
M ijn ouders reden toen ik heel 
jong was in een Renault 4 en ze 
waren aan iets nieuws toe. Ze 
hebben toen over een Renault 6 

nagedacht, maar de garagehouder vertelde dat 
die auto er binnenkort uit zou gaan, dus dat de 
inruil daar over een paar jaar onder te lijden 
zou hebben. “Maar geen nood, de Renault 14 is 
er inmiddels en dat is een moderne auto”, zei 
hij toen. En zo kocht mijn vader in 1977 zijn 
eerste 14. En dan gelijk ook maar de duurste, 
de TL-uitvoering. Hij kreeg in die tijd 72 cent 
per kilometer vergoed van zijn werkgever en de 
14 reed relatief zuinig. De benzine was goed-
koop en zo had hij na twee jaar genoeg ver-
diend om weer een nieuwe te kunnen aan-
schaffen. Op die manier hebben we in mijn 
jeugd drie 14’s gehad.

De vormgeving van de 14 moet je aanspre-
ken, want het model was voor die tijd heel erg 
vooruitstrevend. Hij had bijvoorbeeld geen re-
gengootjes in het dak, de carrosserie was glad 
en rond en hij is aan de achterkant behoorlijk 
wat breder dan aan de voorkant. Het moderne 
valt nu niet meer op, maar zet hem maar eens 
naast de Golf I, ook een auto uit die tijd. Deze 
Safrane-uitvoering was een actiemodel in een 
speciale kleur en met een rijke uitrusting om 
de verkopen een boost te geven, maar deson-
danks zijn er van de 14 nooit erg veel exempla-
ren verkocht. Het was best een dure auto en 
de mensen waren er misschien nog niet klaar 
voor. Ze waren ook roestgevoelig en het was 
lastig om eraan te sleutelen door het sterk naar 
achteren gekantelde blok. De kleppen stellen 
ging bijna handiger door het dashboardkast-
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lengte van dagen in goede staat 
en rijdend te houden.

Weetjes
Voor de 14 heeft Renault een 
nieuwe fabriek gebouwd in het 
Franse Douai, een gebied met 
veel werkloosheid. De auto’s wer-
den dus gebouwd door onervaren 
personeel. Er werd schrootstaal 
in de carrosserie verwerkt, zoals 
bij veel andere auto’s uit die tijd, 
en het plaatwerk was dun om de 
body lichter te maken. Door 
ondoordachte constructies bleef 
er ook op verschillende plaatsen 
water in de auto staan. Roest 
was het gevolg. Dit alles heeft 
het imago van de Renault 14 
geen goed gedaan.

De Renault 14 is voor Raymond Delévacq meer  
dan alleen maar een hobby; het in stand houden 
van deze auto is voor hem een roeping geworden.

Er werd wel gereageerd op de advertentie, 
maar hij kreeg alleen maar mensen aan de 
telefoon die zeurden over het Nederlandse 
kenteken dat niet bij het bouwjaar paste en over 
een deukje in de deur, dat zijn vader er ooit in 
had gereden. Aan eerdere bellers werd de auto 
dus niet gegund, maar hij merkte dat ik er echt 
aardigheid in had en daardoor had ik eindelijk 
mijn 14 te pakken! Toen ik ermee naar huis 
was gereden lekte hij aan alle kanten en bleken 
de rubbers van de voorwielophanging aan 
vervanging toe te zijn. Dat zou de lokale dealer 
wel opknappen, maar door de schaarste aan 
onderdelen heeft de auto toen drie weken op 
de brug gestaan zonder voortrein. De schade 
aan de deur heb ik eerst laten zitten, het hoorde 
immers bij de auto. Totdat er een deukje in de 
achterklep kwam. Toen heb ik die klep en de 
rechterkant van de auto over laten spuiten. 
Deze auto heeft nu 56.000 kilometer gereden.

Door het internet is de onderdelenvoorzie-
ning gemakkelijker tegenwoordig en door de 
geringe vraag zijn de prijzen redelijk, het is dus 
goed te doen om een voorraad aan te leggen. 
Ik kocht ooit een extra 14 voor de onderdelen, 
maar die was nog relatief gemakkelijk van een 
apk te voorzien. Die heb ik ook langzamer-
hand opgeknapt en nu heb ik er dus twee. Er 
rijden ongeveer nog tien exemplaren van de 
14 rond in Nederland en dat zullen er nooit 
veel meer worden, het is geen populaire klas-
sieker, terwijl het echt een fijne auto is. Door 
het gekantelde blok stuurt de auto prettig, het 
zwaartepunt ligt heel laag. Het zijn ook stabie-
le auto’s, ze hebben geen last van zijwind. Ze 
zijn niet snel en deze maakt door de vierbak 
relatief veel toeren. Maar dat is niet erg: als je 
niet harder dan 110 km/h rijdt, is het allemaal 
prima te doen. Dat onthaasten is juist leuk, het 
voelt aan als vakantie vieren.

   Roestgevoelig en lastig om 
aan te sleutelen 
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Schatbewaarder
je... Er moest moeite voor gedaan worden om 
ze te behouden en dat deden de mensen niet. 
Toen we thuis de derde 14 voor de deur had-
den staan, verdwenen ze al langzaam uit het 
straatbeeld. Renault is net voordat het mil-
joenste exemplaar geproduceerd zou worden 
gestopt met het model.

Ik had wél iets met die auto’s en zag ze om 
me heen uitsterven, dus ik nam me voor om 
een Renault 14 te kopen op het moment dat ik 
mijn rijbewijs had. Dat was dus zoeken in de 
krant, maar ook daar kwam ik ze niet meer 
tegen, ik had het eigenlijk al bijna opgegeven. 
Maar het moest zo zijn: alweer 18 jaar geleden 
kwam ik in een tijdschrift een advertentie te-
gen waarin deze 14 Safrane werd aangeboden. 
De auto was nieuw verkocht in Duitsland en 
de zoon van de eerste eigenaar had de adver-
tentie geplaatst. Er was vanaf 1990 niet meer 
mee gereden. Hij had hem naar Nederland ge-
haald, goed rijdend gemaakt en op kenteken 
gezet. Hij heeft er 3000 kilometer mee gereden 
in tien jaar, de teller stond bij de verkoop op 
36.000 kilometer.

Kijk op .com/autovisie

Renault 14 Safrane
bouwjaar 1978

nieuwprijs fl. 14.700,-- (€ 6671,--)
gemaakt van/tot 1976-1983,  

ca. 1 miljoen stuks
geschatte waarde € 7000,--

topsnelheid 145 km/h
acceler. 0-100 15,7 s
gem. verbruik n.b.

motor vier-in-lijn, 1218 cm3

max. vermogen 57 pk
max. koppel 91 Nm
transmissie handgeschakeld, 

viertraps, voorwiel-
aandrijving

massa leeg 833 kg

Fabrieksgegevens, voor zover te achterhalen

RENAULT 14

Het interieur oogt 
eenvoudig en is grotendeels 
opgetrokken uit harde 
kunststoffen. Links: ‘Safrane’ 
werd later gepromoveerd tot 
volwaardige type-aanduiding.
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