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Voorwoord
NOODLE IS EEN JAPANS GITAARWONDER, EEN EXPERT IN
VECHTKUNST EN STICHTEND LID VAN DE BRITSE
VIRTUELE BAND GORILLAZ. ZE IS OOK DE KERSVERSE
WERELDWIJDE AMBASSADRICE VOOR @JAGUARRACING.
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riginaliteit inspireert me. Net als kersenbloesem in de lente, sobanoedels,
snelheid, explosieve chemische reacties, mensen die belangeloos anderen
helpen, kunst, manga, muziek, magie, reizen. Ik wil meer vrouwen inspireren
om met techniek bezig te zijn, en duurzaamheid in de automobielindustrie
stimuleren. Om maar een paar voorbeelden te geven. Door te geloven in wat ik doe.
Door hard te werken. En door te bewijzen dat vrouwen alles kunnen wat mannen
kunnen, en nog veel meer. Ik wil ook aan mijn sliptechniek werken.
De Formule E staat nog in zijn kinderschoenen –
de sport bestaat amper twee jaar – en draait volledig
op elektrische auto’s. Er worden heel wat middelen
vrijgemaakt voor het onderzoek naar en de
ontwikkeling van elektrische motoren! De hele wereld
zal baat hebben bij elektrische motoren, dus ik wil
de ontwikkeling ervan stimuleren en ondersteunen,
tot de elektrische motoren op eigen kracht verder
kunnen. Zoals de tamagotchi’s van vroeger. Ken je
die nog? Japanse uitvinding.
Het is al te gemakkelijk om te vernietigen wat we
hebben, en het vraagt heel wat inspanningen om
onze biotoop te beschermen. Maar wij mensen zijn
slim. We hebben de kracht om onze wereld te
veranderen. Vooruitgang heeft heel wat problemen
veroorzaakt, dus laten we diezelfde vooruitgang
gebruiken om technisch geavanceerde oplossingen
te bedenken waarmee we die problemen van de
baan kunnen ruimen.
Je kunt tieners nergens toe verplichten. Toon hun
gewoon dat techniek cool is. Momenteel heeft het
woord ‘ingenieur’ een slechte bijklank. Het klinkt zo
stoffig en droog en saai. Maar dat is het niet.
Ingenieurs zijn het brein achter apps, 3D-modellen,
grafische toepassingen, design en computerwetenschap – dingen waar de meeste tieners mee bezig zijn zonder dat ze het beseffen.
Omdat ik niet naar een gewone school ben gegaan, zijn mijn kwalificaties niet
echt conventioneel. Mijn opleiding bestond voornamelijk uit geheime operaties en
gevechtstraining, maar meer kan ik daar niet over zeggen. Toch moet ik me net als
iedereen naar de wetten van de fysica plooien. De snelheid waarmee mijn vingers
over mijn gitaar glijden; hoe hoog 2D [zanger van Gorillaz] springt wanneer hij een
muisje ziet. Als je schoonheid in de getallen en processen om ons heen kunt zien, denk
ik dat je bekwaam bent.
De scholen moeten enkel een manier vinden om het beter uit te leggen… dat
ingenieurs geen weirdo’s zijn met rekenmachines of laboratoriumjassen. Dat ze hun
creativiteit kunnen botvieren en hun verbeelding gebruiken om de wereld écht te
veranderen. Dat is toch het coolste wat er is? Afgezien van Gorillaz natuurlijk…

THE JAGUAR COLLECTION 2017

MADE TO
PERFORM

Dynamic design. It’s at the heart of our cars and in every stitch of the Jaguar Lifestyle
Collection. Created for an active day out, this stylish, comfortable range features
wardrobe staples for the whole family.
Every item, from our keyrings to our clothing, is crafted to Jaguar standards and features
cues from our cars design. From accents of classic Racing Red, to subtle houndstooth
patterns inspired by the All-New F-PACE. Meanwhile, kids can discover the joy of Jaguar
with the friendly face of our new Cub character, who has a starring role in our All-New
Children’s Collection.
For more information visit your local Jaguar Retailer or shop online at Jaguar.com/shop

THE ART OF PERFORMANCE

De Agenda
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Januari

B OW I E , É É N JA A R L AT E R

FOTO’S: DUFFY ARCHIVE & DAVID BOWIE ARCHIVE™, GETTY IMAGES (3)

“Ik heb de voorbije 12 maanden heel vaak aan David Bowie
gedacht”, zegt Ian Callum, directeur design van Jaguar. “Mijn
hele leven lang heb ik me zowel privé als professioneel laten
inspireren door Bowies optimistische instelling, door het
geloof dat je altijd iets kunt creëren dat anders en nieuw is.
Men vraagt mij vaak of autodesign kunst is of traditioneel design. Volgens mij is het kunst. Autodesign vereist
kennis van beeldhouwen en vormgeven; je moet er het hart
op de tong voor hebben; en ja, het vereist ook een zekere
mate van zelfverwennerij. Het is dan wel maar een auto, een
gebruiksvoorwerp, iets wat je over tien jaar zult vervangen
en niet op dezelfde manier koestert als een oude vinylplaat,
maar toch streef je altijd naar dat ene trapje hoger, dat je
eigenlijk niet haalbaar achtte.
Bij Jaguar waren we volop het I-PACE-concept aan
het ontwikkelen toen we het nieuws over Bowies dood
vernamen, en het maakte heel wat los bij het team, net als
overal ter wereld.
“Bowie bezat de gave om muziek te maken die niet alleen
fris en nieuw klonk, maar tegelijk melodieus en aangenaam
was. Voor mij ging zijn leven niet zozeer over het uitdagen
van de status-quo, maar wel over de manier waarop hij dat
deed. Je hoefde geen plek in je hart te vinden voor zijn muziek, die was er al. Mooi, goed en anders klinken is niet gemakkelijk, maar Bowie slaagde erin. Op haar best geeft Bowies
muziek je het gevoel dat de planeten op één lijn staan.”

5 januari

50ste Verjaardag

19 januari

C ES 2 01 7

“ B LOW- U P ”

M U S C AT F E S T I VA L , O M A N

Op zoek naar inspiratie voor 2017? Waarom
niet eens een kijkje nemen bij de innovation
community die van 5 tot 8 januari haar waren
uitstalt op de CES (voorheen de Consumer
Electronics Show) in Las Vegas? Voor het eerst
zal Jaguar aanwezig zijn, en daar heeft het
merk twee zeer goede redenen voor. De
I-PACE en I-TYPE zullen hun debuut maken in
de woestijn van Nevada. Voor meer informatie
over de CES kun je terecht op ces.tech

Londen was in de swinging sixties even
sexy als scandaleus. “Blow-Up”, de film uit
1967 van Michelangelo Antonioni die
deze maand 50 jaar geleden werd
uitgebracht, wist beide kanten van het
leven in de stad met veel zwier te vatten.
Het hoofdpersonage, dat vertolkt wordt
door David Hemmings en gebaseerd
is op fotograaf David Bailey, staat in het
collectieve geheugen gegrift.

Het grootste culturele evenement van
Oman viert zijn 17de editie en zet de
bruisende creatieve industrieën van het
sultanaat in de verf. Het festival vormt een
kleurrijke, multiculturele viering van alles
wat Omaans is en vindt verspreid over het
hele sultanaat plaats, onder
meer in de prachtige Naseem-Tuinen
en het glorieuze Amerat-Park.
muscat-festival.com
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Februari
18 februari
FORMULE E IN BUENOS AIRES:
U I T K I J K E N G E B L A Z E N VO O R N O O D L E
Noodle, de fictieve Japanse stripfiguur en stichtend lid van de virtuele
band Gorillaz, heeft iets met snelle elektrische auto’s. Panasonic
Jaguar Racing-coureurs Adam Carroll en Mitch Evans zijn al
gewaarschuwd dat ze hun I-TYPE-auto’s niet uit het oog mogen
verliezen op 18 februari in Buenos Aires. Het derde seizoen van het
FIA-kampioenschap Formule E ging in oktober 2016 van start. Tijdens
de laatste race van vorig seizoen liet de Argentijnse hoofdstad
overtuigend zien dat Formule E het publiek kan begeesteren. Het feit
dat alle teams dezelfde motor hebben, staat garant voor hoogst
vermakelijke nek-aan-nekraces. Voeg daar nog het 2,44 km lange
circuit in Puerto Madero aan toe met zijn rijke mix van snelle en trage
bochten en chicanes, en je weet waarom zowel de coureurs als de fans
likkebaardend naar de race uitkijken. En het zou wel eens kunnen dat
ook een jonge Japanse gitariste de verleiding niet kan weerstaan…

10

THE JAGUAR

G R E AT S C OT L A N D
YA R D H OT E L
Great Scotland Yard is een klassiek
monument in Londen. In victoriaanse
tijden deed het gebouw dienst als
uitvalsbasis voor de hoofdstedelijke
politie. Hier gingen speurders op zoek
naar carrièrecriminelen als Jack the
Ripper. Vandaag, na een investering van
meer dan €126 miljoen, krijgt het een
nieuwe bestemming als luxehotel in de stijl
van de Belle Époque. Met zijn 236 kamers
– voor de duurste hoest je zo’n slordige
€11.500 per nacht op – biedt het hotel je
een ﬂinke snuif Londense sfeer die van je
bezoek aan de stad een Dickensiaanse
ervaring maakt. Altijd al een vakantie in
het hart van Sherlock Holmes’ universum
willen beleven? Nu kan het.

Maart
23 maart
A RT B A S E L , H O N G KO N G

H E T WAC H T E N WA A R D
De eerste authentieke nieuwe Jaguar XKSS in
zestig jaar wordt in maart aan een Amerikaanse
klant geleverd. In totaal bouwt het Special
Vehicle Operations-team van Jaguar Land
Rover negen getrouwe replica’s, exact volgens
de originele blauwdruk. In 1957 besloot Jaguar
in beperkte oplage een wegauto te bouwen die
was gebaseerd op de onoverwinnelijke D-Type.
Die had toen net drie jaar op rij, tussen 1955 en
1957, de 24 uur van Le Mans gewonnen. Negen
van die wegauto’s, die naar de Verenigde
Staten zouden worden geëxporteerd, werden
echter door een rampzalige brand verwoest.
Daardoor werden uiteindelijk slechts
16 exemplaren van de XKSS afgewerkt.
We spoelen door naar begin 2016. Jaguar wil
het verlies van destijds nu compenseren en
alsnog de negen “verloren” auto’s bouwen,
te beginnen met autonummer “00”. Het
prijskaartje voor de nieuwe lijn klassiekers zal
rond de €1,27 miljoen schommelen. Een echt
koopje in vergelijking met de 16 originele
XKSS-modellen, die op meer dan €11,5 miljoen
per stuk worden geschat.

FOTO’S: MAURITIUS IMAGES, ART BASEL, PR

Art Basel werd in 1970 opgericht door galeriehouders uit Basel en
is de voornaamste kunstbeurs voor moderne en hedendaagse
kunst, met drie locaties in Basel, Miami Beach en Hong Kong.
Elke regionale beurs stelt zich op geheel eigen wijze aan de wereld
voor. Vanaf de start in 2013 heeft Art Basel Hong Kong razendsnel
naam gemaakt als draaischijf van de Aziatische kunstmarkt.
Van 23 tot 25 maart zullen 241 gerenommeerde internationale
galerieën uit meer dan 40 landen op de beurs hun werken vertonen.
29 galerieën zullen er voor het eerst bij zijn. Ook voor het eerst van
de partij dit jaar is de Kabinett-sector, met individuele
galerieprojecten, van solotentoonstellingen, thematische
groepsexposities, installaties en films tot collecties van historisch
kunstmateriaal. Wie de hoofdbeurs bezoekt, zal een ruime waaier
aan moderne kunst kunnen bewonderen, waaronder werken uit
begin 20ste eeuw en werken van een aantal van de meest
gerenommeerde hedendaagse kunstenaars. Naast een groot aantal
galerieën uit Hong Kong en China zien ook steeds meer galerieën
uit India, Zuid-Korea en Taiwan Art Basel Hong Kong als de
belangrijkste bron voor nieuwe werken. Bezoek voor meer
informatie Art Basel op artbasel.com
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9 april
PA A S W E E K , S A N T I AG O D E C H I L E
De hele wereld kijkt mee wanneer dit gelovige katholieke
land de Semana Santa viert. Religieuze tradities worden tot
leven gebracht en kleurrijke processies vullen de straten.
Maak van de gelegenheid gebruik om de rest van de stad
te verkennen zonder de mensenmassa’s, en pik zeker de
befaamde Cuasimodo-processie mee op paaszondag.
Het spektakel omvat onder meer in wit en in goud gehulde
mannen te paard, vaak in het gezelschap van een priester in
een met witte lelies versierde praalwagen. Bereid je voor
op een uitzinnige viering van het christendom, terwijl het
leven in de stad stilstaat. Het is de perfecte weergave
van Zuid-Amerika’s geschiedenis en erfgoed in harmonie
met de levendigheid van het hedendaagse Chili.
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TO U R AU TO, PA R I J S
Het raceseizoen zit barstensvol evenementen voor klassieke
auto’s, maar het legendarische Tour Auto, dat van 24 tot
30 april in Parijs plaatsvindt en gesponsord wordt door
luxehorlogemaker Zenith, gaat al het langst mee. De Tour werd
in 1899 opgestart en voerde de coureurs oorspronkelijk door
het hele land, in zeven etappes over acht dagen. Tegenwoordig
is de Tour een gechronometreerde betrouwbaarheidstest
voor klassieke auto’s van vóór 1974 waarbij vijf dagen op de
openbare weg worden afgewisseld met circuits en
beklimmingen. Nieuw in 2017 is dat de route in Parijs start en
langs Bretagne en de Atlantische kust loopt om te eindigen in
het zuiden van het land. De Tour wordt in het algemeen als een
van de meer uitdagende rally’s op de klassieke motorsportkalender beschouwd en organisator Patrick Peter weet als geen
ander hoe hij spektakel en glamour met elkaar kan combineren.

FOTO’S: GETTY IMAGES, MATHIEU BONNEVIE, JULIEN HERGAULT

April

24 april
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Mei
26 mei
D E 3 5 S T E A M E R I C A’ S C U P I N
B E R M U DA

Juni

Zes zeilboten die een snelheid halen
van 100 km/h zakken in mei naar de
Great Sound-baai in Bermuda af om er
te strijden voor de oudste trofee in de
geschiedenis van de sport – de America’s
Cup. Het gaat om de nieuwe generatie
zeilcatamarans met een lengte van meer
dan 15 meter die veeleer over het water
vliegen dan dat ze erdoor ploegen.
Voortgedreven door solide vleugels die
niet voor die van een passagiersvliegtuig
hoeven onder te doen, zeilen ze meer
dan drie keer sneller dan de wind. Aan
het roer voor Groot-Brittannië – dat de
wedstrijd die het 166 jaar geleden zelf
in het leven riep nog nooit kon winnen –
staat de olympische legende
Sir Ben Ainslie, die Land Rover BAR
vertegenwoordigt in een boot die het
merk zelf mee ontwikkelde.
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FOTO’S: GETTY IMAGES, HARRY KENNEY HERBERT, ADRIAN SMITH & GORDON GILL ARCHIVE

10 juni
E X P O 2 0 1 7 I N K A Z AC H S TA N

D E JAG UA R C LU B VO O R
PROMINENTE SNELLE GENTLEMEN
De beste raceauto is maar zo goed als zijn bestuurder. Een paar van de
grootste coureurs uit de geschiedenis leerden het vak door op en naast
het circuit met Jaguars te rijden. De gedurfde en geïnspireerde prestaties
die Mike Hawthorn in de jaren vijftig aan het stuur van zijn Jaguar D-Type
leverde, zijn later een eigen leven gaan leiden. In onze nieuwe serie
“De Jaguar Club voor Prominente Snelle Gentlemen” brengt de
bekroonde documentaire-scenarist Manish Pandey een scherpzinnig en
ontroerend portret van de begenadigde maar tragische figuur die
Hawthorn was. De getalenteerde maar hoogmoedige Engelse playboy
leefde en racete in een tijdperk dat de levens eiste van heel wat andere
jonge en getalenteerde mannen. Hij was zo stoutmoedig dat hij na de
winst in de dramatische 24 uur van Le Mans in 1955 en in het Wereldkampioenschap Formule 1 in 1958 op het hoogtepunt van zijn kunnen de
racesport vaarwel zei om een eigen zaak op te starten. Het enige wat ook
hijzelf niet had zien aankomen, was zijn eigen veel te vroege dood in 1959,
toen hij in Engeland met zijn Jaguar verongelukte op de openbare weg,
ver weg van de racecircuits die hem roem hadden gebracht.

