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Van ganzenveren - in de cockpit van de DS X E-Tense concept car - over velgen met mica tot zijde met broderie.   
DS brengt de Franse haute couture in de autowereld.
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DRIVE IN 
DS AUTOMOBILES

E in China. DS moet zich als merk inspireren op de Franse luxe en de 
Franse savoir-faire, en dat zich daardoor onderscheidt van Duitse of 
Zweedse concurrenten. Met sterke, unieke codes die niemand kan 
kopiëren en opeisen.”
Codes die niemand kan kopiëren. Dat bestaat tegenwoordig 
toch niet meer.
“Het is ongetwijfeld een uitdaging. Maar wij gaan er van 
uit dat onze stijlkenmerken zo anders zijn dat, mocht 
iemand ze toch kopiëren, mensen ze nog altijd 
eerst en vooral met DS zullen associëren. 
We zijn het enige automerk dat rond  
Franse savoir-faire werkt, met Parijse  
huizen en echte mate rialen die 
we niet in de autowereld 
terugvinden. f

en auto is als een huis. Dat gaat heel breed. Daar-
om hou ik zo van de autosector. Omdat je er aan 
zoveel domeinen raakt. Wij houden ons bezig 
met leder, decoratie, tapijten, ramen, buiten- en 
binnenlak, verlichting... Wij mogen aan de hele 
auto sleutelen.”

Sabine Le Masson Pannetrat werkt al twintig jaar in de autosector, 
waarvan acht jaar voor DS Automobiles en vier jaar in haar huidige 
functie: DS Colour & Materials Design Manager. “Mijn team van acht 
mensen en ik definieerden een identiteit voor DS. Wanneer mensen 
over ons merk spreken, beginnen ze vaak over de kleuren en materi-
alen. Terwijl men het in de autowereld normaal eerst over de buiten-
kant van de wagen, de prestaties, de handling of het verbruik heeft. 
Het toont hoe ons werk gewaardeerd wordt.”

CODES DIE MEN NIET KAN KOPIËREN
Wat vindt u zo bijzonder aan DS?
Sabine Le Masson Pannetrat: “DS is een klein merk en dat vind ik ge-
weldig. Het geeft ons de mogelijkheid bepaalde beperkingen naast ons 
neer te leggen waardoor we specifieke ideeën kunnen door drijven en 
ons expressiever kunnen uitdrukken. Bovendien kunnen we met onze 
klanten de ateliers bezoeken, waar we hen dan uit leggen hoe we de 
afwerkingen creëren en waar ze vandaan komen. We hebben echt 
mooie verhalen te vertellen en dat beschouw ik als een groot geluk.”
Wil DS de Audi van de Franse merken worden? 
“Delage, Delahaye, Talbot-Lao, Avions Voisin,… Tussen eind 19e eeuw 
en midden de jaren 1950  had Frankrijk diverse bouwers van luxeauto’s. 
Nadien viel het volledig stil. Er is dus zeker plaats voor DS. Toen ik in 
2011 aan de slag ging om toen nog de ‘DS-lijn van Citroën’ te ontwer-
pen, bestond mijn taak erin om de codes te definiëren en een sterke 
identiteit uit te rollen die nadien nog zou kunnen dienen om er een 
merk mee te creëren. Datzelfde jaar al introduceerden we DS als merk 

Van broderie met parels made by Lesage over zetels met ganzenveren door Maison Lemarié  

tot metaalprints by Steaven Richard. Sinds de afsplitsing van Citroën in 2015 ademt  

DS AUTOMOBILES  iets van haute couture uit. Sabine Le Masson Pannetrat,  

DS Colour & Materials Design Manager, vertaalt Franse luxe en Franse savoir-faire naar wagens.

|  TEKST ANJA VAN DER BORGHT  |  

HAUTE COUTURE 
OP WIELEN 
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1. Sabine Le Masson Pannetrat, DS Colour & Materials Design Manager. - 2. Pearl stitching in de zetels (bovenaan), mica op de achteruitkijkspiegels (rechts).
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f Denk aan mica (een glasachtig mineraal) op de fijne lamellen van de 
velgen, de buitenspiegelkappen, de dakstangen en de voorkant van de 
DS 4 Crossback Concept uit 2015. Maar ook zijde met broderie en an-
dere materialen die voorlopig nog confidentieel zijn. Dat is het soort van 
concepten dat ons interesseert. Future craft slaat dan op savoir-faire in 
het bewerken van traditionele materialen met processen als 3D-printing 
en parametrisch ontwerp. Bijvoorbeeld wat Iris van Herpen doet met 
haar ongelooflijke en ondefinieerbare vormen. Ons interesseert de kruis-
bestuiving van materialen en knowhow. Zo kunnen we nu al werken aan 
projecten voor 2030.”

