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TERUG NAAR JABBEKE MET DE JAGUAR XK120

De Jaguar XK120 is dankzij eigenaar  
Kurt Engelhorn terug op historische grond.  
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Bijna driekwart eeuw na dato plukt Jaguar nog steeds de publicitaire vruchten van een wereldsnelheidsrecord 
dat kort na de Tweede Wereldoorlog op een in aanbouw zijnde snelweg in het West-Vlaamse Jabbeke werd  

gevestigd. Met de originele XK120 waarmee Jaguar-testrijder Norman Dewis in 1953 de wereld verbaasde, keren 
we terug naar wat ooit het epicentrum van de Britse autosport was. 
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Een paar brutale meeuwen die het eeuwige 
tochtgat Oostende een paar kilometer land-
inwaarts zijn ontvlucht, worden bruusk  

opgeschrikt van hun roadkill-ontbijt wanneer een 
donkergroene Jaguar XK120 even na de klok van 
achten de snelweg bij Jabbeke opdraait. Hun pro-
testerende gekrijs wordt volledig overstemd door 
de aanzwellende roffel van de 3,4-liter zes-in-lijn, 
die in elke versnelling wordt doorgehaald tot het 
dieprode gebied van de toerenbegrenzer. 5.000, 
6.000, 6.200 … Af en toe werpt de man achter het 
stuur een schichtige blik op de dansende naalden 
van de toerenteller en de snelheidsmeter, maar 
vooral ook op de kleinere metertjes die de olie-
druk en de koelvloeistoftemperatuur weergeven. 
De lineair toenemende snelheid van de mijlen-
teller loopt vrijwel synchroon met de stijgende 
frequentie van zijn hartslag: 120, 140, 160 … In het 
niemandsland waar het door de zee beïnvloede 
schorrengebied overgaat in zanderig Vlaanderen 
breekt een waterige streep zon door de herfst-
nevel, maar de geconcentreerde bestuurder heeft 
geen oog voor de mediterrane ochtendgloed die 
het eeuwenoude Constant Permeke-landschap op 
zijn mooist aan de wereld toont. Voordeel is wel 
dat die koele nevelslierten ook weer een paar  
extra pk’s opleveren in het toptoerengebied. 
Eenmaal boven de omgerekende 250 km/h wor-
den al zijn zintuigelijke observaties één voor één 
opgeslokt door de alchemie van de pure snelheid, 
maar vooral ook door het genadeloze vibrato van 
de betonharde asfaltnaden en de tunnelvisie van 
de al maar smaller lijkende tweebaans autosnel-
weg, die voor de recordpoging in landinwaartse 
rijrichting is afgesloten voor alle verkeer. Wanneer 
de XK120 bij het finishbaken in Aalter langs de 
precisie-apparatuur van de elektromechanische 
chronometer flitst, staren de tijdwaarnemers van 

de Koninklijke Automobiel Club België vol onge-
loof naar het meetresultaat. Op 20 oktober 1953 
schrijft Norman Dewis geschiedenis door met zijn 
XK120 een topsnelheid van 172,4 mijl – oftewel 
276,807 km/h – te klokken op de zogenaamde 
‘vliegende mijl’. Na de verplichte tweede poging  
in omgekeerde richting wordt het opzienbarende 
resultaat zelfs nog iets naar boven bijgesteld naar 
een gemiddelde van maar liefst 277,47 km/h, een 
absoluut wereldrecord voor gemodificeerde serie-
modellen. Daar halen we nu onverschillig de 
schouders over op, maar kort na de Tweede 
Wereldoorlog is dat wereldnieuws.