De Kazachstaanse hoofdstad Astana is gaststad van de Expo 2017. Het Centraal-Aziatische
land zet op die manier zijn ambitie kracht bij
om een mondiale speler voor duurzame
energie te worden. De Expo staat in het teken
van ‘Energie van de Toekomst’ en zal in drie
maanden tijd tot drie miljoen bezoekers
lokken. Inhoudelijk zullen de uitdagingen van
de toekomst voor de energiesector worden
uitgestippeld. Het evenement zal de machtigste mensen ter wereld en vernieuwende
denkers uit meer dan 100 landen samenbrengen in een poging om het energielandschap
van de toekomst uit te tekenen.
De Expo zal plaatsvinden in een speciaal voor
de gelegenheid ontworpen complex van meer
dan 170 hectare in hartje Astana, met onder
meer een 25 hectare groot expositiecentrum
ontworpen door Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture. Op het einde van het evenement
zal het forum een manifest opstellen met
waarden en grondslagen dat een leidraad voor
regeringen zal vormen inzake verantwoord en
economisch energiegebruik in de toekomst.
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THE BEST POSSIBLE
SOUND, WHEREVER
YOU ARE

AD
Image courtesy of Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com

I - PAC E CO N C E P T
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VE RR ASSE ND
MET
HOOFDLET TE R
V
IN 2018 LATEN WE HEM OP DE WEG LOS: DE I-PACE CONCEPT.
EEN NIEUWE, SPORTIEVE VIJFZITTER VAN
JAGUAR DIE DE TOEKOMST BELOOFT TE HERSCHRIJVEN.

I - PAC E CO N C E P T

CO N CE P T

De I-PACE Concept is mooi,
moedig en meedogenloos.
Hij is de voorbode van Jaguars
eerste volledig elektrische
voertuig, een sportieve vijfzitter
die u nu al kunt reserveren
voor levering in 2018.
De I-PACE Concept is de eerste Jaguar die gebouwd is voor
een wereld waarin veranderingen elkaar in snel tempo
opvolgen. Het is Jaguars eerste volledig elektrische voertuig,
kortweg BEV (Battery Electric Vehicle).
De auto leunt op een compleet nieuw design met
twee elektrische motoren die alle wielen aandrijven
(All-Wheel Drive) en een sportieve acceleratie mogelijk
maken. De batterijmodule is onderaan in de auto weggewerkt.
Hierdoor ligt het zwaartepunt van de auto laag, wat een
sublieme rijervaring garandeert. Dankzij de lage
positionering van de batterijmodule is er veel meer
ruimte in de lichte cabine, temeer omdat de elektrische
aandrijfcomponenten weinig plaats in beslag nemen. Door de
buitengewone aandacht die besteed is aan de aerodynamica
én het gebruiksgemak, zullen de productieversies van de
I-PACE Concept een bereik hebben van minstens
500 kilometer. Een doorsnee gebruiker hoeft de batterij
dus slechts wekelijks op te laden.

20
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I - PAC E CO N C E P T

E X TE R I E U R

Met de lijnen en het postuur van
een supercar en de ruimte en het
gebruiksgemak van een SUV
garandeert de I-PACE Concept
een compleet nieuwe rijervaring
voor dynamische gezinnen.
Er is nooit eerder een Jaguar op de weg verschenen die in
de buurt komt van de I-PACE Concept. Dankzij de
compacte elektrische aandrijflijn kon het Jaguar designteam
van Ian Callum de auto een zogenoemd ‘mid-cabin’-profiel
geven. Een profiel dat doorgaans aanleunt tegen supercars
zoals de Jaguar C-X75 die furore maakte in de James
Bond-film Spectre.
De I-PACE Concept ziet er niet alleen oogverblindend uit,
hij is ook slim gebouwd. Hij snijdt uitzonderlijk efficiënt
door de lucht met een weerstandscoëfficiënt van amper
0,29 Cd. Dat is mogelijk dankzij aerodynamische snufjes
zoals verzonken deurhendels, koelinlaten die automatisch
sluiten als ze niet gebruikt worden en een chassis dat
omlaag gaat bij hogere snelheden om de weerstand te
verminderen. De achterzijde van de I-PACE – ook vitaal
voor de aerodynamische prestaties – werd ontwikkeld met
behulp van de meest geavanceerde softwaremodellen.
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I - PAC E CO N C E P T

TEC H N I EK

De I-PACE Concept heeft
twee bijzonder eﬃciënte
elektrische motoren aan
boord. Samen leveren die
294 kW / 400 pk en 700 Nm
aan direct vermogen. Van
0-----100 km / h klokt de auto
af op ongeveer 4 seconden.
Gedreven door dezelfde passie waarmee ze het Jaguar
Racing team klaarstoomden voor het wereldkampioenschap
Formule E, ontwikkelden de ingenieurs bij Jaguar een unieke
elektrische aandrijflijn voor de I-PACE Concept.
Centraal staan twee compacte, effi ciënte, synchroon
werkende permanente magneetmotoren. Zij putten hun
power uit een ander knap staaltje Jaguar-techniek: een
lithium-ion batterijmodule die gebruikt maakt van de
allernieuwste celtechnologie. De batterijmodule van 90 kWh
is zo laag mogelijk gemonteerd om het zwaartepunt van
de auto dichter bij het wegoppervlak te brengen. Een
laag zwaartepunt in combinatie met de typische Jaguarophanging, bestaande uit dubbele wishbones voor en
Integral Link achter, bezorgt elke Jaguar-bestuurder een
rijervaring die zijn weerga niet kent.
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I - PAC E CO N C E P T

I NTE R I E U R

Binnenin is de
I-PACE Concept
strak en overzichtelijk,
rustgevend en stil.
Toch belooft hij ook
de pure opwinding
die u van Jaguar
gewend bent.
Zodra u het portier opent, valt een uitgekiend spel van
contrasten op. De I-PACE Concept is ontegenzeggelijk een
auto die voorbereid is op het digitale tijdperk, met een
‘cockpit’ die is uitgerust met een reeks displays en digitale
besturingsinstrumenten.
Aan het stuur krijgt u tegelijk een onovertroﬀen overzicht
op de weg en de garantie op een zinnenprikkelend rijgenot.
De cabine biedt uitzonderlijk veel ruimte voor een auto van
deze omvang en baadt in het licht dankzij het panoramische
glazen dak. Het samenspel tussen de stoﬀering en het leder,
het glas en het hoogwaardige metaal scheppen een sfeer
van hedendaagse luxe. Pure schoonheid die geaccentueerd
wordt door details zoals de gekartelde draaiknoppen van
de bedieningsconsole en het nieuwe, op Jaguars erfgoed
geïnspireerde monogram in de stoelbekleding.
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I - PAC E CO N C E P T

E LE K TR I SCH R IJ D E N

De I-PACE Concept heeft een
bereik van ruim 500 kilometer.
Daarbovenop laat hij zich met
een 50 Kw DC oplader in amper
90 minuten herladen tot een
capaciteit van 80%. Erg praktisch.
En erg grensverleggend.

Zodra je een auto bevrijdt uit het honderd jaar oude
keurslijf van een traditionele verbrandingsmotor,
maak je de weg vrij om mobiliteit anders te beleven.
Schrap de verbrandingsmotor en andere overbodige
onderdelen, en je creëert meteen meer plaats voor
de vijf inzittenden.
Dankzij de bijzonder compacte aandrijflijn van
de I-PACE Concept is de cabinevloer helemaal
egaal, zonder trapjes. De beenruimte achterin is
royaal, ondanks de beperkte totale lengte van de
auto. Ook voor bagage en reistassen is er
veel plaats. Ook tussen de twee voorste stoelen
ontdekt u veel opbergruimte, net als onder de
achterste stoelen, waar zich bij een auto met
verbrandingsmotor mechanische onderdelen
bevinden.
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I - PAC E CO N C E P T

IAN C ALLU M

“Auto-ontwerpers hebben een zwak
voor het zogenoemde ‘mid-cabin’proﬁel”, vertelt designdirecteur
Ian Callum. “Daarom is de C-X75
mijn favoriete Jaguar en vind je
heel veel lijnen van die C-X75 terug
in de I-PACE Concept”
Ian Callum, Jaguars designdirecteur sinds 1999, zegt zelf verjongd te zijn
tijdens het creatieproces van de I-PACE Concept: “De auto is eigenlijk
ontworpen zonder regels; het is een volledig nieuw voertuig dat het
design van Jaguar naar een nieuwe dimensie brengt.”
Het iconische ‘mid-cabin’-profiel is iets waar hij lang aan gekneed
heeft. “Auto’s zien er op hun best uit als je het gewicht van de achterwielen
kunt wegnemen – daarom houden we van coupés bij Jaguar. In de jaren
60 maakte de opkomst van auto’s met een middenmotor het voor designers
ook mogelijk om het visuele gewicht van de cabine nog meer naar de
voorkant te brengen.” “De I-PACE Concept is de eerste Jaguar zonder
verbrandingsmotor. Het bood ons de uitgelezen mogelijkheid om de
cabine tussen de wielen in te positioneren. Op die mogelijkheid zijn we in
al ons enthousiasme gesprongen… Eigenlijk voelt het hele project als één
grote sprong. Een sprong naar een ongelooflijk opwindende toekomst
voor autodesign.”
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RESERVEER UW AUTO NU OP
www.jaguar.com/i-pace
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HELEMAAL
OPGELADEN

NU JAGUAR MET DE
I-TYPE RACEAUTO’S OP
DE ELEKTRISCHE TOER
GAAT, IS HET TIJD VOOR
EEN KENNISMAKING MET
DE FORMULE E. NICKI
SHIELDS – OFFICIËLE
GASTPRESENTATRICE
EN REPORTER IN DE
PITSTRAAT – IS UW GIDS.
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Jaguar keerde vorig jaar terug naar een
wereldkampioenschap in de autoracerij in de straten van
Hong Kong (rechts). De I-TYPE legde in de stuurvaste
handen van coureur Adam Carroll (rechtsonder) zijn eerste
rondjes af. Auteur Nicki Shields (linksonder)
bracht verslag uit van de wedstrijd.

FORMULE E

Maar nu, tweeënhalf jaar later en inmiddels aangekomen

een knal. In de allerlaatste bocht van de allereerste wedstrijd

bij het derde seizoen, kunnen we stellen dat Formule E alle

haalde de sport voor het eerst de krantenkoppen. In de strijd

verwachtingen ruimschoots heeft ingelost. Wie de sport gevolgd

voor de overwinning was er contact tussen de auto’s van ex-

heeft, kan onmogelijk ontkennen dat de spanning in de races

F1-coureur Nick Heidfeld en Nico Prost, zoon van viervoudig

te snijden is. Dankzij de relatief beperkte aerodynamische grip

F1-wereldkampioen Alain. Heidfeld maakte eerst een pirouette

kunnen de auto’s erg dicht bij elkaar komen en krijg je nagelbij-

en vervolgens een salto over het circuit om ten slotte – ongeha-

tende duels tussen de coureurs. In tegenstelling tot de F1, waar

vend – met zijn voeten in de lucht in de vangrails te belanden.

de aerodynamische grip zo groot is dat de coureurs niet dicht

Sinds die inwijdingsrace heeft het wereldkampioenschap

bij elkaar kúnnen racen. En als dat allemaal wat te technisch

FIA Formule E er al meerdere rondjes rond de wereld op zitten.

klinkt, weet dan gewoon dat het verschil tussen de nummers

Geracet wordt er in de straten van een aantal van ’s werelds

één en twee aan het einde van zowel het eerste als het tweede

grootste, meest exotische en meest vooruitstrevende steden.

seizoen van Formule E welgeteld twee punten bedroeg. Het

Maar wat is Formule E precies? En waarom heeft Jaguar na

eerste seizoen werd gewonnen door de Braziliaan Nelson

12 jaar afwezigheid besloten om op de kar te springen van dit

Piquet jr., het tweede ging naar de Zwitser Sébastien Buemi.

alternatieve, technologisch geavanceerde, volledig elektrische

Na de dramatische eerste race van het eerste seizoen in

kampioenschap waarin alle regels van de traditionele motor-

China, bood ook het circuit van Buenos Aires het nodige spek-

sport overboord worden gegooid? Kan een race waarbij de

takel. Buemi was vanuit pole position gestart, maar gaf op na

klimaatverandering centraal staat de wereld echt veranderen?

een probleem met de ophanging. De Braziliaan Lucas di Grassi

Toen ik in de zomer van 2014 naar Frankrijk ging voor de

nam de koppositie over, maar ook hij moest even later met pech

eerste Formule E-test, wist niemand wat

aan de kant. Drie coureurs dongen naar de

te verwachten.

koppositie, maar uiteindelijk werd Antonio

Op papier zag het er veelbelovend uit:

Felix Da Costa vanuit de achterhoede de

tien teams met 20 snelle, krachtige,
indrukwekkend ogende elektrische raceauto’s met een aantal van de beste coureurs ter wereld aan het stuur. Om het
allemaal nog wat spannender en intenser
te maken, zou een ‘weekendje’ Formule
E-racen in werkelijkheid uit slechts één
dag bestaan. Dat betekende twee oefensessies, één kwalificatiesessie en de race
van vijftig minuten op één dag, en tussen
de middag nog een virtuele wedstrijd op
simulators.
Als zelfverklaarde wetenschapsnerd

I N T R O D U C T I E VA N D E
# FA N B O O S T

Vanaf 12 dagen voor en tijdens de
eerste zes minuten van elke wedstrijd
kunnen Formule E-fans online of via
Twitter (#FanBoost) voor hun favoriete
coureur stemmen. De drie piloten met de
meeste stemmen krijgen vijf seconden
extra vermogen die ze tijdens het
tweede deel van de wedstrijd mogen
gebruiken. Geef de zoekterm ‘Jaguar
Racing Get Involved’ in en stem
op Jaguar-coureurs Adam Carroll
en Mitch Evans

profiteerde ook handig van de tijdstraffen
die een aantal concurrenten aangesmeerd
kregen. Hij zou die dag zijn allereerste
Formule E-wedstrijd winnen. Later dat
jaar won Piquet jr. de race op Long Beach,
35 jaar nadat zijn vader exact hetzelfde
had gedaan in de F1. Het was een bijzonder
moment in de geschiedenis van de autosport en voor de familie Piquet. Het was
speciaal om in Piquets vreugde en uitgelatenheid te delen tijdens het interview op
Formule E ontstond in 2012, toen

technologie die opgroeide in een nest vol

gewezen bankier, politicus en milieuvoor-

autogekken, leek Formule E voor mij de

trekker Alejandro Agag voor het eerst op

perfecte hybride. Maar kon het concept
De kinderziektes onthoud je altijd het best: in Punta Del Este

eerder in de race slim energie gespaard en

het podium na de race.

