ.

2,62 ctlkm

Belasting

Tot]'al vaste kosten . ,. . I 523,-

Vaste kosten bij een iaarkitometrage van 20.000.. '

Totaalkosten bij een iaarkilometrage van 20'000...'

375,-
48,-

100,-

12,78 c|lkm
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