OP ZOEK NAAR UITZONDERLIJKE EXPERTISE
U werkt met Parijse ateliers als Lesage en Maison Lemarié, een plu
massier?
“Het uitgangspunt voor onze Divine DS concept car was een vrouwelijke 
aanpak die de naam ‘Parisien chic’ meekreeg. Dus moesten we op zoek 
naar meer vrouwelijke materialen en afwerkingen die de ambachtelijke 
savoir-faire weerspiegelden. En dan kom je automatisch bij dit soort am-
bachten uit. Lesage is een select atelier in Parijs dat levert aan Chanel en 
al sinds 1924 de toon zet voor verfijnd borduurwerk versierd met cabo-
chons, kralen, kristal,… Maison Lemarié is een fleuriste en plumassier. Wij 
vragen deze ateliers te experimenteren en artisanale stalen te ontwikke-
len in de materialen die ze gewoonlijk hanteren. En dat proberen wij dan 
te transporteren naar een materiaal dat geschikt is voor de autosector.”
Hoe komen deze samenwerkingen tot stand? Zijn die het resultaat 
van toevallige ontmoetingen?
“Het is onze taak nieuwsgierig te zijn. We frequenteren salons zoals 
Révélations, een heel interessant salon over kunstambachten. Dit jaar 
was DS er trouwens zelf aanwezig met de DS X E-Tense — precies om 
onze savoir-faire te promoten. We zijn constant op zoek naar uitzonder-
lijke expertise. Niet per se grote namen, maar het is wel zo dat de grote 
namen hun thuisbasis in Parijs hebben en wij vlakbij, in Velizy-Villacou-
blay (departement Versailles), zitten. Het creatieve wereldje is daaren-
boven een klein universum, contacten komen er sneller tot stand. We 
wisselen ideeën uit. Doordat we niet in dezelfde industrie zitten, ver-
lopen die uitwisselingen heel vlot, zonder concurrentie of problemen 
van vertrouwen. We ontwikkelen de ideeën via parametrisch ontwerp 
of 3D-printing, dat is ook voor de andere partijen interessant voor hun 
eigen domein. Wie de indruk krijgt dat het eenrichtingsverkeer is: niets is 
minder waar. Voor zijn A/W collectie in 2015  hanteerde Chanel 3D-prin-
ting, een industriële technologie die je sneller in de automobielwereld 
aantreft. Het is een win-winsituatie. In de uitwisselingen met traditionele 
huizen als Chanel en Hermès merken we dat zij 
ook geïnteresseerd zijn in wat wij maken.”

VOOR CONCEPT CARS OF SERIEWAGENS?
Is het de bedoeling om de afwerkingen die 
we bij de DS concept cars zien, ook op serie
wagens toe te passen?
“Concept cars zijn voor ons een werk- én com-
municatietool. Mijn taak bestaat erin te expe-
rimenteren en de reactie van het publiek af te 
toetsen. We zijn dus ook echt wel bezig met de 
ontwikkeling van seriewagens. Concept cars bie-
den het voordeel dat we elk jaar iets kunnen creë-
ren en onthullen. Bij seriewagens moet je al gauw 
vier tot vijf jaar rekenen vooraleer je een eindpro-
duct kan voorstellen. 
Neem nu een afwerkingsdetail als ‘pearl stitching’, 
een creatie die het gevolg is van een gelukkig toe-
val in de vorm van een verkeerde spanning op een 
stikdraad waardoor de ambachtsman in het atelier 

of de deuren verwerken. Steaven Richard combineert in zijn werk 
verschillende technieken. Hij creëert patina door de kleur van de 
grondstof te oxideren, daarna gaat hij verspanen en embrossen om 
het metaaloppervlak dan opnieuw te oxideren. Kortom, een waar 
titanenwerk dat veel tijd vergt. Andere metalen decorstukken geven 
we dan weer textuur via guillocheren, een techniek die uit de horlo-
gesector komt en die wij toepassen om een specifiek ruitenpatroon 
te realiseren.”
Wat met de afzonderlijke wens van die ene klant?
“Op maat werken ligt minder in de filosofie van DS. Het vraagt te veel 
industriële middelen en kost daardoor een pak meer aan de klant. 
Wij bieden liever packages aan en personalisatiemogelijkheden bij 
het einde van de productie. Zo kan de klant zelf zijn dakafwerking 
kiezen. Denk aan de typische, klevende film met de vlag van Groot-
Brittannië bij Mini enkele jaren geleden. Wij willen bij DS natuurlijk 
niet zomaar een eenvoudige sticker aanbrengen, maar gaan werken 
met materialen met textuur die we bijvoorbeeld op de spiegelkap-
pen of het dak aanbrengen. We doen er soms vier jaar over om 
de juiste dikte van verf te vinden, om ervoor te zorgen dat er geen 
luchtbellen onder de stickers ontstaan of dat er geen dikke laag lijm 
aan de randjes zit.”