met een passie voor duurzaamheid en

echt overtuigen?

vierde leider op tien ronden tijd. Hij had

de proppen kwam met een volledig elektrische wedstrijdreeks
die elektriciteit zou promoten als een opwindend en leefbaar

(Uruguay) liep het circuit tijdens het eerste seizoen langs het

alternatief voor benzine en diesel en die de ontwikkeling van

strand en stond de pitstraat na een aantal onverwachte stormen

voertuigen met elektrische batterijen zou versnellen. Met weinig

blank – een ‘interessante’ situatie als je batterijen van 28 kWh

meer dan een schets van een haastig, maar uitstekend ontwor-

moet opladen in een bemande auto.

pen auto op een servet kreeg hij al snel groen licht van FIA-voor-

Later datzelfde seizoen in Moskou stonden er lantaarnpalen in

zitter Jean Todt voor een kampioenschap dat de vermindering

het midden van elke garage – niet zo makkelijk om een raceauto

van de CO₂-uitstoot centraal zou stellen. Frédéric Vasseur (nu

omheen te manoeuvreren. En in Parijs werden de wegen pas aan

baas van het F1-team van Renault) werd aangesteld om de

de vooravond van de race afgesloten. De pitstraat was een

bestaande spitstechnologie samen te brengen en via het Spark

openbare weg, dus bussen, auto’s en fietsen deelden het asfalt

Racing Technology-consortium de eerste elektrische eenzitter

met de raceauto’s.

te bouwen.
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In september 2014 liet de Formule E luid van zich horen – met

S EIZO EN 3
WEDSTRIJDK ALENDER

Wedstrijd 1: 9 oktober 2016
Hong Kong

Wedstrijd 5: 13 mei 2017
Monaco

Wedstrijd 2: 12 november 2016
Marrakech

Wedstrijd 6: 20 mei 2017
Parijs

Wedstrijd 3: 18 februari 2017
Buenos Aires

Wedstrijd 7: 10 juni 2017
Berlijn

Wedstrijd 4: 1 april 2017
Mexico City

Wedstrijd 8: 1 juli 2017
Brussel

Wedstrijd 9 en 10:
15 en 16 juli 2017
New York
Wedstrijd 11 en 12:
29 en 30 juli 2017
Montreal
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De elektrische motor werd geleverd door McLaren (van hun

T E A M P ER T E A M
D E CO U R E U R S
PANASONIC JAGUAR RACING
Adam Carroll (26/10/82) De uit NoordIerland afkomstige Adam
Carroll brengt een schat
van ervaring in het team binnen, onder meer als testrijder
voor het F1-team BAR-Honda.
Adam heeft eveneens bij de IndyCar- en de
DTM-competitie gereden, won maar liefst
vijf races in de F1-aanloopserie GP2 en
werd in 2009 eindwinnaar van de A1GP.

P1-supersportwagen), het chassis door Dallara (die voor het F1-team
Haas werken), de vijfversnellingsbak door de Britse competitiespecialisten van Hewland, en F1-legende Williams ten slotte ontwierp de 150 lithiumionbatterijcellen die de auto moeten aandrijven – zowat het equivalent van 300 laptop- of 4000 gsm-batterijen.
De samenwerking wierp indrukwekkende vruchten af: met een vermogen van 200 kW of 270 pk en een gewicht van minder dan 900 kg
trekt de Formule E-auto in minder dan drie seconden op tot 100 km/h
– even snel als de extreemste hypercars ter wereld. Om het kampioenschap de nodige spankracht te geven en de kosten te drukken, reden
alle 10 teams tijdens het eerste seizoen met exact dezelfde auto.
Vandaar de heroïsche duels. Vanaf het tweede seizoen werd Formule E
een meer open kampioenschap, waarbij de fabrikanten alles mogen ont-

Mitch Evans (24/6/94) Mitch Evans is de
protegé van F1-legende Mark
Webber. Hij begon al op z’n
zesde te karten in thuisbasis
Nieuw-Zeeland, won de Grand
Prix van Nieuw-Zeeland toen hij
pas 16 was en pakte amper twee jaar later de
GP3-titel. Hij heeft ook geracet en wedstrijden
gewonnen in de GP2.
ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT
Lucas di Grassi (11/8/84) Braziliaan
Daniel Abt (3/12/92) Duitser
MS AMLIN ANDRETTI
Robin Frijns (7/8/91) Nederlander
António Félix da Costa (31/8/91) Portugees
DS VIRGIN RACING
Sam Bird (9/1/87) Brit
José Maria López( 26/4/83) Argentijn
FARADAY FUTURE DRAGON RACING
Jérôme D’Ambrosia (27/12/85) Belg
Loïc Duval (12/6/82) Fransman

wikkelen wat achter de batterij zit: motor, versnellingsbak, batterijomvormer en achtervering.
Terug naar Peking 2015. De geavanceerde auto’s van Renault e-Dams
zagen er flitsend uit en Buemi domineerde het tweede seizoen. Hij werd
de eerste Formule E-coureur die het maximum aantal punten pakte door
pole position te bemachtigen, de snelste ronde te rijden en de race
te winnen. Even leek het erop dat de spankracht waar we zo van hielden
wel eens uit de Formule E kon verdwijnen. Helaas voor Buemi bleek dat
uiteindelijk niet het geval.
Voor de start van de laatste race van het seizoen in Londen hadden
Buemi en zijn oude rivaal Lucas di Grassi evenveel punten. Kort na de
start, in de razendsnelle aanloop naar bocht nummer drie, ging Di Grassi
te laat in de remmen en raakte hij achterop Buemi. De rest van de
wedstrijd was op z’n minst bizar te noemen. In afwachting van het vijfde
seizoen, waarin de volgende generatie batterijen met een langere
levensduur zal worden gelanceerd, heeft iedere coureur twee auto’s en
wisselt hij halfweg de race van exemplaar. Na het ongeval hinkten zowel
Buemi als Di Grassi naar de pits en wisselden ze van auto. Door die
vroege wissel kon geen van beide coureurs de wedstrijd meer winnen. In
plaats daarvan werd het kampioenschap een race tegen de klok – wie
kon de snelste ronde neerzetten en zo de twee bonuspunten pakken?

FOTO’S: SPACESUIT/LAT

Nadat hij in de pits had gewacht op een vrije baan, won Buemi de strijd
MAHINDRA RACING
Nick Heidfeld (10/5/77) Duitser
Felix Rosenqvist (7/11/91) Zweed

en pakte zowel de titel van beste coureur als van beste team.

NEXTEV NIO
Nelson Piquet Jr ( 25/7/85) Braziliaan
Oliver Turvey (1/4/87) Brit

schiedenis en liep langs de Central Harbour en bezienswaardigheden als

RENAULT E.DAMS
Nico Prost (18/8/81) Fransman
Sébastien Buemi (31/10/88) Zwitser

Het derde seizoen wordt in februari voortgezet in Buenos Aires.

TECHEETAH
Jean-Éric Vergne (25/04/1990) Fransman
Ma Qing Hua (25/12/87) Chinees

elektrische auto’s bijstellen, de technologie erachter ontwikkelen en het

VENTURI
Stéphane Sarrazin (2/11/75) Fransman
Maro Engel (27/8/85) Duitser

len en dat de verkoop ervan exponentieel groeit; in mei 2016 waren

Het derde seizoen werd in oktober afgetrapt in Hong Kong. Het circuit
was zonder twijfel een van de meest verbluffende locaties uit de racegede Star Ferry Pier en City Hall. Na Hong Kong volgde nog het circuit van
Marrakech (ik zei toch dat we de coolste steden ter wereld bezochten).
Ik hou van de autosport en verlang al naar de volgende race, maar
laten we de echte missie van Formule E niet vergeten: het beeld van
gebruik ervan stimuleren. Het leidt geen twijfel dat elektrische auto’s
een centrale plaats innemen bij de ontwikkeling van nieuwe automodeler wereldwijd in totaal al meer dan 1,5 miljoen oplaadbare elektrische
voertuigen verkocht. Toen Jaguar zijn instap aankondigde, benadrukte
het merk dat het raceprogramma de ontwikkeling van zijn elektrische
wegauto’s moest voortstuwen, maar niemand dacht dat het zo snel
zou gaan. Bij de presentatie van het I-PACE concept werd echter

Jaguars talent
Mitch Evans (links) was
al een hit op #fanboost

duidelijk wat we op die dramatische dag in Peking in 2014 allemaal
dachten – Formule E begeestert niet alleen de fans, maar zal ook
onze kijk op auto’s voorgoed veranderen.
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FORMULE E

STRAATRIJDERS
ONDER STROOM
Jaguar is de ontwerper van enkele pareltjes van verbrandingsmotoren uit de automobielgeschiedenis. Maar het merk
volgt ook een radicale, nieuwe elektrische koers, en de deelname aan de snel evoluerende Formule E, het nieuwe mondiale elektrische raceconcept, laat aan duidelijkheid niets te
wensen over. Het is menens.
“Formule E is een innovatieve autosportklasse met competitieve nek-aan-nekraces in een stedelijke omgeving. Het
raceconcept draagt bij aan de verdere ontwikkeling van
EV-technologie en doet mensen op een andere manier naar
elektrische auto’s kijken”, aldus Gerd Mäuser, voorzitter van
Panasonic Jaguar Racing. “Elektrificatie is de toekomst”,
voegt Nick Rogers, executive director Product Engineering
bij Jaguar, daaraan toe.
Teamleider James Barclay heeft als missie om deze uitdaging voor Jaguar ten volle aan te gaan, ervoor te zorgen dat
het volledige team paraat staat bij elke race, en de beste
strategie uit te kienen. “We wilden al even terug naar de
autosport, maar zochten nog naar de juiste argumenten”,
zegt hij. “Formule E wordt een erg interessant kampioenschap en is een ideale proeftuin voor de EV-technologie. We
wilden instappen met een volledig uitgebouwd programma,
om op die manier ons lot in eigen handen te kunnen nemen.
Er zijn nog steeds heel wat voordelen verbonden aan autoracerij, maar dit is toch wel een gewaagde zet, en ook een stap
naar een nieuwe technologie. We willen de koploper worden
op dit terrein.”
Om dat doel te bereiken, gaat het team in zee met de
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technische partner Williams Advanced Engineering. Eén van
de topreferenties in dit gewaagde race-initiatief, Williams, is
de batterijleverancier van elke auto die al heeft deelgenomen
aan deze nieuwe racevorm, die het licht zag in 2014. Williams
is uiteraard een grote naam in de Formule 1-wereld. De
expertise uit de Formule 1 heeft geleid tot kruisbestuiving in
andere industrieën en disciplines. In essentie is Formule 1 een
tweewekelijkse snelcursus probleemoplossend denken, waar
geregeld technische oplossingen uit voortkomen, en door de
focus op lichtgewicht- en hightechmaterialen zijn de toepassingen heel uiteenlopend.
“Williams wil deel uitmaken van de autosport, en wij
willen ons verdiepen in het meest technische, geavanceerde
en uitdagende deel van de autosport”, aldus Paul McNamara,
technisch directeur bij Williams Advanced Engeneering.
“Als engineeringbedrijf is energie-efficiënte performance ons
mantra, en wij maken batterijen met hoge prestaties, een
hoog vermogen en een hoge capaciteit die op de weg zullen
worden ingezet. Formule E heeft bewezen een ideaal platform te zijn om deze technologie te evalueren. Een racecircuit biedt een zeer duidelijk en gemakkelijk te doorgronden
testveld. Wij kunnen de grenzen verleggen.”
En wat een kanjers van racecircuits. Formule E spitst zich
toe op steden – met Hong Kong, Marrakech en New York als
spannende nieuwe locaties voor dit seizoen, naast klassiekers als Monaco en Montreal. De racediscipline is niet alleen
een nieuwe vorm van entertainment met uniek karakter, maar
benadrukt tevens de noodzaak voor duurzaamheid. Formule E

FOTO’S: SPACESUIT, LAT

DE JAGUAR I-TYPE MAG DAN EEN KLEINE AUTO ZIJN, MAAR HIJ WEKT GROTE VERWACHTINGEN. VOLGENS
JASON BARLOW VAN GQ MOET DE NIEUWE TELG JAGUAR NIET ALLEEN EEN PODIUMPLAATS BEZORGEN,
MAAR LUIDT HIJ OOK EEN NIEUWE GENERATIE ELEKTRISCHE JAGUARS IN, TE BEGINNEN MET DE I-PACE

“HET IS EEN STAP NAAR
EEN NIEUWE TECHNOLOGIE.
WE WILLEN DE KOPLOPER
ZIJN OP DIT TERREIN”
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Gerd Mäuser (linksboven), voorzitter
van Panasonic Jaguar Racing, overziet
samen met coureur Mitch Evans en
teamleider James Barclay (boven) de
start van het team

de rijeigenschappen en het verminderen van het gewicht. De
volgende jaren worden zeer boeiend.”
Maar uiteindelijk is het een autosportkampioenschap waarin alles draait rond 20 gladiatoren die elkaar te slim af proberen te zijn, en dat in een constant wijzigend kader. “De coureurs hebben veel omhanden in de auto’s”, zegt teamleider
James Barclay. “Ze moeten heel snel zijn en rekening houden
met hun energiedoelstellingen – dat zijn de kneepjes van het
vak in dit kampioenschap.
“Dit jaar komt er meer ‘regeneratie’ aan te pas, en snel
proberen te zijn en tegelijk energie recupereren kan moeilijk
worden, want er is meer weerstand op de achteras. Je kunt
het vergelijken met remmen met te veel nadruk op de
achteras. Er zijn effectief drie modi: je kunt accelereren en
rijden, je kunt energie terugwinnen door te remmen of je kunt
een hendel bedienen om regeneratie uit te lokken. De coureur
moet de beste techniek uitdokteren, tijdens het racen, inhalen
of verdedigen op een hobbelig stratencircuit.”
Innovatief. Opwindend. Competitief. Formule E is het
allemaal tegelijk.

