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Klussen aan een DS van 1957

hoe ouder,
hoe beter
Oudere mensen die mij in mijn ID19 zien rijden hebben het er nog steeds over. Wat een sensatie
was die auto bij de introductie in 1955! Iedereen stond versteld. Gelukkig werd de DS daarna
twintig jaar lang gebouwd en vooral de latere jaargangen zie je nog regelmatig rijden. Maar
sommige mensen gaan enkel voor dat allereerste model, de pure DS19 zoals die in 1955 werd
gepresenteerd. Zo iemand is Bram van Oeffelt. Vorig jaar breidde hij zijn verzameling eerste
neuzen uit met een DS19 uit 1957.
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Ik schreef al vaker over Bram, die naast zijn verzameling
Renaults 4 (uitsluitend met eerste grille) nu ook is gevallen voor de DS. Eerst was er een ID19 uit 1960, gevolgd door een break van hetzelfde jaar. Maar hoe meer
Bram te weten kwam over de DS, hoe meer het verlangen
groeide naar een échte DS, met halfautomaat en ‘vroege
kenmerken’.
Bram vertelt: “Ik vond de DS altijd mooi maar durfde er
niet zo aan. Voor mij waren het auto’s waar je toestanden
mee kreeg. Tot ik op een gegeven moment een collega
had die er een reed. Die toestanden bleken best mee te
vallen. Ik verdiepte me er eens in en wilde er per se een
met eerste neus. Vooral die kleine lampjes bovenop de
voorschermen vond ik echt geweldig. Met dat uitgangspunt kocht ik de ID19. Net te nieuw, bleek later. Want al
snel ontdekte ik dat je daarvoor nog een serie had met
korte achterschermen. Die had ik eigenlijk óók wel op
mijn auto willen hebben. Aan een DS durfde ik me nog
niet te wagen, hoewel ik me met enige regelmaat vergaapte aan de introductiefolder. Daar staat een DS in met
van die geweldige sierstukken op de achterschermen, die
uitlopen in de reflectoren. In die reflectorhouders zit dan
nog een rode pijl, helemaal geweldig vind ik dat.”
Per maand anders
Bram dook in de historie van de DS en ging op zoek
naar een hele vroege. “In die eerste jaren werd er per
maand van alles veranderd. De auto was nog volop in
ontwikkeling. Hoe dichter de auto staat bij het originele ontwerp, hoe mooier ik het vind. Dus simpel
gezegd: hoe ouder hoe beter.”
Vooral via de Franse site Leboncoin worden nog wel
eens DS’en van de eerste bouwjaren aangeboden,
maar daar worden absurde prijzen voor gevraagd.

Die vervolgens niemand betaalt, zodat ze heel lang te
koop blijven staan. In Nederland is er amper aanbod.
Tot vorig jaar een DS te koop kwam die binnen de club
wel bekend is. Deze witte DS van juli 1957 (chassisnummer 22866) heeft de kleur Champagne, met een
Aubergine dak. Onder meer op de bijeenkomst in Leek
in 2005 werd de auto geshowd op een draaiend plateau,
net als tijdens de introductie van de DS.
Bram wist de auto te bemachtigen en deed daar beslist
geen slechte koop mee. De DS19 is in een zeer nette staat.
Het lakwerk is niet nieuw, maar erg netjes en vrij van
roest en krassen. Het chassis is goed hard, de blauwe bekleding gaaf en het dashboard buitengewoon fraai. Toch
waren er wel wat optische klussen te doen, zoals het opnieuw verchromen van verschillende onderdelen.
Onderdelen zoekgeraakt
De eerste DS’en hebben nog vrij veel chroom, waar enkele jaren later overal roestvrijstaal en aluminium werd
gebruikt. De rechte bumperdelen zijn van verchroomd
staal, de verbindingsstukken van zamac, een aluminiumlegering. Van zamac zijn ook de kofferbakscharnieren en
de karakteristieke lange reflectorhouders op de achterschermen gemaakt.
Sommige delen, zoals de verbindingsstukken van de
bumpers, kon Bram als new old stock kopen.
De rest werd gepolijst en naar het verchroombedrijf gebracht. “Dat duurde en duurde maar”,
vertelt hij. “Op een gegeven moment ben ik er
gewoon maar weer eens binnengestapt om te
vragen hoe het er nou mee zat. Toen bleek dat ze
een aantal delen gewoon kwijt waren! Ze vertelden me dat er was ingebroken. Gelukkig heb ik die
delen via een liefhebber weer kunnen kopen en die