DE GEUR VAN EEN AUTO
Bepaalt u ook hoe een auto ruikt?
“Jawel. De geur van ons leer bijvoorbeeld. Het leder van een hand-
tas ruikt anders dan het leder van een autozetel. En de klant heeft 

een bepaalde verwachting van de geur van zijn auto-interieur. Hij wil een 
geur in de stijl van zijn canapé in de woonkamer.”
Hoe bepaalt u die geur dan?
“We kunnen de geur van leder beïnvloeden door het proces van leerlooien 
aan te passen. Maar we doen nog wel meer met geuren. In de DS 3  stop-
ten we een parfumverspreider. En met Scentys, een interieurparfumeur uit 
Grasse, ontwikkelden we een typische DS-geur. Die zet intussen de sfeer in 
DS World: in onze flagshipstore in Parijs en in elke DS store. We gaven de 
parfumeurs van Scentys de vier sleutelwoorden van DS mee: raffinement, 
avant-garde, hypnotisch en erfgoed.”
Tot slot. Hoe duurzaam is dat alles?
“Bij Colour & Materials focussen we op moderne duurzaamheid. We kijken 
bijvoorbeeld hoe we materialen lichter kunnen maken met processen als 
3D-printing en parametrisch ontwerp. Want hoe lichter de wagen, hoe min-
der hij verbruikt. Massieve decoratie-elementen vervangen we meer en meer 
door holle structuren. Het leder waarmee we werken is duurzaam omdat 
het een afvalproduct van de voedingsindustrie is. Toch zoeken we naar al-
ternatieve dierenleders die een nog milieuvriendelijker proces van leerlooien 
ondergaan. We bestuderen of we in de toekomst kunnen inzetten op zalm-
leder. Dat heeft een nog trager leerlooiproces. We onderzoeken manieren 
van biofabricage van materialen om onze klanten een vegan gamma te kun-
nen aanbieden. Vrij van dierlijke afgeleiden dus. En last but not least is onze 
samenwerking met Franse ambachtslui duurzaam. Doordat we met hen in 
zee gaan, kunnen ze overleven en gaat hun savoir-faire niet verloren.” ^

www.dsautomobiles.com

een beetje van de onderste draad door zijn 
bovenste draad trok. Bij een stiksel werk je name-
lijk met twee draden. Een aan de bovenkant van de 
stof of het leder en een aan de onderkant, meestal in de-
zelfde kleur. Je ziet alleen de draad aan de bovenkant. Vincent, 
een van onze designers die voordien bij Louis Vuitton werkte, 
en de zes zetelmakers uit ons atelier die tot de Meilleurs Ouvriers 
de France behoren, experimenteerden er nadien op los met gekleurde 
draden waardoor er op de zwarte streepjes van het stiksel telkens een 
klein puntje in een andere kleur zat. Deze ‘parel’ heeft niet alleen een 
mooie, grafische vorm maar genereert ook een fijne tactiele beleving 
omdat je hem in reliëf voelt. Omdat het naaiatelier er een naaimachine 
voor moest ontregelen, presenteerden we deze techniek in 2011 eerst 
op een concept car – de DS 5 White Pearl. Het industriële product was 
er pas zes jaar later, op de DS 7 Crossback.”

VEREN ZIJN MOEILIJK MATERIAAL
Stel dat er morgen een klant aanklopt die een buitengewone DS 7 
Crossback wil met ganzenveren in de cockpit zoals in de DS X E-
Tense concept car. Is dat haalbaar? 
“Zoiets kan alleen maar op kleine schaal. Ambachtelijke ateliers als Mai-
son Lemarié zijn vaak kleine huizen. Die beogen geen grootschalige 
productie. Ze moeten nadien trouwens tien jaar lang onderdelen kun-
nen leveren voor de dienst naverkoop. Ook wij hebben ganzenveren 
bewust alleen op een concept car toegepast omdat het in een produc-
tiewagen heel gecompliceerd wordt in termen van wrijving en slijtage. 
Veren zijn zowat het meest extreme materiaal dat je in de autosector 

kan hanteren. Ze zijn bijzonder fragiel.
Het is onze taak als Colour & Materials designers 
om de mensen aan de ene kant te laten dromen 
maar aan de andere kant het concept naar de re-
aliteit te transformeren. Dat doen we dan bijvoor-
beeld door een metalen decoratie-element een 
verenprint mee te geven. We kozen ervoor om in 
ons aanbod redelijk radicaal te zijn. We moeten 
ons als merk onderscheiden van al die merken 
die al sinds jaar en dag bestaan en hun codes al 
hebben.
Onze samenwerking met een kunstatelier als 
dat van Steaven Richard past daar ook in. Hij 
maakte als ijzerwerker tal van binnenbekledin-
gen van prestigieuze luxehotels, maar ook de 
vloer van het kantoor van Karl Lagerfeld. Wij zijn 
specifiek geïnteresseerd in zijn manuele werk 
met gepatineerde metalen omdat we dat mak-
kelijk naar auto-onderdelen kunnen vertalen en 
bijvoorbeeld in de bekleding van het dashboard 

WANNEER  
DE MENSEN OVER 

HET MERK DS SPREKEN,  
BEGINNEN ZE VAAK OVER  

DE KLEUREN EN DE MATERIALEN.
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