Hemelbestormers
De bijna maniakale passie voor het wereldsnel-
heidsrecord wordt in Groot-Brittannië al ruim  
honderd jaar gekoesterd en gecontinueerd. Kort 
na de Eerste Wereldoorlog zijn er kortstondig ook 
nog een paar Fransen die de nationalistische 
tegenstrijdigheden van dat tijdsgewricht op de 
spits drijven, maar eigenlijk is dat een te verwaar-

lozen intermezzo. Wanneer ‘the frogs’ van het 
record toneel zijn verdwenen, is de wapenwedloop 
om de pure snelheid een exclusieve tweestrijd  
tussen Engeland en de Verenigde Staten, waarbij 
er steeds stuivertje wordt gewisseld met alsmaar 
oplopende cijfermatigheden. Tijdens het interbel-
lum worden de meetresultaten maar liefst 22 keer 
scherper gesteld en neemt de recordsnelheid toe 
van 235 tot bijna 650 km/h. Vlak voor het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog is er ook nog 
een zekere Adolf Hitler die zich in de strijd komt 
mengen met de angstaanjagende Rekordwagen 
van Auto Union en Mercedes. In weerwil van wat 
de nazipropaganda wil doen geloven, komt het 
Duitse pk-geweld echter lang niet aan de snel-
heden van de Britten en Amerikanen. De toptijden 
die Rudolf Carraciola met zijn gestroomlijnde 
Mercedes W125 realiseert op de Rennstrecke 
Dessau, nabij Leipzig, zijn nog altijd ruim 200 
km/h langzamer dan de Britse wereldrecords  
van onder anderen Malcolm Campbell, Henry 
Seagrave en John Cobb. Zelfs met de bombasti-
sche vliegtuigmotoren van toen heb je nog altijd 
een zee van ruimte nodig om snelheden boven  
de 500 km/h te kunnen halen. De eindeloze zout-
vlaktes van Bonneville (Utah) en het betonharde 
strand van Daytona Beach in Florida blijken in dat 
opzicht beter geschikt om de vaak duizenden pk’s 
ten volle te kunnen benutten. In het begin van de 
twintigste eeuw worden er aan de lopende band 
wereldrecords gevestigd in de meest uiteenlopen-
de snelheidsdisciplines, al dan niet gesponsord 
door mediamagnaten die daardoor hun kranten-
oplages tot in de miljoenen zien stijgen. Tot 
halverwege de jaren 20 wordt er nog volop tegen 
de klok geracet met treinen, auto’s en vliegtuigen, 
maar de belangstelling voor het wereldsnelheids-
record – in welke hoedanigheid ook – heeft in de 

Terug naar de kust
Pelgrimage naar voormalig Belgisch snelheidsmekka
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vroege jaren 30 bij het brede publiek zijn verza-
digingspunt bereikt. Allemaal leuk en aardig voor 
een klein groepje Britse hemelbestormers met 
een héél groot hart en een bodemloze sponsor-
portemonnee, maar een normale afspiegeling van 
de auto-industrie kun je het met de beste wil van 
de wereld ook niet meer noemen. Het Jabbeke-
record van Jaguar is in meerdere opzichten een 
reality check die nodig is om de dingen weer in 
het juiste perspectief te plaatsen. De Jaguar 
XK120 die Norman Dewis de recordboeken in rijdt, 
is weliswaar van voor tot achter gemodificeerd, 
getransformeerd en geblueprint, maar ondanks 
alle aanpassingen refereert de auto nog steeds 
heel duidelijk aan het originele productiemodel. 
Het Jabbeke-record is daarom niet alleen qua  
resultaat baanbrekend, maar is ook commer cieel 
een schot in de roos. Ruim zestig jaar na dato  
is het slaperige boerengat tussen Oostende en 
Brugge daardoor nog steeds een bedevaartsoord 
voor vele duizenden Jaguar-liefhebbers, terwijl 
alle andere supersonische exploten al lang en 
breed door de vergetelheid zijn opgeslokt. 
In de periode kort na de Tweede Wereldoorlog tot 
het begin van de jaren 50 is Jabbeke kortstondig 
het epicentrum van de Britse autosport, die kan 
profiteren van het feit dat de Duitse, Franse en 

Italiaanse autoconcerns dan nog op apegapen lig-
gen. De huidige E40 – waarvan al in 1937 met de 
aanleg was begonnen – loopt nog niet tot aan de 
kust, maar in 1940 is bij Jabbeke al wel een stuk 
snelweg van zo’n tien kilometer voltooid. Vlak na 
de oorlog leent deze kaarsrechte, biljartlaken-
vlakke snelweg zich dus uitstekend voor snelheids-
recordpogingen. Met het weinige verkeer dat er 
toen rondrijdt, is het ook geen enkel probleem  
om een rijrichting af te sluiten.  
 