hebben ze alsnog verchroomd. Maar ik zal me wel twee
keer bedenken voor ik dat nog een keer zo doe.”
Bram was er inmiddels ook achtergekomen dat de modellen tot februari 1958 van origine een platte aluminium uitlaatpijp hadden, die recht van voor naar achter
liep. Een ongelooflijke constructie, die amper meer bekend is. Al die originele uitlaten zijn inmiddels vervangen door stalen of roestvrijstalen buizen. Na wat rondvragen kon Bram nog een originele uitlaat kopen van Jan
Vliegenthart, die zo’n pijp als kunstwerk in zijn garage
had hangen. Overigens is Bram niet van plan de aluminium buis onder de DS te zetten: daar is de uitlaat veel te
zeldzaam voor.
Een detail dat eigenlijk niet op zijn DS19 hoort, zijn de
driehoekige aluminium plaatjes op de keienbak, direct
achter de bumper. Bram wilde dit detail van de oer-DS
graag op zijn auto hebben en wist een setje te bemachtigen. Ze zijn af-fabriek geleverd tot mei ‘57.

Alles is anders
Afgelopen najaar heb ik Bram een paar keer geholpen
met klussen aan zijn DS. Het is een genoegen om aan
zo’n unieke auto te mogen werken: de DS straalt iets
heel bijzonders uit. Voor mij is dat gevoel vergelijkbaar met het aanschouwen van een originele Picasso of
Mondriaan: alleen mag je daar niet met je handen vol
smeer aan klussen, tot bloedens toe. Tijdens het sleutelen merk je ook pas dat heel veel details anders zijn dan
bij de latere modellen – en dan bedoel ik één of twee
jaar later. De remplateaus aan de voorzijde bijvoorbeeld. Door het lange stilstaan zaten de cilinders vast.
We hebben de remmen eruit gehaald en op die plateaus
staat een bouwjaar vermeld. De plateaus uit Brams DS
zijn van 1960. Natuurlijk wilde hij de originele plateaus uit 1957 er weer in hebben: hoe ouder hoe beter.
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Zoals Bram alles weet te vinden kwam hij ook al vrij
snel aan een setje van deze 1957-remmen, waarbij bleek
dat diverse details en veertjes toch weer anders waren.
Ook achter werden de remmen gereviseerd, dit voorjaar staat een spoelbeurt van het hydraulisch systeem
en het goed rijdbaar maken van de auto op het programma. Er is nog wel wat te doen, want tijdens de
provisorische proefrit bij aankoop bleek bijvoorbeeld
dat de achteruit niet inschakelde en dat de DS niet kon
starten met het pookje op het dashboard. Het zijn details, die ongetwijfeld worden opgelost.
Whitewalls en Robri’s
Ondertussen is Bram lekker bezig met zijn nieuwe project. In Frankrijk heeft hij een originele radiateur kunnen
kopen, die geen flenzen heeft voor de koeltunnel en geen
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steun voor de stang waarmee de motorkap open blijft
staan. Ook dat is bij modellen vóór oktober 1957 namelijk anders. De verdroogde banden heeft hij vervangen
door Michelin X-banden met whitewalls, wat erg fraai
staat bij de witte auto. Over smaak valt te twisten, maar
Bram houdt wel van een beetje bling-bling. Daarom
heeft hij inmiddels Robri-sierstukken op de voorspatborden gemonteerd. Bram weet het mooi te brengen:
“Ze overbruggen het hoogteverschil tussen de voor- en
achterbumper en zijn mooi in evenwicht met de sierstukken op de achterspatborden.” Zo kun je het ook zien
natuurlijk. Als ‘finishing touch’ heeft hij een originele radio met uiterst zeldzame console aangeschaft.
Door al dit soort ingrepen wordt de DS erg fraai, maar
rijden doet hij nog steeds niet. Het is de bedoeling dat de

DS19 ergens na de zomer klaar is voor de RDW-keuring.
Tegen die tijd schrijf ik in La Bombe vast en zeker nog
wel eens een verslagje van de eerste proefritten. Ik verheug me er nu al op!
Maarten Bokslag
Aantallen In Nederland
Volgens het ‘Eerste Neus-register’ van Milan
van Lange zijn er binnen de club de volgende
aantallen DS bekend van de eerste bouwjaren:
1955: geen
1957: 4
1956: 1
1958: 3
De werkelijke aantallen zullen beslist hoger liggen, niet iedereen heeft zijn auto aangemeld
voor het register. Dus heb je er één staan, meld
hem aan: eerste-neus@citroeniddsclub.nl
19

