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BRAND!!! espace technique

De DS van Martin 

van Huizen in brand
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Het moet een nare ervaring zijn: je auto staat in brand. 

Ontreddering, machteloos toekijken. Wachten op de 

brandweer terwijl het vuur verder woedt en er rook-

wolken opstijgen uit jouw DS. En als de brand is ge-

blust is er ravage en roet. Alle liefde en aandacht die 

verloren is gegaan. Daarna begint het piekeren. Kan de 

auto nog gerepareerd worden? Was de schade met een 

goede brandblusser minder geweest? Was de benzine-

lucht in die vorige rit een voorbode? 

Al twee keer door het oog van de naald 
Zelf ben ik al twee keer door het oog van de naald ge-

kropen. De 1e keer is het thuis bij het klussen eens bijna 

mis gegaan. Ik had het contactslot vervangen en bij 

het terugschuiven van draden het dashboard in duwde 

ik een stekkerverbinding los. Dit bleek een constante 

plus, dat leverde een serie vonken en smeltende draden 

op. Gelukkig had ik de min-pool van de accu los en de 

motorkap open, binnen twee tellen was die eraf getrok-

ken. Beter was natuurlijk geweest om de min-pool er 

sowieso af te laten, dat had ik de paar keer daarvoor wel 

gedaan, maar was ik nu vergeten.

De 2e keer was onderweg op vakantie met een volgela-

den DS en aanhanger. De motor op de hellingen van de 

péage werd nogal warm, daarom schakelde mijn vrouw 

over van LPG naar benzine. Ongeveer een minuut na 

het omschakelen hield de motor helemaal in en tege-

lijkertijd rook ik de benzine. In een reflex schakelde ik 

de knop weer om naar LPG waarna we door reden tot 

de eerstvolgende parkeerplaats. Daar bleek dat het be-

ruchte messing pijpje uit de carburateur was geschoten 

(zie oorzaken verderop) waardoor de benzine vrij over 

de (hete) motor kon sproeien. Ik besefte daar wel dat 

we geluk hadden gehad, de rest van de vakantie hebben 

we door gereden op LPG. En we hebben meteen een 

brandblusser gekocht, de verkeerde begrijp ik nu, maar 

daar komen we aan het einde op terug.

LHM kan wel degelijk branden 
Eén ervaringsdeskundige is Martin van Huizen. In 

2011 stond zijn Gris Palladium DS21 Pallas hydrauli-

que uit 1967 in brand. Bijna thuis na een rit over de 

snelweg kwam er ineens rook onder de motorkap. “Ik 

dacht eerst aan een kokende motor, maar toen ik de 

motorkap opendeed, zag ik geen stoom uit de radi-

ateur, maar vlammen en zwarte rook achter de accu 

vandaan komen. Ik schrok me werkelijk een ongeluk.” 

Gelukkig geen gewonden en de brandweer was er snel. 

Toch was er aardig wat schade. De motorruimte was 

BRAND!!! 

Aardig wat schade bij Martin’s DS na de brand
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aan de bovenkant uitgebrand, de voorruit was ge-

sprongen, waardoor de vlammen het dashboard en de 

hemelbekleding konden verwoesten. De aluminium 

motorkap leek wel gesmolten. Een andere 67’er Pallas 

was lastig te vinden, gelukkig durfde Konijnendijk het 

aan om de auto te restaureren. Tijdens de restauratie 

wist Konijnendijk de oorzaak te achterhalen; een hy-

drauliekleiding die te dicht bij de poelie had gezeten 

was daardoor door geschuurd. LHM brandt normaliter 

niet, maar een klein gaatje met een hoge druk erachter 

zorgde voor een LHM nevel precies over het hete uit-

laat spruitstuk en dat brandde zeker wel. (in la Bombe 

Citroën 334 van januari 2014 is een volledig artikel te 

vinden over de brand en de restauratie van deze DS).

Mogelijke oorzaken van brand 
De oorzaak van de brand bij de DS van Martin bleek 

zoals gezegd een ongelukkige combinatie van factoren 

(leiding dicht bij poelie, lekkage, hoge druk, LHM ne-

vel precies op uitlaatspruitstuk dat heet is). 

Vaker voorkomende en meer bekende oorzaken van 

brand bij een ID/DS zijn vooral kortsluiting en in min-

dere mate benzinelekkage.

•  Kortsluiting in de kabelboom: er is al eens een artikel 

in la Bombe Citroën gewijd aan de kabelbomen van 

de bouwjaren 1966-1969. Te herkennen aan de accu 

die rechts is geplaatst. De draden in deze kabelbomen 

hebben een isolatie die, hard en bros, er af kan vallen 

en kortsluiting veroorzaken. Ook is de kwaliteit van 

de koperen aders matig, waardoor de weerstand in de 

kabels is toegenomen. Er is maar een remedie: ver-

vangen van de kabelboom. Veel werk, dus kostbaar. 

Vaak een reden tot uitstel…

•  Kortsluiting door klungelige reparaties aan de kabel-

boom: soms zijn er draden bijgetrokken of aftakkin-

gen gemaakt voor accessoires of een trekhaak. Alles 

kun je verwachten: kroonsteentjes, plakband, lasdop-

pen, te dunne draden of doorvoeren door plaatwerk 

zonder doorvoertule. De remedie is zulk werk eruit te 

halen en te vervangen door de juiste kabels met stek-

kers met originele klemverbindingen met trekontlas-

ting. Aan te brengen met een speciale tang.

•  Kortsluiting door accessoires die veel vermogen ge-

bruiken: als de voedingsdraad te dun is, zal deze warm 

worden, kan de isolatie smelten en kortsluiting ver-

oorzaken.