Tweedehandsje 
Voor verschillende autofabrikanten is Jabbeke dan 
ook the place to be om hun modellen te testen. 
Het zijn voor namelijk Britse fabrikanten als Rover, 
Triumph en Jaguar die naar België komen afge-
zakt om het beste uit hun wagens te halen. De 
rechtstreekse bootverbinding vanuit Dover speelt 
daarin natuurlijk een belangrijke rol, maar vlak  
na de oorlog zijn er dat soort mogelijkheden in 
Engeland nog helemaal niet. Sterker nog, de  
eerste echte autosnelweg wordt in er pas in 1958 
aangelegd. Bovendien is het voor de Britse auto-
fabrikanten publicitair veel interessanter om die 
recordpogingen op het Europese vasteland te  
vestigen. Vanaf het eind van de jaren 40 tot aan 
de voltooiing van het complete snelwegtraject 

worden er constant snelheidsrecords gevestigd op 
het West-Vlaamse snelheidsparadijs. Het eerste 
noemenswaardige wapenfeit staat op naam van 
Donald Healey, de latere medegrondlegger van 
Austin-Healey, die een topsnelheid van 104,7 mijl 
uit zijn opgevoerde 2,4-liter Riley Saloon weet te 
persen. Eerste Wereldoorlog-oorlogsvliegenier en 
later recordlegende kolonel Goldie Gardner doet 
zijn reputatie alle eer aan door met een experi-
mentele EX135 MG eerst ruim 159 en later zelfs 
176,694 mijl per uur neer te zetten. Deze auto ver-
toont echter iets te veel de gestroomlijnde trekjes 
van de vooroorlogse recordmachines om voor een 
officieel productierecord in aanmerking te komen. 
De voorzet van Jaguars wereldverbazende 
Jabbeke-record wordt gegeven door een bijna 
standaard XK120, die in het voorjaar van 1953 al 
een nieuw wereldrecord op de klokken zet met 
een run van 140,789 mph, omgerekend dik 226 
km/h. Dat gebeurt zelfs met een ‘tweedehandsje’ 
waarmee de toenmalige Jaguar-fabriekscoureur 
Maus Gatsonides een jaar eerder heeft deelgeno-
men aan een Alpenrally. Net zoals de Britten de 
slagvelden van de Eerste Wereldoorlog rond Ieper 
en Passendale ruim honderd jaar na datum nog 
steeds als een geannexeerd stukje Engeland be-
schouwen, wordt ook Jabbeke als heilig verklaard 
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Het Jabbeke-record is niet alleen qua 
resultaat baanbrekend, maar blijkt ook 

commercieel een schot in de roos
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Voor de in 2019 overleden Norman Dewis blijft 
het Jabbeke-record zijn enige echte moment 

van glorie in de autosport. Gebrek aan stuurtalent 
kan de kleine man uit Coventry beslist niet worden 
verweten, maar na de noodlottige 24 Uur van Le 
Mans van 1955, waarin Dewis deel uitmaakt van 
het officiële fabrieksteam uit Coventry, besluit de 
Jaguar-directie dat zijn uitzonderlijke kwaliteiten 
als ontwikkelingsrijder te waardevol zijn om 
Dewis’ leven nog langer in de waagschaal te leggen 
in de risicovolle racerij van dat tijdsgewricht. In 
zijn 33 jaar lange carrière bij The leaping cat werkt 
Dewis aan minstens 25 van de belangrijkste 
Jaguar-modellen. Zo staat hij onder andere aan de 
basis van de totstandkoming van de meervoudig 
Le Mans-winnende C- en D-types, maar hij ontwik-
kelt met evenveel gemak klassieke sportwagens 
als de XK140 en XK150, de baanbrekende berlines 
2.4/3.4 en MK2, de modellen MK VII en MK VIIM, de 
legendarische E-type (inclusief de lightweight-uit-
voering), het XJ13-prototype met middenmotor, de 
wereldwijd vermaarde XJ-berlines en de modellen 
XJ-S en XJ40. Naast de vele auto’s die hij mee helpt 
te ontwikkelen, wordt Norman Dewis eveneens  
beschouwd als de geestelijke vader van de heden-
daagse schijfrem. Gedurende zijn actieve loopbaan 
als testrijder rijdt Dewis ruim twee miljoen test-
kilometers bij elkaar op de wereldvermaarde 
MIRA-testbaan in de Midlands, waar hij dagelijks 
Jaguars met hoge snelheden aan de tand voelt. In 