FOTO’S: SPACESUIT, LAT

kan geen beroep doen op het lokale stroomnet om de auto’s
op te laden. Daarom werd er een Cummins-dieselgenerator
omgebouwd zodat hij kan draaien op een glycerineachtig bijproduct van biodiesel, afgeleid van zeealgen. Dit toestel reist
met bijbehorende kabels en aansturing de wereld rond in drie
containers, en levert meer dan voldoende energie om alle 20
raceauto’s opgeladen te houden.
Om e-power te laten doorbreken in onze dagelijkse voertuigen, dienen enkele belangrijke pijnpunten aangepakt te
worden, zoals “range anxiety” (de angst voor een lege accu),
en moet elektriciteit een zo betrouwbaar mogelijke energiebron worden. Waar de sport nog krediet moet opbouwen bij
het aan lawaaierige verbrandingsmotoren gewende motorsportpubliek, is de waarde van Formule E voor Jaguar vanzelfsprekend. Het raceverhaal zorgt niet alleen voor het nodige
entertainment, maar maakt ook deel uit van de “race naar
innovatie”, een ethos waar Jaguar van doordrongen is.
Het verwerven van data is een ander belangrijk domein: tijdens een Formule E-event verzamelt elke batterij ongeveer
1 GB aan data per dag, bovendien kunnen er 500 datakanalen
tot 1000 keer per seconde geregistreerd worden. Nog enkele
wapenfeiten: elke batterijcel heeft 25 keer meer energie en
kan 400 keer meer vermogen leveren dan de batterijen in de
gemiddelde mobiele telefoon, de batterijen zelf hebben
genoeg capaciteit om een smartphone op te laden gedurende
4745 dagen, en bevatten evenveel energie als 10.000 conventionele AA alkalinebatterijen.
“Veel van de kennis over verbrandingsvermogen werd in
het verleden opgebouwd – we bouwen verder op het werk
van onze voorvaders”, zegt McNamara. “Wat batterijen
betreft, bevinden we ons momenteel nog op onontgonnen
gebied. Enkele van de grote vragen die we ons stellen, zijn:
hoe kunnen we de batterijen het best koelen en welke processen spelen er zich precies af in de cellen… Het is een zeer uitdagend domein, zonder sluitende oplossingen.”
Richard Devenport, een onderzoeksmanager voor Jaguar
in Formule E, is ervan overtuigd dat het kantelpunt voor
elektrificatie heel dichtbij is en sluit zich aan bij McNamara.
“Autosport is de drijfveer voor innovatie en is dat altijd
geweest. We hebben nog geen jarenlange ervaring met
elektrische motoren. Met verbrandingsmotoren hebben we al
120 jaar van ontwikkeling achter de rug – je probeert uit en je
verbetert. Wat hier gebeurt, integreer ik bij Jaguar, in realtime. Ik wacht niet tot het einde van het jaar om een verslag
te schrijven. Als iets de moeite waard is om te rapporteren,
hang ik de volgende ochtend aan de telefoon.”
“Deze technologie evolueert momenteel heel snel. Vergelijk het met de manier waarop mobiele telefoons begin deze
eeuw veranderd zijn, toen de verbeterde versies elkaar in snel
tempo opvolgden. Dat is precies wat nu ook aan het gebeuren
is bij de elektrische voertuigen. Op een bepaald moment zal
het bereik van de batterijen geoptimaliseerd worden. “Range
anxiety” zal verdwijnen en de nadruk zal komen te liggen op

IN DE COCKPIT: TWEE JAAR GELEDEN KON JASON
BARLOW, DIE DIT ARTIKEL SCHREEF, EEN HOOGST
EXCLUSIEVE RIT MAKEN MET EEN VAN DE ALLEREERSTE
FORMULE E-PROTOTYPES. ZET JE SCHRAP!

W

at een vreemde gewaarwording. Zoals in
elke moderne raceauto zorgen het
raceharnas, de helm, de hoofd- en
neksteun en de beschermende cockpit voor een
uitermate claustrofobisch gevoel. Veel
bewegingsruimte heb je niet. Het vreemdste aan de
Formule E is echter het meest onvoorspelbare
element: elektriciteit. Het batterijpack van de auto is
ingepakt in een slimme behuizing van koolstofvezel,
en er is een drievoudig veiligheidssysteem. Een
groene lamp vóór mij zal rood oplichten als alles
misgaat, en als dat gebeurt, moet ik de auto langs
de neusvleugel verlaten. Doe ik dat niet, dan… je
herinnert je nog wel de natuurkundeles, niet? Het
wordt snel duidelijk. Het stuurwiel heeft een
flikkerend LED-scherm, dat alle systemen in de auto
bewaakt, en snelheid en rondetijden weergeeft.
Daaronder zit een reeks draaiknoppen. De
belangrijkste daarvan past de motorsturing aan om
het volle vermogen vrij te geven (270 pk) of om over
te schakelen naar de racemodus (180 pk). Laten we
maar verstandig zijn en daarmee beginnen. Het
prototype weegt ongeveer 950 kg, mezelf
inbegrepen, dus het voertuig zal snel genoeg zijn
om me geboeid te houden, zeker rond de afdalingen
en heuvelkammen van Donington.
De topsnelheid is weliswaar begrensd op 240 km/h,
maar voor een sprintje van 0 tot 100 km/h zijn nog
geen drie seconden nodig. De meest verslavende
eigenschap van deze bolide is de ogenblikkelijke

trekkracht vanaf stilstand – met dank aan e-power.
Gelukkig is het droog – de beruchte Craner Curves
hebben bij nat weer al menig meer ervaren coureur
in een benarde situatie gebracht. De Formule
E-auto is echter geruststellend eenvoudig te
besturen. Geen nodeloze zorgen over het
opwarmen van de banden. Geen paniek omtrent de
aerodynamica, gezien de relatief lage downforce
(de FIA wilde niet dat teams kostelijke
aerodynamicawinst nastreefden, vandaar de
beperkte downforce). Gewoon het pedaal
indrukken en volhouden. Het onderstel is
uitstekend, en het is duidelijk dat je op een droge
ondergrond al heel ver moet gaan om tegen de
grenzen van de Michelins aan te lopen.
De inspanningen van het ontwikkelingsteam
met het oog op bestuurbaarheid zijn duidelijk
voelbaar – de auto blijft gewoon gaan, tenminste
tot de batterijen leeg zijn. Mis je de sensatie van
op-en-neergaande zuigers in cilinders of die
explosieve cocktail van lucht en benzine? Minder
dan je zou denken. E-power verzekert een naadloze
krachtonplooiing, een ander soort energie, dat wel,
maar het gaat vooruit. De wind die voorbijraast
langs de open cockpit en het bandengeluid vullen
de leemtes in het motorklankarsenaal op. De auto’s
zullen ook nog krachtiger worden naarmate het
rendement van de batterij hoger wordt. Banden die
een seizoen lang meegaan waren reeds vanaf het
begin een belangrijke pijler in deze missie (voor het
derde seizoen worden andere banden gebruikt), en
er is enorm veel grip. Zoals we in de eerste twee
seizoenen hebben gezien, houdt dat de auto’s
echter niet tegen om over het stoffige en hobbelige
stratenparcours te schuiven. “De auto’s kunnen
behoorlijk levendig zijn op deze stratenparcours”,
getuigt Jaguar-coureur Adam Carroll. “Het zijn zeer
mechanische auto’s. De aerodynamica krijgt geen
overhand op de mechanische grip, waardoor de
auto’s elkaar heel nauw op de hielen kunnen zitten.”
Niet alleen een innovatierace dus, maar ook een
volbloed racespektakel.
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FOTOGRAFIA: SYLVAIN DELEU

IGITALE
TECHNOLOGIEËN BELOVEN ONS EEN SNELLERE
EN EFFICIËNTERE TOEKOMST, MAAR HOE STAAT
HET MET DE SCHOONHEID? SILVIA WEIDENBACH
IS EEN BEKROONDE JUWELENONTWERPSTER DIE
HAAR VAKMANSCHAP MEENEEMT NAAR EEN
ALLESBEHALVE BINAIRE TOEKOMST
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SPEELS
Silvia Weidenbachs Granny’s Chips Reloaded-collectie bevat speelse broches van hoogwaardig nylon en halfedelstenen en
werd gemaakt met een combinatie van 3D-printen en traditioneel vakmanschap.

DESIGN

“Digitale technologieën hebben de
creatieve tools van designers
fundamenteel getransformeerd.”
Silvia Weidenbach, gastdocente aan het Royal College of Art in Londen
en winnaar van de Goldsmiths’ Fair Best New Design Award in 2015

I

k studeerde aan het Royal College of Art in Londen
voor mijn master toen ik voor het eerst van het concept
‘additive manufacturing’ hoorde, dat u misschien beter
kent als 3D-printen. Ik zou de waarheid geweld aandoen
als ik zei dat de techniek mij meteen van mijn sokken blies. Ik
had het juwelenambacht op de klassieke manier onder de
knie gekregen, na een lange stage in het atelier van een zilversmid waar ik met mijn handen leerde te werken. Dus niet
via een derde partij en een computerscherm. Ik was sceptisch, maar achteraf gezien had ik de rol van digitale technologie in het creatieve proces verkeerd ingeschat.
Het inzicht kwam toen een andere nieuwe technologie
werd geïntroduceerd, die u misschien minder goed kent.
De ‘haptische arm’ is een digitale tool die de link vormt tussen de traditionele ontwerptekening en de digitale virtuele
omgeving. Met die ‘arm’ kon ik aan digitale modellen werken
met een verbluffende tactiele precisie; het voelde alsof ik
met mijn hand door zachte klei ging. Ik kon gedetailleerde
3D-modellen maken die er handgemaakt uitzagen. Ik kon
inzoomen op minuscule componenten en ze herontwerpen,
en alle fases van het ontwerp werden digitaal opgeslagen.
Ik besefte dat digitale technologie in de toekomst een blijvende rol zou spelen bij het ontwerpen van juwelen.
De technologie zou niet alleen de productiemogelijkheden
fundamenteel veranderen, maar uiteindelijk ook de rol
van juwelen zelf.
In 2015 begon ik een project met een knipoog. Ik noemde
het ‘Granny’s Chips Reloaded’, naar de bijnaam die koningin
Elizabeth aan de broche van haar grootmoeder gaf. Die broche bestond uit twee enorme stenen die geslepen waren uit
de Cullinan-diamant – met zijn 3106 karaat de grootste diamant die ooit werd ontdekt. De basisstructuren van mijn
‘Granny’s Chips Reloaded’-broches werden ontworpen met
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behulp van de haptische arm en gefabriceerd uit nylon met
gebruikmaking van een 3D-printer. Uiteindelijk werden
‘analoge ambachtelijke vaardigheden’ gebruikt om de juwelen
af te werken: kleuren en materialen zoals zilver en diamanten
werden manueel toegevoegd. Het was echter dankzij het
digitale element van het proces dat ik de artistieke visie had
kunnen overbrengen die ik voor ogen had.
Ik ben overigens bij lange na niet de enige die zijn voordeel haalt uit deze nieuwe technieken. Digitale technologieën
hebben de creatieve tools van juwelenontwerpers fundamenteel getransformeerd, wat de manier waarop we juwelen
percipiëren en fabriceren rechtstreeks heeft beïnvloed.
De zeggingskracht van juwelen is er ook veel groter door
geworden. We steken nu de grens over tussen analoog en
digitaal design en ontdekken tegelijkertijd hoe we beide
processen kunnen combineren.
De productie van complexe en gedetailleerde juwelen
blijft een van de meest veeleisende vormen van traditioneel
ambacht, dus de technologieën die we nu kunnen gebruiken
vormen een grote stap vooruit. Bovendien hebben digitale
draagbare toestellen, zoals op het hoofd gemonteerde
schermpjes en smartwatches, een eigen esthetiek, die een
steeds efficiëntere uitbreiding van onze natuurlijke capaciteiten vormt.
Digitale draagbare apparaten versterken niet alleen wat
ons als soort uniek maakt, maar helpen ons ook in sociaalcommunicatieve zin. Met andere woorden: juwelen worden
tegenwoordig een soort communicatiemiddel. Voortgestuwd
door de mogelijkheden moeten we nieuwe interacties creëren tussen design, materiaal en functie.
Op internationaal niveau wordt deze beweging geleid
door een aantal wonderlijke en visionaire ontwerpers.
De kunstenaar Daniel Kruger maakt gebruik van een reeks

FOTOGRAFIA: UDO W. BEIER, PR (3)

KUNST MET GEMENGDE MATERIALEN: dankzij 3D-modellen
kunnen kunstenaars in alle vrijheid met materialen experimenteren.
Links: Weidenbachs Made to treasure and pleasure-hanger
in nylon. Boven: Dorry Hsu’s Touch the invisible-ring in zilver.

ONBEGRENSD: Daniel Krugers hangers (boven) en Norman
Webers broches (rechts) illustreren hoe ontwerpers tegenwoordig
met vormen, structuren en materialen experimenteren.
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TEGENPOLEN TREKKEN
ELKAAR AAN: Ontwerper
Norman Weber laveert tussen
klassiek en modern en gebruikt
daarbij hoogwaardige materialen
zoals edelstenen in combinatie
met synthetische componenten
van plastic of nylon, zoals te
zien is op deze broche.
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“ Zelfs in het tijdperk van 3D-juwelen blijft
het vakmanschap van de juwelenontwerper
een bron van schoonheid en fascinatie.”
interessante materialen en processen om zijn juwelen te creëren. Hoewel Kruger met traditionele methodes werkt, zijn
diens sieraden representatief voor de richting die het ontwerpen van juwelen uit gaat. Zijn aanpak draait rond structuren,
kleuren en patronen, waardoor zijn werk “ideeën in klein formaat” kan overbrengen, zoals hij het zelf noemt.
Met haar werk streeft Dorry Hsu, een Chinese kunstenares
en een van mijn vroegere studentes aan het Royal College,
naar een intelligente mix van digitale technologieën en traditioneel vakmanschap. Haar werk heeft een exuberante,
barokke designtaal, bevat uitgebreide experimenten met
kleuren en toont dat er nog steeds een plaats is voor complex vakmanschap in combinatie met additive manufacturing
– de afwerking doet ze nog grotendeels met de hand.
Een andere kunstenaar die de digitale revolutie heeft
omarmd, is Norman Weber. Hij deinst er niet voor terug om
qua juwelenontwerp platgetreden paden te bewandelen,
maar ontdoet zich daarbij van de traditionele hiërarchie. Hij
verwerkt zelfs goedkope stenen en synthetische materialen
in dure, hoogwaardige producten.
Webers werk behandelt terloops nog een ander belangrijk punt. Want hoewel we met een ‘heerlijke nieuwe wereld’
worden geconfronteerd als het gaat over productie en
design, zou het verkeerd zijn om te denken dat er voor de
toekomstige productie van juwelen geen vakmanschap meer
vereist is of dat we evolueren naar massaproductie. Een aantal individuele componenten kunnen nu sneller worden
geproduceerd, maar er is nog een lange weg af te leggen
voor we componenten met edele metalen kunnen maken
met gebruikmaking van additive manufacturing.
Achter de schermen is een aantal aspecten van de productie ingewikkelder geworden door de steeds complexere
componentvormen en de toenemende diversiteit aan
gebruikte materialen. We staan aan het begin van een nieuw
en opwindend tijdperk in het ontwerp van moderne juwelen.
Een tijdperk waarin de focus op de interactie tussen de
creatieve kunstenaar en de computer zal liggen. Maar er is
geen magische ‘printknop’; het afgewerkte product is altijd
het resultaat van minutieuze experimenten in elke stap van
de juwelenproductie. Zelfs in een tijdperk van 3D-modellen
blijft de visie van de juwelenontwerper een bron van
schoonheid en fascinatie.