•  Kortsluiting door knaagdieren: het is voorgekomen 

dat een auto, terwijl deze in de winterstalling stond, 

in brand vloog doordat knaagdieren kortsluiting ver-

oorzaakten. De remedie is eenvoudig, de accupool 

loshalen.

•  Benzinelekkage door oude rubber benzineslangen: de 

originele benzineleiding is van nylon. Eigenlijk geeft 

dat onderdeel nooit problemen. Maar de koppeling 

van de nylon benzineleiding met de carburateur of 

het injectiesysteem bestaat uit stukjes rubber benzi-

neslang. En die verouderen, worden bros of poreus 

en zijn niet bestand tegen moderne benzine. Soms 

zijn ze (of een paar stukjes) vervangen door moderne 

slangen, maar dat kan al 20 jaar geleden zijn. Het ver-

vangen is vooral bij de injectiemodellen veel werk. De 

benzinegalerij heeft al zes stukjes benzineslang die 

alleen vervangen kunnen worden met de gedemon-

teerde galerij. Eigenlijk moeten benzineslangen iedere 

10 jaar vervangen worden.

•  Benzinelekkage via het aansluitpijpje op het deksel 

van de (Weber) carburateur: het messing pijpje is 

geklemd in het zamak deksel. Door jarenlang warm 

worden, afkoelen, trillen kan het pijpje los komen 

of gaan lekken. Dan komt er veel benzine vrij op de 

hete motor. Als het pijpje los is, kan het vastgelijmd 

worden met Loctite 638. Ook is het verstandig met 

dun metaaldraad de slangklem (waarmee de benzi-

neslang op het messing pijpje is geklemd) te borgen 

aan de carburateur, als hij dan los komt schiet het 

IJzerdraad zodat het pijpje niet uit de carburateur schiet als 

hij los komt
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pijpje er niet uit en voorkom je in ieder geval een 

benzineballet.

•  Benzinelekkage via een benzinefilter: berucht is het 

losse benzinefilter dat tussen de benzinepomp en 

de carburateur is geplaatst. Een benzinefilter hoort 

voor de benzinepomp te zitten. Zo niet, dan zal bij 

een lekkend benzinefilter de benzine vrolijk rond-

spuiten…

•  Injectie, benzinelekkage via de drukregelaar: in de 

jaren ’90 is lang gezocht naar de oorzaak van benzi-

nelucht. Alles nagelopen, alle verbindingen getest op 

dichtheid, een nieuwe benzinedop geplaatst, niets te 

vinden. Totdat op vakantie in Noorwegen de geur wel 

erg sterk werd en met draaiende motor en juist zon-

licht de blik viel op de drukregelaar die bellen benzine 

stond te blazen uit de felsnaad van de drukregelaar. 

Een nieuw ingevlogen drukregelaar loste het pro-

bleem op.

•  Injectie, benzinelekkage via de injectoren: aan de in-

jectoren zit een stukje rubber slang waarop de benzi-

negalerij aansluit. In 1990 lekten die al, toen 20 jaar 

oud. Een fijne straal benzine spoot 50 cm weg. Ver-

vangen is mogelijk door de oude slang met klem van 

de injector te slijpen en een nieuw stukje slang met 

een slangklem te monteren.

•  Injectie, LHM-lekkage uit koppelingsregelaar: onder 

de koppelingsregelaar zit een hitteschild met een as-

bestplaatje als isolatie. In de loop van de jaren is het 

asbest verzadigd met lhm die tijdens een lange rit min 

of meer weg kookt (soms staat de LHM nog na te 

koken…). Als de koppelingsregelaar echt lekt, zal de 

LHM over het hete uitlaatspruitstuk lopen met een 

kans op brand. Een lekkende koppelingsregelaar ver-

vangen is de beste optie.

Tenslotte kan sleutelen aan de auto ook brand ver-

oorzaken: wegspringende lasspetters, vonken van een 

slijpschijf. Lang geleden met thinner en een doek iets 

schoongemaakt. De doek in een hoek van de garage 

gegooid. Even later een las afslijpen. Kijk je op, zie je 

een gezellig kampvuur. Dan is die branddeken, die 

al jaren aan de muur hangt, erg handig. En altijd een 

half uur voordat je weg gaat stoppen met lassen zodat 

smeulende vuurtjes niet onopgemerkt grote branden 

kunnen worden.

Dat geldt ook voor die brandblusser. Staat al jaren op 

de wensenlijst, maar er waren andere prioriteiten. Voor 

de auto zijn er twee soorten brandblussers; poederblus-

sers en schuimblussers. Poederblussers zijn compact en 

goedkoop, ook kunnen ze gebruikt worden voor veel 

typen branden. Echter, poederblussers zorgen voor 

veel nevenschade aan auto’s: het poeder is een fijn zout 

dat niet verwijderd kan worden en het dringt overal in 

door. Op die onbereikbare plekken zorgt het nog ja-

renlang voor versnelde corrosie en op printplaten zal 

het corroderen en voor elektrische problemen zorgen. 

Daarom wordt voor auto’s een schuimblusser aangera-

den, minimaal 2 liter, en het liefst vorstbestendig. Mijn 

tijdens de vakantie aangeschafte brandblusser was dus 

een poederblusser van 1 kg, leeg in ongeveer 6 secon-

den. Ik ga snel een nieuwe kopen.

Tekst: Oorzaken door de Technische commissie, eigen er-

varingen door Bram Oude Elberink

Foto’s: Martin van Huizen

Deze brandblusser dus niet: 

Poederblusser 1 kg

Beter voor de auto: 

Schuimblusser 2 liter


