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espace technique

Je gaat met allerlei mankementen aan je DS gewoonlijk 

naar je vertrouwde DS-garage. Maar er blijven altijd 

kleine ergernissen waar je best eens zelf mee aan de slag 

kunt gaan. Sleutelen aan je DS is ook leuk en bevredi-

gend als het je lukt om een probleempje op te lossen.
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Mijn vrouw en ik rijden in de vakantietijd best veel ki-

lometers in onze DS, ieder jaar wel duizenden. Soms 

zo ver weg dat je ineens het onbehaaglijke gevoel be-

kruipt dat als er iets misgaat je ook helemaal op jezelf 

aangewezen bent. Je probeert dus de auto in prima 

conditie te hebben vóór vertrek. Dat mag je echter 

er niet van weerhouden om onderweg geen domme 

dingen te doen waardoor je stil komt te staan. Nu ben 

ik gezegend met een vrouw die niet van het rijden in 

de DS houdt. Voor het goede begrip, zij houdt niet 

van zelf sturen in de DS maar vindt het heerlijk om 

lekker rondkijkend op de passagiersstoel te zitten. En 

dat vind ik weer fijn. Wij zoeken samen graag naar de 

kleinste weggetjes en zij zorgt er dan ook voor, met 

het grote Michelin kaartenboek op schoot, dat we 

echt de kleinste weggetjes vinden. Zij heeft zich ook 

de rol aangemeten om te voorkomen dat ik onderweg 

domme dingen doe die ons rijplezier zouden kunnen 

vergallen. Op menig terrasje of tijdens een wandelin-

getje in een mooi dorpje stelt ze ineens de vraag of de 

lampen wel uitgeschakeld zijn. En als we wegrijden 

volgt steevast de vraag of de handrem er wel vanaf is.

«  Het hele dashboard zit vol met lampjes 
waarvan ik niet eens weet waar ze voor 
zijn, maar een lampje voor de handrem 
of een piepje voor niet gedoofde lampen 
heeft-ie niet. Moet toch niet zo moeilijk 
zijn”, zegt ze met enige regelmaat. »

Een keertje klussen met mijn DS-vrienden was daar-

om gericht op het verbeteren van onze DS op het 

punt van een lampje voor de parkeerrem en een zoe-

mer voor de niet gedoofde verlichting.

Voor het parkeerremwaarschuwingslampje heb je 

niet meer dan een microswitch, een beetje PU-kit, 

een stukje installatiedraad, connectors en een beetje 

geduld nodig. Als je goed kijkt naar het bedienings-

pedaal van de parkeerrem zie je dat er voldoende mo-

gelijkheden zijn om een microswitch te bevestigen. 

Een microswitch bestel je bij een elektronicazaak of 

-site. Het is een simpele indrukschakelaar die weer 

uitgaat als je de knop loslaat. De schakelaar wordt 

bediend door een lange veerkrachtige lip. Door de 

lange lip heb je een ruim aangrijpingspunt waarbij 

de schakelaar niet vernield wordt door een geweld-

dadige klap van de losspringende parkeerrem. 

De schakelaar plakken we onder het dashboard met 

wat PU-kit op het vaste deel van het parkeerremme-

chaniek en, na de juiste plaatsbepaling, schroeven we 

in de arm van de pedaal een plaatschroef die zover 

uitsteekt dat het bij het lossen van de parkeerrem de 

lip van de schakelaar indrukt. Kwestie van even oplet-

ten waar je de schakelaar plakt. 

De schakelaar kent drie aansluitingen, vaak aange-

duid met C (common), NO (normal open) en NC 

(normal close). We onderzoeken met een multimeter 

of die twee aansluitingen contact maken als de scha-

kelaar ingedrukt wordt. Dat is dus C en NO. Het is de 

bedoeling dat het lampje AAN gaat als de parkeer-

rempedaal ingedrukt wordt. De beide draadjes van 

de schakelaar stop je achter de bekleding tot aan de 

achterzijde van het instrumentenpaneel in het dash-

board. 