OVER DE AUTEUR
De Duitse juwelenontwerpster
SILVIA WEIDENBACH behaalde een master in Goudsmederij, Zilversmederij,
Metaalbewerking & Juwelen
aan het Royal College of Art
in Londen en een diploma
Beeldende Kunst aan de
Universiteit voor Kunst en
Design, Burg Giebichenstein,
in Halle (Duitsland). Voor
haar juwelen combineert
ze traditionele technieken

en digitaal vakmanschap.
Daarbij koppelt ze met de
hand gezette diamanten
aan moderne technologieën
zoals de ‘haptische arm’,
een digitale tool waarmee
de gebruiker de ‘virtuele
klei’ van een bepaald design
kan boetseren. Weidenbach
werkt in het Londense Hatton Garden Goldsmith Centre en is gastdocente aan
het Royal College of Art.
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MARKE

Modern uit de
fifties en sixties
DE GARDEROBE VOOR DIT SEIZOEN VOOR HEM EN HAAR BLIKT TERUG OP DE
FIFTIES EN DE SIXTIES. KLASSIEKE SNIT EN STOFFEN MET EEN MODERNE
TOUCH – VAN PERFECT GESNEDEN BROEKEN TOT WEELDERIG ZACHT LEDER
FOTO’S: Tomo Brejc
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TEKST: Tara Lamont-Djite

SUBTIELE TOUCH
DOORZICHTIGE MOUWEN
VERLENEN EEN MODERNE
TWIST AAN DE KLASSIEKE
MARINEBLAUWE JURK MET
EEN A-LIJN (TARA JARMON).
ZIJN ZWARTE KASJMIEREN
TRUI MET POLOKRAAG VAN
CHESTER BARRIE KRIJGT EEN
FRISSE TOUCH DOOR DE
KLASSIEKE RUWE
DENIMBROEK (HAWKSMILL) EN
DE KARAMELKLEURIGE
LAARZEN (CMMN SWDN)

STIJL

THE LOOK OF LOVE
CASUAL GEKLEED ZAKEN DOEN: LEREN JAS IN DENNENGROEN (BARACUTA) EN EEN STRAKKE ZWARTE BROEK (THOM SWEENEY).
ZONNEBRIL (MONTBLANC) EN KLASSIEKE WITTE SNEAKERS (HACKETT MAYFAIR) RAKEN NOOIT UIT DE MODE. RECHTS: ZIJ DRAAGT
EEN WOLLEN BROEK MET KLASSIEK MOTIEF (AQUASCUTUM), EEN TOP VAN CRÊPE VAN HET MERK GOAT EN OORRINGEN VAN MAWI.
ZIJN WOLLEN COLTRUI IS VAN OLIVER SPENCER
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Ontwerpers gaan op zoek naar accenten
uit de fifties en de sixties. Klassieke modellen
krijgen zo een frisse nieuwe touch
THE JAGUAR
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STIJL
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NIEUWE STREETWEAR
DEZE STOFFEN MOET JE
GEWOON OP JE HUID
VOELEN: ZIJN ZACHTE SUÈDE
JAS VAN SCHAPENVACHT IS
VAN HACKETT MAYFAIR,
COLTRUI VAN OLIVER
SPENCER, BROEK VAN
AQUASCUTUM EN ZONNEBRIL
VAN PERSOL. HAAR MANTEL
IS GEMAAKT VAN
KONIJNENBONT (CACHAREL)
EN WORDT GECOMBINEERD
MET EEN KATACHTIGE
ZONNEBRIL VOOR EEN
CHIQUE LOOK UIT DE
VROEGE JAREN ZESTIG
(SWAROVSKI)

Als het buiten kouder wordt, haal je je
bontmantel met luxepatroon en je stevige
lammy coat voor de dag
THE JAGUAR
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Investeer in
klassieke stukken
die tijd en trends
overstijgen

STIJL

VAN HEPBURN TOT MCQUEEN
EEN GLANSROL: KLASSIEKE KORTE ZWARTE JURK MET NEKVERSIERING
VAN HOLLY FULTON. STEVE MCQUEENS COLTRUI UIT DE FILM BULLITT (EEN
ALTERNATIEF VOOR EEN OVERHEMD MET JASJE) IN KASJMIER EN ONTWORPEN DOOR CHESTER BARRIE, IN COMBINATIE MET EEN WOLLEN JASJE MET
DUBBELE KNOPENRIJ (HACKETT MAYFAIR)
STYLISTE: MICHELLE KELLY HAAR & MAKE-UP: KHANDIZ JONI
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RUWE
BOLSTER,
BLANKE
PIT?

NIEMAND ACTEERDE ZO COOL
ALS STEVE MCQUEEN. RICHARD
WILLIAMS GING OP ZOEK NAAR DE
MENS ACHTER DE ACTEUR

Zijn plotse jongensachtige glimlach deed vrouwen smelten.
Als hij zijn tragere glimlach bovenhaalde, die zijn mondhoeken
omhoog deed gaan, maar zijn blauwe ogen koud lieten als
een bergrivier, wisten mannen dat ze maar beter op hun
hoede waren. De subtiel veranderende gezichtsuitdrukkingen
van Steve McQueen zeiden meestal meer dan de woorden
die hij sprak. Dat maakte zijn verschijning op het scherm
zo fascinerend – en dat maakte van hem zo’n aantrekkelijke,
zij het vaak lastige figuur naast het scherm.
Nadat hij zijn marktwaarde eind jaren 60 stevig had
opgedreven met een reeks filmsuccessen als The Great
Escape, The Thomas Crown Affair en Bullitt, had McQueen
de rest van zijn carrière rustig kunnen uitzitten. Hij had om
de mooiste rollen kunnen wedijveren met Newman, Beatty
en Redford en jongere concurrenten als Pacino en De Niro
op afstand kunnen houden. Onder die koel-afstandelijke
buitenkant worstelde hij echter met een rusteloze ambitie
die zijn carrière ernstige schade zou toebrengen, voor hij
op zijn vijftigste door kanker werd geveld.
In zijn hoogdagen was hij er echter in geslaagd een imago
te creëren dat, net als dat van Audrey Hepburn, als ideaal
van naoorlogse stijl gold. Net als James Dean en Bob Dylan
maakte hij van antimode – effen T-shirts, versleten laarzen,
gehavende jeans – iets modieus.
Mannen die nog niet eens geboren waren toen hij stierf,
vinden het nu leuk dat een reekleurig Baracuta G9 jack of
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een blauw vierkant horloge van Heuer Monaco hun een beetje
van zijn uitstraling verleent. Hij werd geboren in 1930 in een
dorp bij Indianapolis. Zijn vader was een rondreizende piloot
met een vliegend circus. Amper een paar maanden na de
geboorte verliet hij McQueens moeder. Die bleek niet in staat
om hem op te voeden, en dus werd hij naar een oom met
een boerderij in Missouri gebracht, waar hij met volle teugen
van het buitenleven en zijn driewieler genoot.
Aan dat mooie verhaal kwam een eind toen hij op z’n
achtste naar Indianapolis werd teruggestuurd om er te wonen
bij zijn moeder en een stiefvader met wie hij het niet goed
kon vinden. Hij raakte in de problemen en liep van huis weg,
maar mocht uiteindelijk terugkeren naar de boerderij van
zijn oom. Toen zijn moeder naar Los Angeles verhuisde
en voor de derde keer trouwde, wilde ze hem opnieuw bij
zich hebben. Zijn nieuwe stiefvader was echter een gewelddadige man, en de jongen begon met tienerbendes op te
trekken. Een verblijf op de tuchtschool bracht hem weer
op het rechte pad. Hij verliet de instelling op z’n zestiende,
maar onderhield er gedurende zijn hele volwassen leven
contact mee.
Nadat hij als handarbeider en houthakker had gewerkt en
drie jaar bij de Amerikaanse marine had gediend, keerde hij
nog maar eens terug naar zijn moeder, die nu in New York
woonde. Ze leefden een tijdje in een appartement in de wijk
Greenwich Village, en vanaf 1952 nam hij acteerlessen

THE JAGUAR

57

FOTO: GETTY IMAGES/JOHN DOMINIS

58

THE JAGUAR

Steve McQueen op de set in
Hollywood in een Jaguar
XKSS uit 1956, die hij de
‘groene rat’ noemde.

FOTO: GETTY IMAGES/JOHN DOMINIS

bij de gevierde lerares Stella Adler. Het acteerberoep sprak
hem aan, niet het minst omdat het een goede manier leek
om meisjes te ontmoeten.
Tijdens zijn praktijkopleiding had hij een relatie met de
jonge Siciliaans-Ierse actrice Gia Scala en verdiende hij geld
door met motoren te crossen op een circuit op Long Island.
In 1955, na zijn Broadway-debuut in A Hatful of Rain, vertrok
hij naar Los Angeles. Onder de hoede van de ambitieuze jonge agent Hillard Elkins maakte hij zijn filmdebuut in de boksbiopic Somebody Up There Likes Me, met Paul Newman in
de hoofdrol en Robert Wise als regisseur. Die vond McQueen
een tikje verwaand, maar hield wel van de gebalde energie
die hij in een messengevecht op een dak liet zien. Zijn eerste
hoofdrol was in The Blob, een sciencefictionfilm waarin hij
met een dodelijk amoebeachtig wezen uit de ruimte moest
afrekenen. “IT CRAWLS! IT CREEPS! IT EATS YOU ALIVE!”
Al snel ontmoette hij Neile Adams, een jongensachtige,
twee jaar jongere actrice. “Hoi, jij ziet er leuk uit”, zei hij
tegen haar. “Jij ook”, antwoordde ze. Ze trouwden in 1956
en kregen een dochter, Terry, en een zoon, Chad, en het
huwelijk zou door zijn succesjaren heen standhouden.
Ondanks zijn groeiende reputatie als lastpost toonde hij zich
een liefhebbende en attente vader, vooral toen de kinderen oud
genoeg waren om met hem te motorrijden. Zijn grote doorbraak kwam in 1960, met The Magniﬁcent Seven van

M CQ U E E N

MCQUEENS
DONKERGROENE JAGUAR
XKSS WAS NIETS MINDER
DAN EEN WEGVERSIE
VAN DE D-TYPE
DIE DE 24 UUR VAN
LE MANS WON

regisseur John Sturges. Hij beeldde de karaktertrekken van
zijn personage zo subtiel uit dat Yul Brynner, de ster van de
film, hem ervan beschuldigde dat hij bepaalde scènes naar
zich toe wilde trekken.
Drie jaar later castte Sturges hem in The Great Escape,
waarin hij tijdens een confrontatie met de commandant van
een gevangeniskamp demonstreerde hoe je van een lach
toch een belediging kunt maken. Zijn seksuele aantrekkingskracht werd volledig uitgespeeld in The Thomas Crown Affair
(1968). In die film daagt hij Faye Dunaway uit boven het
schaakbord: “Speel je graag?” “Probeer gerust.” Neile
noemde hem “een macho die kwetsbaar durfde te zijn”, en
zijn mannelijkheid kwam nergens beter tot uiting dan aan het
stuur van een Mustang GT390 tijdens de wilde achtervolging
door de bochtige, heuvelige straten van San Francisco, de
cruciale scène in Bullitt, eveneens uit 1968.
Zijn look werd vereeuwigd door fotograaf William Claxton,
die in de jaren 50 het imago van Cool School-trompettist
Chet Baker had helpen vormgeven. Maar terwijl Baker er
overdag nooit ontspannen uitzag, en eigenlijk enkel op zijn
gemak leek in een kleine ondergrondse jazzclub, was
McQueen gemaakt voor het buitenleven. Hij en Claxton
maakten samen heel wat ritjes. Ze deelden hun voorliefde
voor krachtige beestjes. Het bekendste was een donkergroene
Jaguar XKSS, niets minder dan een wegversie van de D-Type

die de 24 uur van Le Mans won. McQueen hield van die
auto, één van de slechts 16 die ervan werden geproduceerd
voor een brand in de Coventry-fabriek de serie fataal werd.
Hij verkocht de auto in 1969, maar kocht hem in 1977 terug
en hield hem tot zijn dood.
De rits successen van eind de jaren 60 hadden hem
groot genoeg gemaakt om zijn eigen script te schrijven, of
tenminste dat dacht hij. Met zijn eigen bedrijf, Solar Productions, plande hij de film die tijdens zijn eigen racecarrière in
zijn hoofd was ontstaan. Le Mans moest een ode worden aan
het autoracen. Voor de opnames reden er dan ook echte
coureurs met echte auto’s op het echte circuit. Er speelden
een paar aantrekkelijke vrouwen in de film mee, maar de
echte lustobjecten waren de auto’s. Maar McQueens sponsors
wilden een echt verhaal. Sturges, de oorspronkelijke regisseur,
stapte gefrustreerd uit het project en werd vervangen door
een Hollywood-scenarist die de financiers hadden gekozen.
Toen die vervanger een keer om een extra take vroeg,
antwoordde McQueen: “Hoor eens, ik zal je wel zeggen
wanneer er nog een take nodig is.”
Na een draaiperiode van zes maanden en een serieuze
overschrijding van het aanvankelijke budget van 6 miljoen
dollar, ﬂopte Le Mans in 1971 aan de kassa, wat meteen ook
het einde van McQueens carrière als producent betekende.
Nu was hij weer gewoon een filmster.
In The Getaway (1972) speelde hij de gewezen oplichter
Doc McCoy en choqueerde hij filmfans met de nu beroemde
klap in het gezicht van Ali McGraw, die ironisch genoeg zijn
tweede vrouw werd na zijn scheiding van Neile. Daarna
speelde hij nog voortreffelijke rollen in Papillon (1973) en
Towering Inferno (1974).
Zijn oude voorliefde voor marihuana was op dat moment
echter al overgegaan in een passie voor cocaïne, en naast
het scherm zag hij er met zijn lange haren en baard uit als
een handlanger van Charles Manson – die hem een paar jaar
eerder nog op zijn moordlijst had staan. McGraw vroeg
uiteindelijk in 1977 de scheiding aan, en in december 1979
werden tijdens de opnames van The Hunter de eerste tekenen
van kanker ontdekt. Elf maanden later, na een hele reeks
conventionele en alternatieve behandelingen, en nadat hij
met zijn derde vrouw was getrouwd, het voormalige model
Barbara Minty, stierf hij na een hartaanval tijdens zijn slaap
in een Mexicaans ziekenhuis, 12 uur nadat er verschillende
tumoren waren verwijderd tijdens een behandeling die zijn
eigen dokters hem hadden afgeraden.
“Is er iets wat jou raakt? Écht raakt?” vroeg Jacqueline
Bissett hem in Bullitt. Tuurlijk wel. De aantrekkingskracht
van Steve McQueen lag altijd in de suggestie dat achter die
façade van knokpartijen en achter dat door de strijd geharde
gezicht de kwetsbare ziel schuilging van een achtergelaten
jongetje dat gewoon met zijn driewieler een ritje rond de
boerderij van zijn oom wilde maken.
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Stoom
afblazen met
de auto
HET IS VRIJDAGAVOND. START DE F-PACE EN RIJ DE STAD UIT.
OVER TWEE UUR ZUL JE BEGRIJPEN WAAROM
TEKST: Sara Assarsson / FOTO’S: Conny Mirbach
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Ontdek onderweg de B&B
Lådfabriken. De speelse interieurs
vormen er het perfecte tegenwicht
voor de strakke, doelmatige
lijnen van een voormalige fabriek
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Voor wie met een
F-PACE rijdt, is de hemel
een verlaten weg in
Zweden – Mia en Anders
Cronwall (onder) zijn het
daarmee eens, nu ze de
drukte van het stadsleven
achter zich hebben
gelaten. Mia runt een
prachtig café aan
de zeekant en Anders is
een gepassioneerd
kreeftenvisser geworden