een tijdperk zonder veiligheidsgordels of adequate 
crashbescherming kent Dewis geen angst. Die 
heeft hij naar eigen zeggen al achtergelaten in het 
schutterskoepeltje van de Bristol Blenheim – beter  
bekend als de vliegende doodskist van de RAF – 
waarmee hij gedurende de Tweede Wereldoorlog 
maar liefst drie jaar lang alle bombardements-
vluchten naar de Duitse industriesteden op mira-
culeuze wijze weet te overleven. Ook het testwerk 
is bepaald niet zonder risico’s, maar op wonder-
baarlijke wijze doorstaat Dewis zelfs de grootste 
horrorcrashes zonder noemenswaardige kleer-
scheuren. Ook na zijn verplichte pensionering in 
1985 blijft Norman Dewis nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van alle nieuwe Jaguar-modellen. 
Zelfs tot vlak voor zijn dood reist hij nog steeds de 
hele wereld af als ambassadeur voor het merk. 
Met zijn vele heroïsche verhalen en anekdote 
verzamelingen weet hij complete volksstammen te 
animeren, maar zijn bescheiden afkomst indachtig 
plaatst hij zichzelf nooit op een voetstuk. Als  
erkenning voor zijn diensten aan Jaguar en de 
Britse auto-industrie wordt hij in 2014 koninklijk 
onderscheiden. Ook in Jabbeke blijft Dewis tot in 
de late herfst van zijn leven een graag geziene  
eregast tijdens alle Jaguar-herdenkingen van het 
oude wereldrecord. In de Stationsstraat in Jabbeke 
staat een herdenkingsmonument voor de man die 
in 1953 Jabbeke voor eens en voor altijd op de 
kaart zette. 

NORMAN DEWIS: KAT MET NEGEN LEVENS

Norman Dewis in 
1952, het jaar voor 
zijn recordrit. 
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Brits territorium beschouwd. Het wordt niet met 
zoveel woorden gezegd, maar de Engelsen voelen 
zich behoorlijk in hun hemd gezet wanneer op  
2 oktober 1953 hun Belgische recordhegemonie 
aan diggelen wordt gereden door de Barcelonees 
Celso Fernandez, die in een Pegaso Z-102 alles en 
iedereen van de Britse tweedsokken blaast met  
alweer een nieuwe recordtijd: 151,06 mijl per uur. 
In eerste instantie wordt er nog stoïcijns op  
gereageerd, maar voor Jaguar en zijn eerzuchtige 
directeur William Lyons is het wel een wake-up 
call die ervoor zorgt dat alle verlofaanvragen  
per direct worden ingetrokken. Er moet even  
een klein dingetje worden rechtgezet …

