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Citroën-Miniaturen
aus Deutschland

merknaam Siku een brandweerauto uit, waarmee de productie van
miniatuurauto’s begon. Net bij als de volgende modellen, de ‘SuperRennwagen’ en een amfibievoertuig, ging het om een fantasiemodel,
dat uitsluitend als speelgoed dienst deed. De eerste helft van de jaren
vijftig produceerde Siku ook nog op grote schaal plastic figuren die
als geschenk bij margarine of koffie werden verkocht. In 1954 echter
besloten de broers Sieper zich meer op modelauto’s toe te leggen,
waarbij ze kozen voor de schaal 1:60. Niet alleen bij kinderen, maar
ook bij rijscholen voor verkeersonderwijs vonden de modellen en accessoires als verkeersborden en gebouwen gretig aftrek.
De eerste plastic Siku’s vanaf 1954 staan met de aanduiding ‘V’ voor
‘Verkehrsmodelle’ in de catalogus. Het assortiment bestaat uit personen- en bestelauto’s van Mercedes-Benz, Opel, Ford, Hanomag en
Volkswagen. In 1956 verschijnt het eerste model van een Franse auto,
een Renault 4cv. Een jaar later komen de eerste Citroënmodellen van
Siku op de markt, een 2cv met het serienummer V75 en een DS 19
onder het nummer V76. De 2cv blijft in twee uitvoeringen, grijs met

Volgens sommigen zijn alle miniatuurauto’s
speelgoed, maar echte liefhebbers weten natuurlijk wel beter! Met name de wat kleinere
miniaturen doen echter wel vaak als speelgoed
dienst. Bekende Citroën-modellen in deze categorie zijn natuurlijk de realisaties van Norev
Mini-Jet en Majorette, maar ook het Duitse
Siku kwam met een aantal Citroëns in (ongeveer) drie inch.
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De naam Siku is een afkorting van ‘Sieper Kunststoff’ en werd in 1950
als handelsmerk geregistreerd. Al in de jaren twintig begon Richard
Sieper in Lüdenscheid in Westfalen met het maken van producten uit
ondermeer kunsthars: asbakken, tabaksdozen, sigarettenetuis, maar ook
allerhande insignes en figuren van plastic. Na de dood van oprichter
Richard Sieper in 1941 namen zijn zoons Werner en Kurt de onderneming over. Na de oorlog werd begonnen met de productie van
kammen en knopen, maar in 1950 werden de eerste spuitgietmachines
voor metaal aangeschaft. Een jaar later bracht het bedrijf onder de

Siku-museum

In het Duitse Stadtlohn, net over de grens bij Winterswijk, bevindt zich waarschijnlijk de grootste Siku-verzameling ter wereld. Karin en Thomas Höing hebben
in een gebouw van twee verdiepingen en een oppervlakte van 2.200 vierkante meter ruim 12.500 Sikuminiaturen bijeengebracht, de meeste met originele
verpakking en allemaal verschillend! “De fascinatie
voor Siku is ontstaan in mijn jeugd en het is nooit meer
overgegaan”, lacht Thomas Höing. Uiteraard zijn alle
Citroën-Siku’s er aanwezig, maar gek genoeg staat de
Aoste-2CV er niet. “Die heb ik wel, maar Aoste kreeg
zoveel vragen van verzamelaars dat er ook met Siku
wat problemen ontstonden”, vertelt hij. “Ik moest toen
ook beloven dat ik het model niet in het museum zou
zetten, maar inmiddels is er al zoveel tijd overheen gegaan, dat het eigenlijk wel kan.” Naast de Siku’s omvat
het museum ook zo’n 9.500 Audi-miniaturen en ruim
70 echte auto’s, opnieuw met de nadruk op Audi. Een
uitgebreide winkel en een museumcafé completeren
het geheel. Het museum is geopend van maandag t/m
donderdag van 14.00 tot 18.00 uur, op zon- en feestdagen van 11.00 tot 18.00 uur. Meer informatie via: www.
oldtimermuseum-hoeing.de