Voor de aansluitingen van de draden moeten we de 

afdekkap achter het stuurwiel en het instrumenten-

paneel losmaken. Dit is een vrij eenvoudige klus maar 

erachter vindt je een wir-war aan draden en stekkers. 

Een waarschuwing is daarom op zijn plek: als je niet 

weet waar je aan begint, vraag dan hulp van een wat 

meer ervaren sleutelaar.

Plaatsing van de 

microswitch

Microswitch met 

lange lip
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De afdekkap zit met een sierlijst vastgeklemd. Door 

de twee schroeven bijna geheel los te draaien, komt 

de klemsierlijst voldoende los om de kap weg te ne-

men. Wees zuinig op deze lijst want dat is een duur 

onderdeel om te vervangen.

Het instrumentenpaneel met de klokken en verschil-

lende metertjes, schakelaars en lampjes van onze 

68’er DS met de rechte klok, zit met vijf plaatschroe-

ven vast. (De modellen met de ronde klokken hebben 

vier schroeven.) Omdat het om een semi-automaat 

gaat, moeten we de afdekplaat voorzichtig naar rechts 

draaien tijdens het terugtrekken. Zo kunnen we het 

paneel inclusief alle bedrading naar rechts opschui-

ven. De snelheidsmeter ligt nu ook los maar zit nog 

aan de tellerkabel en kan daarom niet gemakkelijk 

verwijderd worden. Wij hebben geluk want onder de 

motorkap blijkt de snelheidsmeterkabel deelbaar te 

zijn. Hier kunnen we hem gemakkelijk loskoppelen. 

Eenmaal losgemaakt kan de klok een centimeter of 

tien naar voren getrokken worden.

We kunnen nu op zoek naar de aansluitmogelijkheden 

voor onze nieuwe verklikkers. In het elektrisch schema 

van de DS is het gebruikelijk dat de verklikkerlamp 

direct op de (geschakelde) plus staat. De massadraad 

wordt vervolgens bij een schakelaar of sensor onder-

broken. Mijn idee is om het bestaande draadje van het 

remslijtage-verklikkerlampje te gebruiken. Dit is ei-

genlijk een massadraad die onderbroken is bij de rem-

blokken. Zodra deze draad door slijtage van de rem-

voering contact maakt met de massa (de remschijf) 

gaat het lampje branden. Precies dat is wat we met 

onze schakelaar ook willen bereiken, het lampje krijgt 

«  Het zijn die, in onze moderne leasebak-
ken volledig geautomatiseerde, kleine 
handelingen die we in de auto’s uit de 
vorige eeuw gewoon zelf moeten doen 
en die we daarom nu zo gemakkelijk 
vergeten. »

Een zoemer om te waarschuwen voor aangelaten 

lampen is in vele maten en kwaliteiten te koop bij 

de automaterialenzaak. Onze voorkeur ging uit naar 

naar een degelijke zoemer met twee normale aansluit-

draadjes. De zoemer moet geactiveerd worden als je 

de auto verlaat terwijl de lichten onverhoopt nog aan-

staan. Dat vraagt enige aandacht, je wilt immers niet 

dat de zoemer ook gaat als je alleen de binnenverlich-

ting aanzet of als je ‘s avonds de motor uitzet voor 

de openstaande brug. Nu moet de plusdraad van de 

zoemer op de lichtschakelaar komen. In onze wagen 

is dit de lichtpaarse manchet. Deze dikke draad gaat 

direct naar de zekeringkast nr.4 met de gele manchet-

ten. Nà de zekering gaat deze draad terug naar het 

dashboard en vinden we die daar op diverse aanslui-

tingen voor lampjes, het klokje en dergelijken. Het 

dus een dubbelfunctie. Welke draad achter het instru-

mentenpaneel dat is, zul je toch even in werkplaats-

handboek D1bis bij het elektrisch schema voor jouw 

model moeten opzoeken. Bij onze DS is het de draad 

met de grijze manchet. Deze draad sluit aan bij een 

bundeltje aan de linkerachterzijde van het rechthoe-

kige deel van de snelheidsmeter. (Bij de ronde klokken 

zit deze draad op de witte multistekker.) De meeste 

ID-uitvoeringen hebben geen controlelampje voor de 

remvoering. In dat geval zou je kunnen kiezen voor de 

draad met de bruine manchet van het remdrukcontro-

lelampje. Mocht je twijfelen over de juiste draad, trek 

dan de stekkeraansluiting van de gevonden draad los 

en verbindt het stuk dat naar het lampje gaat even met 

de massa, het lampje moet dan gaan branden. 