“KREEFTVISSEN
IS EIGENLIJK MEER
EEN DURE HOBBY”
ANDERS CRONWALL
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e houden van steden. Meer dan de helft van
ons leeft tegenwoordig in een stad, en tegen
2050 zal dat tweederde zijn. Maar we laten de
stad ook graag achter ons. Vijf dagen in een
immer pulserende en steeds vollere metropolis

lijkt genoeg. Sta je vrijdagavond laat door het kantoorraam
naar de heuvels in de verte te staren, weet dan dat je niet de
enige bent.
Ook de behoefte om de stad even achter je te laten, is niet
nieuw. Rond onze grootste steden liggen vaak spectaculaire of
rustgevende landschappen die stadsbewoners al als
recreatieoord gebruikten toen het begrip ‘stress’ nog moest
worden uitgevonden. De inwoners van Manhattan en Milaan
hebben het weekend weg tot een kunstvorm verheven in de
Hamptons en aan de Italiaanse meren (zie verder).
Scandinavische steden behoren tot de leefbaarste ter
wereld, maar om mijn punt kracht bij te zetten, ruil ik de
(niet bijzonder zware) lasten van het stadsleven in Göteborg in
voor de lusten van de Bohuslänkust, een eilandengroep op
amper een uurtje rijden van de stad. Je vindt er robuuste kliffen,
gammele vissersdorpjes en ruwe zeegezichten. Mijn partner

WAAR ETEN

voor dit specifieke uitje is een Jaguar F-PACE, 2.0 liter diesel,

VATTEN RESTAURANT & KAFÉ

All Wheel Drive en – noblesse oblige – helderrood omdat aan

Een culinair genot. Kies uit vis van
de dag, soep of vegetarisch,
in combinatie met een selectie fijne
wijnen en lokaal ambachtelijk bier.
restaurangvatten.com

de Bohuslänkust het kreeftenseizoen aangebroken is, het

MIA’S SJÖBOD

enige bent met dit reisdoel in gedachten. De wegen zijn druk

Cakes en gebak om van te watertanden,
heerlijke zeevruchtensoep en hartige
broodjes in een oud boothuis in
Hälleviksstrand. Dagelijks geopend
tijdens de zomer, en enkel ’s weekends
in september, oktober en mei.
miassjobod.se

en je wilt niet nog gestrester aankomen. Je hebt een auto nodig

hoogtepunt van de culinaire kalender in Zweden.
Ik zeg ‘partner’ omdat de manier waarop je de bestemming
van je uitje bereikt even belangrijk is als de bestemming zelf.
Tijd is kostbaar en het ziet er nu eenmaal niet naar uit dat je de

waar je echt tijd in wilt doorbrengen en waar je – na het verkeer
te hebben doorstaan – echt mee wilt rijden. De F-PACE doet
zijn reputatie als Jaguar SUV gelukkig alle eer aan.
Terug naar de kreeften. Het pittoreske dorp Hälleviksstrand
ligt op 85 km van het centrum van Göteborg. Hier besloot
Anders Cronwall alles achter te laten om op kreeften te gaan
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WAAR LOGEREN
GULLMARSSTRAND HOTEL

vissen – uit liefde voor de stiel. “Het is een dure hobby”, grijnst
hij terwijl we kreeftenpotten leeghalen in het koude Skagerrakwater. Enkel kreeftachtigen van 8 cm of meer worden gevangen:
alles wat kleiner is, kan ontsnappen. “Kreeften van die grootte
zijn minstens tien jaar oud”, legt Anders uit. Vrouwelijke kreeften
met eitjes moeten worden teruggeworpen. Dat is het allemaal
waard, want de eerste vangst van eind september levert altijd
een recordbedrag op in de afslag. Dit jaar werd een kreeft van
minder dan een kilo verkocht voor 20.000 SEK (ca. € 2000).
De karakteristieke rode vissershutten van Hälleviksstrand
trekken bezoekers vanuit de hele wereld aan, niet alleen uit
Göteborg. Heel wat toeristen houden een pitstop in Sjöbod,
een café aan de waterkant dat wordt gerund door Anders’
echtgenote Mia. In de zomer wordt buiten eten geserveerd aan

is een modern Scandinavisch hotel
in Fiskebäckskil, gelegen aan het
water en gespecialiseerd in outdooractiviteiten, lekker eten en regionale
delicatessen. De adembenemende
vergezichten krijg je er gratis bovenop.
gullmarsstrand.se

LÅDFABRIKEN Bed & Breakfast
Stijlvol verblijf aan het water, net
bezuiden Hälleviksstrand, in de
gemeente Orust. De prachtig gedecoreerde kamers weerspiegelen de
smaakvolle stijl en het gevoel voor
humor van eigenaars Johan Buskqvist en
Marcel van der Eng. ladfabriken.eu

boerderijen weg van
de kust, maken van
de rit over de
prachtige Tjörnbrug
een uitzonderlijke
belevenis, zeker in
combinatie met de
verkeersluwe wegen.
Fiskebäckskil ligt
wat verder noordelijk
langs de kust. Zoals
heel wat visserij
gemeenschappen in
Bohuslän werd het
dorp begin 20ste

rustieke houten tafels, en het interieur is opgeleukt met oude
vissersuitrusting, bloempotten en geborduurde tafelkleden. In

eeuw een luxeresort. De weelde van weleer is nog zichtbaar in

de weekends van oktober serveert Mia de verse kreeften die

de witgeverfde villa’s met schitterende veranda’s die over de

Anders heeft gevangen. “We houden van de vroege herfst”,

haven uitkijken.

zegt ze. “Daarom zijn we hier.”
12 jaar geleden verlieten ze de stad op zoek naar een rustiger

Vlak aan het water ligt Gullmarsstrand, een luchtig en
comfortabel hotel dat met de kustlijn lijkt vergroeid. “De meeste

leven aan de kust. Ironisch genoeg komen ze pas echt tot rust

van onze activiteiten zijn gelinkt aan de zee, frisse lucht en het

wanneer de bezoekers uit de stad weer naar huis rijden. “Soms

buitenleven. De locatie werkt als een magneet”, zegt algemeen

worden we echt een beetje door de mensenzee overspoeld”,

directeur Maria Kjellson. Zeekajakken, rotsklimmen en vissers

zegt Mia. “In het weekend staan de mensen soms in de rij.” Nog

expedities zijn populair, naast fiets- en trektochten op het eiland.

geen kilometer verder hebben sportkledingontwerper Johan

Tijdens het seizoen worden kreeftsafari’s aangeboden: kun je

Buskqvist en zijn partner Marcel van der Eng een oude fabriek

gelijk je eigen avondmaal vangen.

tot een stijlvolle B&B met een magistraal uitzicht over het

Ik was eerder al met Anders Cronwall op kreeftenjacht

Skagerrak omgetoverd, Lådfabriken. “Ik kijk graag hoe de onder-

geweest, dus ga ik een eindje joggen langs het kustpad in de

gaande zon opschuift naarmate de seizoenen vorderen”, zegt

frisse herfstlucht, gevolgd door een sauna en een dompelsessie

Johan, wiens familie al vijf generaties in deze streek woont. “Dit

in de hottub. Het diner bestaat vanzelfsprekend uit een kreeften-

is een prachtige plek die we met iedereen willen delen.”

menu met vier gangen, maar ook de vegetarische alternatieven

De B&B is het hele jaar door geopend, en het paar heeft de
handen in elkaar geslagen met plaatselijke restaurants en

zijn een lust voor het oog.
De volgende ochtend word ik wakker, stap in de F-PACE en rij

activiteitencentra om meer gasten buiten het hoogseizoen te

naar het eiland Tjörn en het Nordiska Akvarellmuseet. Dit

ontvangen. Alleen al voor de rust is het trouwens een enorme

‘Noordse Aquarelmuseum’ werd ondergebracht in een gebouw

aanrader om deze regio voor of na de zomerpiek te bezoeken.

aan de zeekant, ontworpen door de Deense architecten Niels

Als je je hart wilt ophalen aan al dat moois en je verstand even

Bruun en Henrik Corfitsen. Je vindt er een indrukwekkende collec-

op nul wilt zetten, zul je de allesomvattende flexibiliteit van de

tie, met onder meer Salvador Dali en Louise Bourgeois, naast

F-PACE naar waarde schatten.

Zweedse schilders als Elsa Beskow, Anders Zorn en Lars Lerin.

All Wheel Drive is vrijwel essentieel in dit deel van de wereld,

Vatten, het restaurant-café van het museum, serveert

maar onderschat de aantrekkingskracht ervan in warmere regio’s

gepocheerde schol met artisjokken, of pastinaak met geitenkaas

niet. AWD maakt je sterker en geeft je een gevoel van veiligheid

en hazelnoten. Als toetje kan ik het pastinaakijs met in honing

en vrijheid. Je kunt er echt de minder begane paden mee verken-

gedrenkte perzik niet weerstaan; allicht niet iets wat ik ooit nog

nen. Het helpt ook dat je hoger zit dan normaal, vooral als je zo je

op een menukaart zal terugzien.

ogen uitkijkt als hier. Dat deze auto dat effect heeft zonder zijn

Het minimalistische landschap rond het museum – kale

roots te verloochenen, en dat hij zijn voornaam gemeen heeft met

rotsen, staalgrijs water en een bleke hemel – is bijna een parodie

een aantal van de heerlijkste auto’s die ooit werden gemaakt,

op Scandinavië. Het dramatische panorama inspireert echter

maakt het respect voor mijn metgezel er alleen maar groter op.

keer op keer acteurs, muzikanten en schrijvers. Ingrid Bergman

Dit is niet alleen een erg mooie, maar ook een enorm praktische

bracht hier een aantal zomers door voor ze terug naar de stad

auto. Fietsen, boten, surfplanken: het kan allemaal mee. Heel wat

trok, in haar geval Rome en Los Angeles.

mensen die het beter kunnen weten dan ik hebben de F-PACE

Helaas moet ook ik nu haar voorbeeld volgen. De auto die

bovendien al de sportauto onder de SUV’s genoemd. Ik rij graag,

op me staat te wachten, verzacht de terugrit naar Göteborg

en het grillige landschap en de gedempte kleuren, die worden

aanzienlijk. En over vijf dagen staat mijn reisgezel weer op me

gebroken door het levendige rood van de boothutten en

te wachten.
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“DEZE PRACHTIGE PLEK
WILLEN
WE MET IEDEREEN
DELEN”
JOHAN BUSKQVIST

Johan Buskqvist en Marcel
van der Eng heten u van harte
welkom in hun stijlvolle B&B
(boven). De levendige rode en
witte huisjes van Kristineberg,
gelegen op kale, grijze
rotsformaties, zorgen voor een
speels kleurenpalet in een
dramatische kustlijn.
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Kamer gereserveerd,
koffers gepakt.
Vertrekken maar
HET KORTE UITJE BEVRIJDT JE VAN ALLE
ZAKELIJKE BESLOMMERINGEN

MILAAN
DE ITALIAANSE MEREN

KAAPSTAD
PRINGLE BAY

Een uitstapje naar het mooie berglandschap

genoemd en dat is niet onterecht.

Iets meer dan een uurtje rijden vanaf

op de grens van Zwitserland en Italië is een

Bezoek het museum in de Villa Carlotta, een

Kaapstad ligt Pringle Bay, een rustig

ideale gelegenheid om even te ontsnappen

elegant 17de-eeuws paleis omringd door

kustplaatsje met goede visrestaurants,

aan het drukke stadsleven in Milaan. Een reeks

weelderige terrassentuinen. Of reis af naar het

charmante huisjes en een lange, beschutte

smalle gletsjermeren breekt het landschap

Lago Maggiore, en check daar in

baai. De weg ernaartoe vanaf ‘the Mother

tegen een achtergrond van bergen en

de Hemingway Suite in het Grand Hôtel

City’, zoals de inwoners van Kaapstad hun

elegante architectuur. De Italiaanse meren zijn

des Iles Borromées in Stresa, waar de

thuisstad geaffecteerd noemen, is een van

omgeven door talrijke ingeslapen geplaveide

Amerikaanse romanschrijver in september

de hoogtepunten van je reis. Wanneer je

dorpjes, afgelegen tuinen en wilde flora. Het

1918 een week verbleef. Hemingway was er

na Strand de N2 verlaat, kom je op de

Comomeer is het spectaculairste meer en

vaak te vinden aan de pooltafel, genoot

spectaculaire Chapman’s Peak Drive. Deze

heel populair bij de inwoners van Milaan.

van een dry martini aan de bar en maakte

weg is een van de mooiste kustroutes ter

Neem de veerpont naar Bellagio, een parel

boottochtjes naar het kleine eiland

wereld; je rijdt langs kliffen die loodrecht

van een dorp gelegen op het punt waar het

Pescatori, wat hij later allemaal neerschreef

uit de False Bay oprijzen. Het dorp doet

Comomeer zich opsplitst in drie delen. Bella-

in zijn roman ‘A Farewell to Arms’.

ietwat bohemien aan en bestaat uit

gio wordt vaak het mooiste dorp van Italië

borromees.com/en

hapsnap huizen die verspreid over de

villacarlotta.it

zanderige baai werden gebouwd. Hoewel
Pringle Bay niet groot is, heeft het dorp
wel verrassend veel goede restaurants,
zoals Hook, Line & Sinker, geliefd bij wie
van zeevruchten houdt, en het favoriete
restaurant bij de plaatselijke inwoners,
Perigators, kortweg Gators, dat heerlijke
krokante pizza’s voorschotelt met
Zuid-Afrikaanse toets. Een van de beste
plekken om te logeren is Moonstruck,
een stijlvolle B&B met panoramische
vergezichten over de oceaan en het
nabijgelegen heuvellandschap Overberg –
een perfect kustuitje. Blijf je langer dan
een verlengd weekend, dan kun je een
strandhuis huren en vrienden en familie
uitnodigen.
moonstruck.co.za
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NEW YORK
DE HAMPTONS

BUENOS AIRES
PUNTA DEL ESTE

SEOUL
DOLSANDO ISLAND

De dorpen en gehuchten die samen The

Uruguays Atlantische kust telt talrijke

De stad Yeosu, aan het zuidelijke punt van

Hamptons vormen, ook “East End” genoemd,

stranden, van de stedelijke zandstranden in

het Koreaanse schiereiland, bestaat uit

waren jarenlang het favoriete zomerverblijf voor

de exclusieve beach barrio van Pocitos tot

meer dan 360 eilanden. Hoewel veel van

de stadsmensen uit de East Coast. Op amper

het blitse Punta del Este. Spring op de

die eilanden heel mooi zijn en het bezoeken

negentig minuten rijden van New York tref je er

Buquebus-ferry, de enige rechtstreekse

waard, zijn ze niet allemaal even goed

spectaculaire duinpartijen, authentieke windmo-

verbinding tussen Buenos Aires en de hoofd-

toegankelijk. Het panoramische eiland

lens en de beroemde vuurtoren die kunstenaars

stad van Uruguay, Montevideo. Van daaruit

Dolsando is met Yeosu verbonden via een

zoals Jackson Pollock en Winslow Homer

rijd je twee uur naar Punta del Este, ook wel

indrukwekkende kabelbrug die ’s nachts

aantrokken. ’s Zomers lijkt het soms alsof heel

het Saint-Tropez van Zuid-Amerika genoemd.

spectaculair is verlicht. Aan het zuidelijke

Manhattan aan de East Coast is neergestreken,

Vanaf de dag dat de gegoede Argentijnse en

punt van het eiland, op halve hoogte van

want soms kun je in de Hamptons over de

Uruguayaanse vakantiegangers dit zonover-

een klif, ligt een populaire tempel en klein

hoofden lopen en heeft het er meer weg van

goten schiereiland hebben ontdekt, staat

klooster, Hyangiram genaamd, dat

een hectische zaterdagavond in NYC dan van

Punta del Este bekend als de speeltuin voor

prachtige vergezichten biedt over de zee.

een ontspannen strandvakantie. Zodra de

de rijken en beroemdheden. Voor een

Neem de kabelbaan over de baai en geniet

Hamptons leeglopen kun je echt gaan genieten

luxueus romantisch uitje moet je in L’Auberge

van het uitzicht vanaf het Dolsan Park. Van

van de charme van deze verzameling kustge-

Hotel zijn. Dit Tudor-geïnspireerde hotel is

hieruit kun je de coastal trail volgen, een

meenschappen. Er zijn gedurende het hele jaar

omringd door prachtige tuinen, waar je in alle

route langs de oostkust van het Dolsando-

tal van activiteiten. Het kan er, afhankelijk van

rust kunt nippen van een heerlijk kopje thee.

eiland tot Hyangiram in het diepe zuiden.

de maand, erg aangenaam warm zijn, en de

Trek wat tijd uit voor een bezoek aan La

Bezoek zeker het Wind Café, gelegen op

hoteltarieven dalen spectaculair. Wat je niet

Barra, een chique buurt aan de oostkant van

slechts een paar kilometer van Hyangiram.

mag missen is een wandeling met gids rond het

Arroyo Maldonado. Hier vind je verschillende

Het gaat prat op een van de mooiste verge-

Sylvester Manor, een 17de-eeuws landgoed op

antiekwinkels en een van de beste restau-

zichten van het hele eiland, net als op zijn

Shelter Island, of een bezoek aan het beroemde

rants in de omgeving, Fasano. Kom vroeg op

excellente thee en koffie. Een andere

Montauk Point Lighthouse, dat dateert van de

de avond en zie de zon ondergaan vanaf de

delicatesse is Dolsando’s beroemde gerecht

18de eeuw. Buiten het seizoen kun je ook wijn

outdoor lounge, en geniet van het spectacu-

gat kimchi, dat je zeker moet proeven.

gaan proeven. De Wölffer Estate wijngaard is

laire uitzicht en het heerlijke Italiaanse eten.

