
'Alle DS'en zijn mooi, ook al zijn ze nóg zo lelijk' 
 
In alle soorten en maten stonden ze in Bosschenhoofd op landgoed Maple Farm. Originele DS'en, 
zoals deze ambulances. Zelfs de plaid op de brancard lijkt origineel.  
 
BOSSCHENHOOFD - Ze is een vrouw, nee, een dame, een dame met gratie, grandeur en allure, 
zeg maar gerust een godin, une deésse. 
 
De DS, voluit Citroën ID/DS, wordt op handen gedragen door honderden eigenaren en duizenden 
anderen die haar maar wat graag zouden willen berijden. Om haar uiterlijke schoonheid en, in veel 
gevallen, om haar innerlijk, dat wil zeggen haar techniek; om haar soepele belijning enerzijds en 
om haar beroemde hydraulische systeem anderzijds, waarmee ze de automobilist laat zweven. 
Verkeersdrempels? Waar?  
 
Gisteren liet ze zich aan den volke 
zien in Bosschenhoofd, naast 
vliegveld Seppe en op landgoed 
Maple Farm. In honderden 
varianten, kleuren en types - tot 
aan ambulances en lijkwagens toe. 
 
Dat leidde tot jaloerse blikken van 
krap bij kas zittende kenners, 
bewonderende opmerkingen boven 
de motorkap, vingers die 
liefkozend langs contouren strijken 
en trotse echtgenotes van nog 
trotsere echtgenoten die een DS 
bezitten.  
 
Is het bijvoorbeeld toeval dat Thijs Leijten met Thérèse is getrouwd? Híj heeft een Citroën-garage 
in Oosterhout; zíj wist al op haar 18e dat ze een DS wilde: "De vader van een vriendinnetje had een 
DS. Ik mocht achterin zitten. Wow, dacht ik toen, deze wil ik later ook." 
 
Haar wens is in vervulling gegaan. Maar haar man heeft een DS Cabrio, nog net een tikkeltje 
exclusiever. Dit juweel op vier wielen staat te glanzen in de kleur blanc carrère (wit met een vleuge 
mintgroen) onder het loof van Landgoed Maple Farm, schuin tegenover het vliegveld.  
 
A-pe-trots is Leijten op wat hij zijn grote liefde noemt, deze DS 19 Cabriolet Usine uit 1961. "Een 
van de eerste. Er zijn er nog maar vier van. En alles is nog origineel aan haar." Waar vind je nog zo'n 
mooie vrouw, zonder facelift, op die leeftijd? Voordat hij gaat slapen, loopt hij vaak nog even om 
haar heen. 'Goedenacht, welterusten', fluistert hij haar dan toe.  
 
Of we het hier over kunst mogen hebben. Wat een vraag. "Jazeker. Stilistisch is ze perfect, daar 
zijn vriend en vijand het over eens. Alles heeft een functie, er zit geen enkel tierelantijntje aan. 
Dát is pas vormgeving."  
 
Nu is er een verschil tussen een DS en een ID; een ID is een eenvoudige variant van de DS. Die was 
haar tijd zo ver vooruit dat een minder kostbare en ietwat uitgeklede versie snel nodig bleek. Een 
ID heeft geen stuurbekrachtiging, om maar wat te noemen, en ziet er iets anders uit. 
 
"Maakt niet uit", oordeelt Leijten ruimhartig, "ik vind alle DS'en mooi, ook al zijn ze nog zo lelijk."  
 
Jan Blom uit Baarle-Nassau heeft speciaal voor een ID gekozen. "Om haar eenvoud. En ze is toch 
makkelijker in het onderhoud." Twee dochters heeft hij. "Dit is mijn derde, zeg ik wel eens."  
 
Zoals bekend is een Italiaan verantwoordelijk voor het design van wat is uitgeroepen tot de mooiste 
auto van de 20e eeuw. 
 



Flaminio Bertoni, de toenmalige chef-ontwerper van Citroën, tekende voor het koetsontwerp in de 
vorm van een druppel. Op 6 oktober 1955 werd de allereerste DS gepresenteerd, en die sloeg in als 
een bom. Latere verbouwingen, zoals de cabriolet, kwamen op naam van Henri Chapron. Tot 1975, 
het jaar waarin de laatste DS uit de fabriek rolde, zijn er een kleine 1,5 miljoen van verkocht.  
 
Zoveel zijn er allang niet meer in de omloop. En diegene die nog niet op de schroothoop zijn 
beland, werden massaal opgekocht door met name Nederlanders en Duitsers.  
 
Wie nu nog zo gek is om een DS Cabrio aan te willen schaffen, moet diep in de buidel tasten.  
 
In Bosschenhoofd stond er een te koop, voor 50.000 euro. En ook nog eens in allerbelabberdste 
staat. 
 
Maar een liefhebber met twee rechterhanden kijkt natuurlijk door haar rimpels, knikkende knieën 
en ouderdomsplekken heen. Want het is waar, alle DS'en zijn mooi. Ook de zwarte uit 1971 van Gert 
Kaptein uit Etten, die er vijf jaar over gedaan heeft om haar in de huidige oogverblindende staat te 
krijgen. 
 
"Ik heb er altijd van gedroomd, en nu heb ik haar. Nu is mijn leven compleet."  
 
De boodschappen blijft hij wel doen in de Lelijke Eend, alias de Citroën 2CV, een ver familielid van 
de DS. Want je bent citrofiel, of je bent het niet. 

 