Voor we verder gaan koppelen we de minpool van 

de accu los. We zouden met een eenvoudige knijp-

draadverbinder uit de automaterialenzaak de massa-

draad van de schakelaar nu kunnen koppelen, maar 

dit is niet echt een degelijke en elegante oplossing. 

In ons geval heb ik met twee extra draadjes een Y-

vormige vertakking gemaakt. Zo kunnen we een be-

staand waarschuwingslampje gebruiken voor een ex-

tra functie en deze aansluiten zonder de originaliteit 

van de auto geweld aan te doen.

Voor de plusdraad zoeken we de geschakelde plus op 

die door het contactslot geactiveerd wordt. Dat is hier 

de paarse manchet op het contactslot. Deze volgen we 

naar de achterzijde van het instrumentenpaneel waar 

het ook de paarse manchetten betreft. Hier hebben 

we ook met een y-vormige aftakking een aansluiting 

gemaakt.

 

elektrisch schema van ons model volgend, kiezen we 

voor de rode draad op de regelbare weerstand van de 

dashboardverlichting omdat we hier eenvoudig een 

y-verbinding aan kunnen brengen. 

De massaverbinding van de zoemer sluiten we aan 

via de deurschakelaar. De deurschakelaar is niet meer 

dan een verbrekingscontact in de massadraad van 

de binnenverlichting. Gaat de deur dicht dan onder-

breekt deze de massa van de binnenverlichting. Met 

het voorportier geheel open trek je heel voorzichtig 

de drukschakelaar uit de voorstijl (de zogenaamde 

A-stijl). Zodra de schakelaar een klein stukje uit de 

stijl komt, bind je een lang touwtje of dun ijzerdraad-

je om beide aansluitdraadjes om te voorkomen dat 

deze per ongeluk in de stijl verdwijnen. Let op dat de 

aansluitdraden niet losschieten want dan kun je met 

een ijzerdraadje door het kleine gaatje gaan hengelen 

in de A-stijl. Door iets te trekken aan de twee draad-

jes van de deurschakelaar vinden wij ze terug achter 

het instrumentenpaneel. Het groene draadje van de 

twee dat vóór de schakelaar zit gebruiken we om een  

y-verbinding naar de massa te maken. Nu gaat de 

zoemer alleen nog als je het portier opent. 

 

Opmerkingen:

•  Werk veilig! Ontkoppel altijd de min-pool van de 

accu om kortsluiting te voorkomen.

•  Dit is een algemeen verhaal op basis van de erva-

ring aan het beschreven model. 

•  Er zijn vele wegen naar Rome, hier wordt een 

voorbeeld beschreven.

•  Check onze website voor meer technische details 

voor de verschillende modellen.

•  De deurschakelaars van de DS staan niet echt 

bekend om hun betrouwbaarheid. Als je hem nu 

toch losmaakt, maak de contactvlakken en de 

stekker mooi schoon met contactspray en droog 

hem goed. Waarschijnlijk functioneert de druk-

schakelaar dan weer prima.

•  Er zijn ook deurschakelaars met slechts 1 draad, 

daar moet het contact met de carrosserie de mas-

sa vormen. Soldeer eventueel een extra massa-

draad aan het huis vast om een betere verbinding 

te maken.

Simpele draadverbinder

Voorbeeld degelijke Y-verbinding

Vereenvoudigd aansluitschema 

Vereenvoudigd aansluitschema 

Voorkom het terugschieten  

van de draadjes in de deurstijl