Verblijf in een minbak* en geniet bij het

een familiebedrijf in Sagaponack en is

Als het blitse wat te veel van het goede

ontwaken van een prachtige zonsopgang:

gedurende het hele jaar geopend. Voor een

wordt, reis dan door naar de onaangetaste

het onbelemmerde vergezicht heeft van

apart en aangenaam verblijf kun je terecht in

wildernis van Cabo Polonio. Het natuur-

Dolsando een van Korea’s populairste

the Maidstone, een Scandinavisch aandoend

reservaat is alleen toegankelijk voor wie te

plaatsen gemaakt om de zon op Nieuw-

hotel vlak buiten East Hampton. Het Living

voet de duinen doorkruist of met een

jaarsdag te zien opgaan.

Room Restaurant biedt een menu op Scandi-

All-Wheel-Drive-voertuig. Er is geen elektric-

*een kamer in een privéhuis.

navische wijze en is een van de boeiendste

iteit of stromend water, dus zorg dat je goed

plekken van de Hamptons om te dineren.

voorzien bent voor een hemels rustige trip.

themaidstone.com

laubergehotel.com
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Eindeloze
Skyway

HET UITGESTREKTE AMERIKAANSE SNELWEGENNET
TUSSEN CALIFORNIË EN DE EILANDEN VAN NEW YORK IS DE
ULTIEME DROOM VAN ELKE AUTOMOBILIST. AUTOKENNER JEFF
JABLANSKY KRUIPT IN TEXAS ACHTER HET STUUR VAN DE
SNELSTE JAGUAR OOIT, MAAR NEEMT MET PLEZIER GAS TERUG
FOTO‘S: Dana Neibert
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ie Texas niet kent, wil de Amerikaanse deelstaat liefst zo snel mogelijk doorkruisen. Dat
is altijd zo geweest. Texas is van oost naar
west 1060 km breed en qua oppervlakte vergelijkbaar met Frankrijk. De bevolking kreeg te maken met
annexatie en afscheiding en kampt met een karikaturaal
beeld en een imagoprobleem. ‘Don’t Mess with Texas’ luidt
de officieuze slogan van de staat. Maar veel van de Amerikanen kiezen ervoor om het ‘flyover country’, het binnenland
tussen New York City en Los Angeles, zo snel mogelijk te
doorkruisen of te overvliegen. Omwegen zijn uit den boze.
Uit protest tegen de invoering van een nationale snelheidsbeperking van 90 km/h werd het in de jaren zeventig
een sport om zo snel mogelijk door de VS te scheuren. Het
automagazine Car and Driver en de journalist Brock Yates riepen een illegale autorace in het leven, de Cannonball Baker
Sea-To-Shining Sea Memorial Trophy Dash, wat nog meer
mensen aanspoorde om op vier wielen pijlsnel door het binnenland te razen.
Vandaag houdt het record van
de Cannonball Run nog steeds
stand. De eerste pogingen om met
een simpele van zo snel mogelijk
over ruim 4500 km Amerikaans
asfalt te scheuren, bleven steken bij
veertig uur. Voor een sanitaire stop
of een snelle hap was er zo goed
als geen tijd, laat staan om te
genieten van het prachtige Amerikaanse landschap. Het ultieme
record staat op naam van twee
kerels die het traject in 1979 met
een Jaguar XJS in een onovertroffen tijd van 32 uur en 51 minuten
aflegden. Dat was de laatste editie
van de Cannonball en het record
blijft tot vandaag overeind.
Dat zette me aan het denken.
Wat als je de waanzinnige
transcontinentale race inruilt voor
een gezellige trip door het kleurrijke achterland dat zich tussen de o zo belangrijke kustgebieden uitstrekt? Als je gas
terugneemt, zouden de echte cultuur en het ware gezicht van
Texas, de staat die van levensbelang is voor de twee kusten,
dan tevoorschijn komen? En wat hebben de steden te bieden?
Is Austin echt zo kosmopolitisch als Los Angeles en beschouwen cowboys San Antonio nog steeds als dé stad? Ik heb ook
van horen zeggen dat het rotsachtige landschap en de uitgestrekte, zo goed als verlaten contreien tussen de vier grote
steden van Texas je soms doen afvragen of je nog steeds op

hetzelfde continent bent, laat staan in dezelfde staat.
Het plan was om naar de vier grootste steden van Texas
te rijden, met Dallas als startpunt. Daar stond een F-TYPE SVR
op me te wachten – we hadden een Jaguar nodig die het
record alle eer aandeed en de F-TYPE SVR met 423 kw/575 pk
leek ons de geknipte opvolger voor de avontuurlijke recordhouder.
Het is geen grap dat alles in Texas groter is: het parkeerterrein nabij de luchthaven Dallas-Fort Worth bestaat uit kilometers asfalt, gigantische overkappingen die bescherming bieden
tegen een afgedreven hagelbui en een enorm aanbod aan
pick-uptrucks. Hier kun je echt verdwalen. De shuttlebestuurder geloofde zijn oren niet toen ik hem zei dat ik een Jaguar
kwam oppikken, en wel het snelste model dat het merk ooit
heeft gebouwd. De aanblik van de zilveren coupé tussen al die
zware bakken en SUV’s deed hem grijnzen.
Je krijgt al snel het gevoel dat Texas zich graag vastklampt
aan haar verleden, maar dat geldt niet voor Dallas, een stad
die zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt. Toonaangevende
Fortune 500-multinationals bouwen in
de voorsteden bedrijventerreinen vol
en verleggen in hoog tempo de stadsgrenzen à la Los Angeles. De stadskern is een bonte mix van wolkenkrabbers en flats, het vertrouwde beeld
van een doorsnee Amerikaanse stad.
De straten zijn eentonig en rechtlijnig
en lijken nergens heen te leiden.
Natuurlijk zijn er chique warenhuizen
en leuke plaatsen waar je de tex-mexkeuken en countrymuziek aantreft.
Maar als je de echte Texaanse sfeer wil
opsnuiven, dan moet je de stad uit. Je
hoeft niet eens ver te rijden, een blik
op de landkaart volstaat om een van
de toegangswegen te kiezen, de typische ‘farm-to-market (FM) roads’. De
wegen zijn een overblijfsel uit het verleden van Texas en werden aangelegd
om producten van de farm of de
ranch naar de markt te transporteren. De FM-wegen lonen
zonder meer de moeite.
Op een uur rijden van Dallas, op weg naar Austin, houden
we halt in Clifton. Het contrast met Dallas kan niet groter zijn.
Zonder kaart zou je nooit van het bestaan van het stadje
afweten. De hoofdstraat van Clifton wordt geflankeerd door
schilderachtige winkelpuien, een beeld dat zó lijkt weggeplukt
van een ansichtkaart. Het hoogtepunt is een coffee-shop, een
voormalige drugstore, met een balie en een ruim aanbod aan
siropen. Bij het verlaten van Clifton richting

Wat gebeurt er
als je gas
terugneemt in
plaats van als
een gek door het
continent te
scheuren?
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Ten zuiden van Dallas op
de Margaret Hunt Hill
Bridge (bovenaan). In het
Easy Tiger restaurant in
Austin (rechts). Main St,
Clifton (onderaan)
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Austin zien we een aantal viaducten. De F-TYPE SVR doet het
uitstekend op de snelweg en laat maar al te graag van zich
horen. Net als de andere F-TYPEs kan dit model uitpakken
met een uitlaatgeluid dat alle overige auto’s doet verbleken.
Schakel een versnelling of twee terug en houd het toerental
ergens boven de 3000 tpm, laat de koppeling langzaam
opkomen, zonder ze evenwel volledig los te laten en een
eigenmachtig pop-pop-pop-pop-geluid barst los. Elke. Keer.
Opnieuw. Lekker speels gedrag. Ik voel me als een kleine jongen. Ik hou van deze auto.
Het lijkt wel alsof elk grasperk in Texas, hoe onverzorgd
ook, is opgesmukt met een verkiezingsaffiche van golvend
plastic. Zelfs langs zijwegen stuit je om de paar kilometer op
beloftes van Trump en Pence, van petieterig tot kolossaal. Blijken van steun voor Hillary Clinton zijn duidelijk schaarser.
Graffitikunstenaars met zin voor humor hebben venijnige aanpassingen aangebracht die suggereren dat de Democratische
kandidate het beter doet in ‘PRISON’ dan als ‘President’. Het
zijn op z’n zachtst gezegd turbulente tijden op het politieke
wereldtoneel: een verontrustende combinatie van twijfels na
het Brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk en een
gedachtegoed zoals ten tijde van de Amerikaanse sucessieoorlog hier te lande. Onderweg had niemand het echt over
politiek, maar iedereen stond er wel even bij stil.

H

oe vat je in woorden wat je aantreft in Austin, de
vooruitstrevende en glamoureuze hoofdstad van
Texas? Voor de taco foodtrucks staan wachtrijen
die onbewogen tot om de hoek kronkelen, in de
coffeeshops met beveiligde wifi spot je nieuwste trendy
baardstijlen, er zijn softwarebedrijven die niets lijken te doen,
om de andere dag een festival en een groeiend aantal daklozen dat nergens thuishoort en om het even waar neerstrijkt.
De stad barst uit haar voegen, maar van binnenuit, anders dan

Net als de andere
F-TYPEs kan dit
model uitpakken
met een uitlaatgeluid
dat alle overige
auto’s doet verbleken.

Het State Capitol in Austin (linksboven) en
Sam Houston die Texas in de Verenigde
Staten heeft geloodst (linksonder).
De beroemde Salt Lick BBQ (boven)

in Dallas. Neem een taxi – of een riksja – en de chauffeur zal
terloops mopperen over de nieuwkomers die de stad veranderen. Verandering is natuurlijk. Austin weet er alleen niet
goed mee om te gaan en lijkt constant op zoek naar het
nieuwste en het grootste.
Tussen al die nieuwigheden pronkt het imposante Texas
State Capitol. Het statige bouwwerk viert dit jaar zijn 128ste
verjaardag. Tuur je in de South Congress Avenue richting
downtown, dan valt het meteen op tussen de gloednieuwe
glazen complexen die als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Je begint je voor te stellen hoe het gebouw ook ooit
modern was en hoe mooi Texas moet zijn geweest. Austin
heeft iets van de no-nonsense-uitstraling van Silicon Valley en
de nonchalante visie van Los Angeles. Op een bepaald
moment gold Austin als liberaal bastion in de rode staat
Texas. Nu overheerst het concept van de wegwerpmaatschappij, zij het met de focus op recycling.
Ook al wilden we het tijdens deze reis rustig aan doen,
toch was het moeilijk om de snelheidsbeperkingen op de
tolwegen rond Austin te respecteren. Met een snelheid van
130 km per uur geeft de F-TYPE SVR immers amper een kick.
Austin is ook de stad van het Circuit of the Americas, de
Amerikaanse thuisbasis van de Formule 1. Een ommetje is een
must. Neem een rondleiding als je kunt, of probeer zo dicht
mogelijk in de buurt te komen. Het traject tussen Austin en
San Antonio is kort maar eenzaam en lijkt wel eeuwig te
duren. Je kunt uitwijken naar de snelweg en een uurtje gas
geven of opteren voor een omweg langs lokale wegen. Om
het even welke route je kiest, het landschap is ronduit oninteressant, niets meer dan een effen wegdek met aan weerszijden wat verschroeid struikgewas. De toegelaten snelheid is
dan weer wel aanvaardbaar.
Nadat we ongeveer een vierde van het traject tussen de
twee steden hebben afgelegd, houden we halt in het gehucht
Driftwood, waar we de Salt Lick aantreffen, een heiligdom
voor barbecueliefhebbers. De geur van hickory en rook komt
je al van ver tegemoet, nog voor je de bescheiden keet aan de
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Buitenkant (rechts, onderaan
links) en binnenkant van
Hotel Emma in San Antonio,
ondergebracht in de vroegere
Pearl Brewery en vernoemd
naar Emma Koehler die
de brouwerij runde na 1914