Jeugdsentiment

Siku-modellen zijn voor mij jeugdsentiment: een of twee keer
per jaar gingen mijn ouders met mijn broers en mij vroeger naar
Duitsland om daar bij grote supermarkten als Allkauf of warenhuizen als Kaufhof en Karstadt inkopen te doen. Siku-modellen
waren daar altijd in ruime mate aanwezig, en af en toe kregen
wij er een. Een Volkswagen-bus, een Ford Transit, een Mercedes-taxi. Ooit bezat ik ook een groen DS-model, uiteraard mijn
mooiste Siku. Totdat een keer een ouder nichtje op bezoek
kwam, die net zo lang praatte totdat ik het modelletje voor vijf
gulden aan haar verkocht, want haar vriend had een DS. Ik zal
een jaar of zes, zeven geweest zijn, en vijf gulden vond ik een
heel bedrag. Zij tevreden, ik tevreden. Maar ja, zoals dat gaat:
ruim dertig jaar verder wilde ik toch weer zo’n Siku-model. Ditmaal met doosje. En er was ook nog een SM van Siku… En dan
zijn er ook nog eens meerdere varianten. Enfin, u begrijpt het:
een kleine deelverzameling was snel geboren.
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zwart dak en beige met zwart dak, tot en met 1961 in productie. De
DS wordt geleverd met ivoorkleurige carrosserie en rood dak en maakt
tot en met 1964 deel uit van het programma. Aanvankelijk dienen
kartonnen doosjes met opdruk als verpakking, vanaf 1961 komt Siku
met een plastic doosje dat ook als garage dienst kan doen.
Nieuw tijdperk

Met de introductie van ‘die-cast’-techniek in 1963 begint voor Siku
een nieuw tijdperk, want nu kunnen er metalen miniaturen gemaakt
worden, die een stuk robuuster zijn dan de voorgangers van plastic.
Ook de detaillering wordt aanmerkelijk beter. De eerste metalen Citroën van Siku is de groene DS 21, die in 1968 als catalogusnummer
V 290 op de markt verschijnt. De eerste modellen hebben geelkleurige transparante koplampen, bij latere varianten zijn de koplampen
deel van de bodemplaat en bumper. De voorportieren kunnen worden
geopend, de rugleuningen van de voorstoelen zijn neerklapbaar. Het
interieur is van geelkleurig plastic. In 1975 wijzigt Siku de type-aanduidingen van zijn producten in viercijferige codes, de DS 21 krijgt
nummer 1014. Het model blijft tot 1980 in de catalogus, terwijl er
ook nog een schaarsere lichtblauwe variant verschijnt.

Dealermodellen

Een bijzonder collectors’ item zijn de speciale reclameuitvoeringen van de Siku-DS in het groen en de oranje
SM in een perspex box, die in de jaren zeventig werden
gedistribueerd onder Duitse Citroëndealers. Ik kan
me herinneren dat de Citroëndealer in Bocholt, waar
ik vroeger één of twee keer per jaar kwam om nieuwe
folders te halen, zo’n model had, maar met het opheffen van dat dealerschap verdween ook het model met
onbekende bestemming. Op Ebay is er een aanbieder
die regelmatig de beide modellen adverteert voor 499
Euro, maar dat gaat mijn budget ver te boven. Op een
zondagmiddag, begin van het jaar, werd ik echter voor
80 Euro op Ebay eigenaar van een SM in reclamebox, in
perfecte staat. Er zijn dus nog steeds goede aankopen
op deze veilingsite te doen!
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verpakking van de metalen
Siku’s is aanvankelijk groen
met een tekening van het model
erop. In 1970 komt een doosje met
een kleurige tekening en de tekst ‘SikuFlitzer’. Vanaf 1974 wordt er een foto van het
model op het doosje afgedrukt, vanaf 1975 is er
meer en meer sprake van blisterverpakkingen, zowel
horizontaal als verticaal.
Van 2cv tot Traction

Na de SM duurt het tot 1995 totdat er weer een Citroën in het leveringsprogramma van Siku wordt opgenomen. Daarbij gaat het om de
2cv 6, die tien jaar lang met open dak onder het nummer 1032 in vijf
verschillende kleuren wordt geleverd: geel, lichtblauw, signaalrood,
smaragdgroen en lichtgroen. Er is ook een aparte uitvoering die werd
geproduceerd in opdracht van Aoste, een merk van cocktailworstjes.
Deze versie is in Charleston-kleurencombinatie met ivoorkleurige

1973

In 1971 komt onder het nummer V 322, later 1026 een oranjekleurig
model van de SM uit. Bij de vroege uitvoeringen is de bodemplaat
inclusief voor- en achterbumper ongespoten, bij latere modellen is
deze zwart van kleur. Het interieur is van blauw plastic met rood
stuurwiel en dashboard. De SM blijft tot en met 1981 in productie. De

1978 -79

zijkant met ‘Aoste’-logo en kersenrode boven- en
onderkant. In 1998 volgt een variant met dicht dak in
het lichtblauw onder het nummer 1089, die tot en met 2000
in de catalogus staat. In 1997 komt er een donkerblauw model
van de Citroën Xantia op de markt, dat het nummer 1087 draagt.
Bij een aantal modellen wordt in de blisterverpakking een verkeersbord
meegeleverd. De Xantia maakt drie jaar lang deel van het leveringsprogramma uit. Onder het nummer 1471 tenslotte produceert Siku
een model van de Traction Avant. Deze was er aanvankelijk in het
zwart en wordt tegenwoordig geleverd in gebroken wit met bruin dak
en spatborden.
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