kant van de FM1826 opmerkt. Je kunt hier niet zomaar
langsrijden zonder even te stoppen, zeker niet als je hier voor
het eerst komt. Je liegt maar beter niet over je tussenstop in
de Salt Lick. Dus beland je op een stoffige parking vol
pick-uptrucks en dames met hoge hakken. Volg je neus en
raak bedwelmd door de geurende hickory die je smaakpapillen doet tintelen.
Dompel je onder in een olfactorische explosie van runderlap
en varkensrib, liefdevol sudderend, vurig bakkend of perfect
gaar gegrild. De sfeer doet denken aan een onvergetelijk
zomerkamp: een eettent vol picknicktafels en een bediening
zoals je die van een dagdromende tiener zou verwachten. Maar het eten is
verrukkelijk, om van de daken te
schreeuwen. Hier vallen de accenten op,
net als de cowboyhoeden en de
no-nonsense inrichting. Niemand die
vreemd opkijkt als je hier twee of zelfs
drie porties verorbert. Een broodje
gegrild vlees met een stapel zure augurken en rauwe ui gaat perfect samen met
een flinke beker icetea. Cash te betalen.
Enkel je portefeuille komt niet bij van
het orgastische vleesfestijn.
Op het eerste gezicht valt er in San
Antonio maar weinig te beleven. Het is
een spookstad. De wegen liggen er
slecht bij. Er is opvallend veel leegstand. De plaatselijke barbecuetent
bevindt zich naast een leeg parkeerterrein. Fonkelnieuwe flatgebouwen staan her en der verspreid. Op zoek naar de toeristische trekpleisters? Rijd dan naar het stadscentrum, parkeer
in de buurt van de Alamo en verken de stad te voet.
Om te ontdekken wat het échte San Antonio te bieden
heeft, moet je in Southtown zijn, waar kleurrijke gebouwen die
doen denken aan Savannah of Charleston het vervallen stadsdeel opfleuren. Of maak een wandeling in Pearl, een buurt die
vernoemd is naar een brouwerij die ooit de lokale levensader
was. Hotel Emma, een verbouwde brouwerij uit 1894, is een
mooi voorbeeld van buurtvernieuwing. Het toont aan dat
Texas en luxe wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Bezoek
de Riverwalk als je het weer niet te vochtig vindt. Proef eens
van de plaatselijke queso, een aanrader, en drink een biertje
dat met lokaal water is gebrouwen.
Nog 160 km tot Houston. De rit zit er bijna op. Op de kilometerteller van de F-TYPE SVR staan honderden kilometers

meer dan verwacht. We zijn in Texas natuurlijk! Iedereen zegt
het, het is een reflex: in Texas is alles groter. Zo luidt het credo.
Het terrein wordt vlakker en weidser wanneer plots de skyline
van Houston opduikt aan de horizon. Je kunt het niet over
Texas hebben zonder Houston ter sprake te brengen. Je kunt
de stad kortweg afschilderen als een megalopolis die een oliemagnaat tot leven heeft gewekt of je kunt ze grondig verkennen. Worstel je door het verkeer en dring binnen.
Het karakter van Houston is ambigu en veelzijdig. Het
stadscentrum heeft een typisch Europese structuur met drukke boulevards, prachtig onderhouden parken en een metro.
Maar voetgangers hebben het
nakijken: automobilisten lijken het
gemunt te hebben op iedereen die
probeert over te steken. De Galleria, waar alle reisgidsen vol lof over
zijn, is niets meer dan een reusachtig shoppingcenter. Kies eerder
voor de museumwijk of de stadskern en kom te weten waarom
mensen naar Houston afzakken en
er ondanks de drukkende sfeer
blijven plakken. Je wordt flink wijzer door bij zonsondergang naar
de skyline van Houston te staren
en je vraagt je af waarom dit niet
de hoofdstad van Texas is. Maar
uiteindelijk respecteer je Texas’
eerbied voor het verleden.
Het is moeilijk afscheid nemen, nu ik Texas beter heb leren
kennen. Niet dat Texas na vier dagen geen geheimen meer
voor me heeft. Maar nu heb ik er tenminste een beter beeld
van. Ook het afscheid van de F-TYPE SVR valt me zwaarder
dan verwacht. Deze superauto heeft mijn verwachtingen tijdens de reis in elk geval overtroffen. Het is de perfecte metafoor voor een perfecte autotrip door Texas: een diepzinnige,
maar onweerstaanbare krachtpatser. Ik sta even stil bij het
opzet van deze reis. Het was niet de bedoeling om mijn
mening over Texas te herzien, maar om de impopulaire staat
in een ander daglicht te stellen.
Om het hedendaagse Amerika te doorgronden, moet je
Texas bezoeken. Misschien denk je er anders over en
natuurlijk hoef je ook niet meteen te verhuizen. Allicht zul je
vanuit de lucht in korte tijd meer zien van Texas, maar laat
je niet ontmoedigen. Neem een klasseauto en doe het enkele dagen rustig aan.

Enkel je
portefeuille
komt niet bij
van het
orgastische
vleesfestijn.
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Mind The (g)App
BESLIS VANDAAG NOG OM NIET LANGER IN HET VERLEDEN TE LEVEN,
ZEGT JOURNALIST TIM DOWLING. DE TOEKOMST HEEFT VEEL MEER IN PETTO DAN
EEN HANDIGE ZAKLAMP OP JE TELEFOON

Als je eenmaal de middelbare leeftijd hebt bereikt, gaat de

aan den lijve ondervonden. Beschouw me als iemand die aan de

gedachte aan de toekomst op een gegeven moment gepaard met

overkant van de generatiekloof naar jou staat te roepen dat je

een knagende angst. Niet lang daarna zal het je beginnen te dagen

hem niet mag volgen.

Dat overkwam me ’s morgens vroeg op een schooldag terwijl

Je hoeft geen kind te zijn om een kinderlijk enthousiasme
voor nieuwe technologie te behouden. En als je denkt dat tech-

ik naar mijn kinderen riep omdat ze tv zaten te kijken met hun jas

nologie jou niets meer te bieden heeft omdat je oud bent, dan

aan in plaats van bij de halte op de bus te wachten. Ze keken me

heb je het mis. Ik heb net een app ontdekt die mijn telefoon in

heel even aan, net lang genoeg om met hun ogen te rollen.

een vergrootglas verandert. Het idee om de toekomst in de

“Niemand wacht nog op de bus”, zei de een.

armen te sluiten, schrikt je misschien af, maar bedenk – het is

“Wat bedoel je daar nou mee?” zei ik.

geen wedstrijd. Laat technologie in je eigen tempo in je leven

“We gebruiken de busapp”, zei de andere, en hij toonde me op

toe, en begin klein.

zijn telefoon dat de volgende bus van lijn 220 in zuidelijke richting

Mocht je het nog niet gedaan hebben, neem dan een paar

nog ruim 18 minuten op zich liet wachten. Ik keek ernaar zoals een

minuten de tijd om uit te zoeken hoe je de muziek op je telefoon

holbewoner naar een gasmeter zou kijken, en slikte in stilte. Toen

uit de luidsprekers van je auto kunt laten knallen. Het zal je leven

liep ik weg, verward en verslagen.

veranderen. Maak jezelf vervolgens vertrouwd met de nieuwste

Op dat moment manifesteerde zich een gapende kloof tussen

verkeers- en navigatietechnologie. Update het systeem dat je nu

mezelf en het heden. Niet alleen had ik nog nooit van een busapp

gebruikt. Net zoals niemand meer op de bus wacht, verdwaalt

gehoord, ik had er simpelweg nooit bij stilgestaan dat je een

ook niemand meer. Doe je dat wel, dan verraad je meteen hoe

mobieltje voor zoiets kon gebruiken. Je moet begrijpen dat ik nog

oud je bent.

ben opgegroeid in de tijd dat 18 minuten bij een ijskoude bushalte
wachten vooral van karakter getuigde.
Technologie heeft ons de afgelopen jaren zonder enige twijfel

Wees niet bang om het scherm van je telefoon of tablet als
vliegticket te gebruiken. Mijn vrouw heeft het me de eerste keer
moeten uitleggen, want ik vertrouwde het systeem niet. Ik stelde

allemaal veranderd, maar voor wie al een zekere leeftijd heeft, zijn

me al voor hoe de bediende aan de gate naar de barcode op

de gevolgen waarschijnlijk veeleer beperkt. Voor mij is het meest

mijn telefoon keek en zei: “Wat moet dít voorstellen?” Het gate-

revolutionaire aspect van de smartphone het feit dat ik altijd een

personeel blijkt al jarenlang te weten hoe het werkt.

zaklamp bij me heb.

Steek je hobby’s in een modern jasje door middel van tech-

Na die noodlottige ochtend heb ik daadwerkelijk de busapp

nologie. Hoe vreemd, obscuur of ouderwets je hobby ook is, er

gedownload, en ik vind hem ongelooflijk nuttig, zij het toch minder

zal altijd een app zijn die je er nog meer plezier aan doet bele-

nuttig dan een zaklamp. De weerstand die ik aanvankelijk bood,

ven. Er bestaat een app waarmee je vogels aan hun gezang kunt

bleek uiteindelijk een vorm van zinloos protest tegen vooruitgang.

herkennen. Er zijn trainspotting-apps. Ik wil hier niemand uitslui-

Als man van middelbare leeftijd mag ik verontwaardigd zijn over

ten – typ gewoon je hobby in op Google, voeg “app” toe en druk

de toekomst – ik zal er zelf niet veel meer van meemaken – maar

op “Enter”. Succes gegarandeerd.

het heden is er nu al. Dan kan ik er evengoed het beste van maken.
Het gaat hier echter om meer dan dat alleen. Heel wat mensen

Je ervaring uit het leven van voor de smartphone zal je in
zekere zin helpen om deze heerlijke nieuwe wereld van innovatie

van middelbare leeftijd keren niet alleen technologische vernieu-

te sturen. Je zult instinctief aanvoelen dat je vaatwasmachine

wing de rug toe, maar ook nieuwe dingen in het algemeen. Als je

niet met het internet verbonden hoeft te zijn. Voor heel wat van

niet oplet, kan die houding verstarren tot een algemene angst voor

die dingen geldt echter dat je er pas de (on)zin van inziet als je

vooruitgang en een groeiende weerzin tegen avontuur. Als je dat

ze uitprobeert. Proberen dus. Pas je bril online. Kijk naar de

pad bewandelt, zal het heden snel het verleden worden. Uiteinde

wereld door de ogen van je kat terwijl je aan het werken bent.

lijk zal je van de moderne wereld vervreemden, en je kinderen

Leer op Youtube hoe je je centrale verwarmingspomp kunt repa-

zullen imitaties opvoeren van hoe je in een treinstation een ticket-

reren. Het ligt allemaal voor het grijpen. En als je me nu even wilt

automaat met touchscreen probeert te bedienen. Ik heb het zelf

excuseren, mijn bus vertrekt over 38 seconden.
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dat de toekomst het heden inmiddels heeft ingehaald.
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E

r bestaat een bekende en zeer mooie foto van Mike Hawthorn, die van 1955 tot 1957
voor Jaguar reed en de 24 uur van Le Mans won in ’55. Hij leunt tegen zijn Jaguar
Mark I - 3,4L, VDU 881 die voor zijn Tourist Trophy Garage geparkeerd staat. Hij lacht
en leunt tegen de voorkant van de auto, met de handen gevouwen. Zijn hele leven
zit in dat beeld vervat. De onoverwinnelijke. Een man die net wereldkampioen Formule 1 was
geworden en een eigen zaak had opgestart.
Hij had net het tweede seizoen van zijn tweede verblijf bij
Ferrari afgesloten, en tijdens die twee seizoenen had hij de dood
van vier teamgenoten meegemaakt, onder wie de man die hij zijn
‘mon-ami-maatje’ noemde, zijn landgenoot Peter Collins. Het
verlies van Collins woog te zwaar. Mike ging met pensioen.
Zijn toekomst lag nu bij de Tourist Trophy Garage.
De Britse racecoureurs van Mikes generatie waren anders dan
die van nu. Ze leefden voor de strijd en hoewel ze oud genoeg
waren om te weten wat een Spitfire was, waren ze te jong om er
al mee te hebben gevlogen. Het leek niet meer dan normaal dat
zulke fysiek getalenteerde mannen in een sporttak terechtkwamen waarin de dood, net als bij luchtgevechten, gewoon tot de
risico’s van het vak behoorde. Maar de dood was toch vooral iets
om niet te lang bij stil te staan. Het betekende gewoon dat je in
de officierskantine even naar de lege stoel van een kameraad
bleef kijken voor je nog een pint achteroversloeg en voortging
met je leven.
Mike was in zijn Jaguar D-Type betrokken bij de ramp van
Le Mans in 1955, het zwaarste ongeval uit de racegeschiedenis.
Toen teamgenoot Ivor Bueb het stuur overnam, was Mike zwaar
aangeslagen. Hij herpakte zich evenwel en won uiteindelijk de
race. Er zijn foto’s van Hawthorn die de overwinning met chamDE JAGUAR CLUB VOOR
PROMINENTE
pagne viert. De kranten veroordeelden hem – maar hij gunde hun
SNELLE GENTLEMEN
geen inkijk in zijn ziel.
Enzo Ferrari beschreef Mike in zijn autobiografie ‘My Terrible
Joys’ als een man met een extreem wisselend vormpeil. De ene dag
was hij onklopbaar, de volgende dag kwam hij amper vooruit – en
hij had last van verschrikkelijke stemmingswisselingen. Mike leed
Inaugureel Lid
echter aan een chronische nierziekte, die in die tijd nog behandeld
werd met penicilline, morfine en steroïden. Een van de neveneffecten van dat laatste product zijn stemmingswisselingen.
Het is algemeen bekend dat Ferrari Mike op het einde van het
Manish Pandey schreef de met een
seizoen ’58 een blanco blad papier onder de neus schoof met zijn
BAFTA bekroonde en op het Sundance Film
Festival gelauwerde documentaire ‘Senna’.
paarse handtekening op. Het was een contract om in het seizoen
Hier vertelt hij het tragische verhaal van
van 1959 bij het Italiaanse team te blijven. “Schrijf erop wat je wilt,
Mike Hawthorn, de wereldkampioen
ik zal er niet naar kijken”, zei Ferrari hem.
Formule 1 van 1958. Meteen het eerste
Maar Mike bleef niet. Hij had besloten om eind 1958 met pensioen
verhaal van een nieuwe reeks waarin
te gaan. Op 22 januari 1959 crashte hij in zijn Jaguar Mark I en brak
de grootste namen uit de racegeschiedenis
van Jaguar worden belicht.
daarbij zijn nek. Verloor hij de controle over het stuur? Zijn verloofde, Jean Howarth, dacht na het ongeval van niet. Zijn toestand was
achteruitgegaan. Zijn stemmingswisselingen waren heviger dan ooit tevoren. Hij had last van
black-outs, en volgens haar werd zijn laatste black-out hem fataal. Het had geregend die dag –
maar hij was natuurlijk wel wereldkampioen Formule 1.
De foto waarop Mike van trots vervuld tegen zijn Jaguar Mark I leunt voor de gevel van zijn
zaak is de perfecte metafoor voor zijn leven. Een coureur die paradeert voor zijn racebolide,
kerngezond aan de buitenkant – onoverwinnelijk – maar met een donker geheim vanbinnen.
Hij wist dat hij stervende was, maar de vijand zou dat nooit te weten komen.
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PERFORMANCE
PERSONALISED

Jaguar Approved Accessories let you put your personal touch on the new Jaguar F-PACE –
the Performance Crossover without performance compromise.
Brought to life by the same team that engineered your vehicle, all Jaguar Approved
Accessories are conceived with your F- PACE in mind. Beautifully styled and infinitely
practical, they are designed to perfectly complement your car and lifestyle.
When it comes to long-term performance and durability the same high standards apply.
That’s why we rigorously test all of our accessories in extreme conditions. This brutal testing
inspires the confidence that allows us to offer a comprehensive warranty on all Jaguar
Approved Accessories, giving you the peace of mind to enjoy the road, your way.
For more information visit accessories.jaguar.com or your local Jaguar Retailer.

THE ART OF PERFORMANCE
Vehicle Shown: Jaguar F-PACE in Italian Racing Red, fitted with the following optional accessories – Roof Cross Bars, Roof Sport Box.
Roof rails and cross bars are required for F-PACE roof mounted accessories. Roof rails are factory-fit and must be ordered at time of vehicle order.

LEGENDS ARE FOREVER

www.zenith-watches.com

EL PRIMERO I 36’000 VpH Classic Cars