Bloedhete cockpit
Al de volgende ochtend krijgt hoofdingenieur Bill 
Heynes de opdracht een team samen te stellen 
met de beste aerodynamicaspecialisten en  
chassis-engineers. Het grote schaafwerk om de 
aerodynamica, het gewicht en de rolweerstand  
te verbeteren, begint dezelfde dag nog: voorruit, 
voor- en achterbumpers, voor-, zij- en achterlich-
ten, binnenbekleding, de overtollige passagiers-
stoel; alles wat kan worden gestript, verdwijnt  
in de afvalcontainer. Onder leiding van Jaguars  
aerodynamica-goeroe Malcolm Sayer is het ranke 
koetswerk van de XK120 nog wat strakker getrok-
ken. De achterwielen worden ingekapseld, de  
passagiersplaats afgedekt met een nauwsluitende 
stalen plaat en de luchtstroom onder de auto 
wordt geoptimaliseerd met een glad gepolijste  
bodemplaat. Ook over de kenmerkende, eivormige 
radiateurgrille komt aan de bovenkant een extra 
afdekplaat die naadloos aansluit op de motorkap 
(later overigens ook standaard toegepast bij de 
XK-140 productiemodellen). 
Op zoek naar een zo laag mogelijke luchtweer-
stand heeft Malcolm Sayer alles uiterst krap  
bemeten. Zo krap zelfs dat de 1,60 meter metende 
Norman Dewis nog steeds met zijn hoofd tegen 
het druppelvormige koepelruitje aan zit. Als  
‘oplossing’ besluiten de Jaguar-monteurs dan 
maar de hele stoel eruit te halen en wordt Dewis 
gesommeerd om de recordruns op een schuim-
rubber matje af te werken. Dat scheelt juist die 
paar centimeter in de hoogte, maar comfortabel  
is anders. Wanneer Dewis zich daarover beklaagt, 
krijgt hij als antwoord: “Niet zeuren Norm, je hoeft 
maar een mijl te rijden …” Dit voorval is tekenend 
voor hiërarchische manier van werken die toen bij 
Jaguar gebruikelijk was: niet lullen maar poetsen, 
geen woorden maar daden. De zitpositie is name-
lijk niet het enige probleem dat zich voordoet met 
het druppelvormige ruitje, afkomstig van een 
Slingsby-zweefvliegtuig. Omdat er maar kortston-
dig heen en weer moet worden gereden, is er ook 
geen rekening gehouden met de ventilatie van het 
claustrofobische interieur. Het wordt bloedheet 
onder de canopy, die alleen maar van buitenaf kan 

worden geopend. Daardoor verliest Dewis tijdens 
één van de eerste testruns bijna het bewustzijn  
als gevolg van de hitte en het zuurstofgebrek. 
Wanneer hij meer dood dan levend door zijn  
monteurs wordt bevrijd, krijgt hij als laconiek 
commentaar: “Wat is er aan de hand Norman, je 
bloost zo …” Als enige tegemoetkoming wordt het 
originele 18-inch stuurwiel vervangen door een 
14-inch-exemplaar, maar zelfs dan nog is het  
zicht dat Dewis op de West-Vlaamse snelweg  
heeft uiterst beperkt. 
Als gevolg van alle modificaties weegt de kaal  
gestripte Jaguar 1.230 kg, wat ruim 127 kg  
lichter is dan een XK120 in standaardtrim. Bijna  
vanzelfsprekend wordt ook de 3,4-liter zescilinder  
volledig geblueprint, wat erop neerkomt dat de 
meest cruciale onderdelen, zoals de lichtgewicht-
zuigers, de race-nokkenassen, de dubbele SU-
carburateurs, het vliegwiel, de oliepomp, de  
dubbele benzinepomp en de close-ratio versnel-
lingsbak, dusdanig worden gefinetuned en op  
elkaar worden afgestemd dat de krachtbron zelfs 
in de hoogste versnelling onverminderd blijft 
doorgaan tot het maximaal haalbare toerental. 
Hoewel het officieel nooit wordt bevestigd, zou  
de recordauto een vermogen van maar liefst  
228 pk hebben geleverd. 
Vlak voordat de XK120 op de SS Prins Albert wordt 
gezet voor de oversteek naar Oostende wordt de 
benzinetank tot aan de rand gevuld met normale 
pompbenzine, waarna de tankdop wordt verze-
geld door de officials van de Britse RAC. Het is de 
enige verplichting waar blijkbaar streng op wordt 
toegezien, want verder heeft de recordauto die 
richting Jabbeke wordt gestuurd nog maar weinig 
gemeen met het oorspronkelijke productiemodel 
waarvan hij is afgeleid. 

Britse humor
Zelfs voor een doorgewinterde testcoureur als 
Norman Dewis is de spanning te snijden wanneer 
hij op die bewuste ochtend van 20 oktober 1953 
de volstrekt lege snelweg bij Jabbeke opdraait. Uit 
ervaring weet Dewis dat elke recordpoging bij dat 
soort snelheden grote risico’s met zich meedraagt; 
een gevoel dat nog wordt verstrekt door de mini-
male veiligheidsvoorzieningen. Bij gebrek aan  
veiligheidsgordels beseft hij maar al te goed dat 
de stoffen helm en de racebril die hij draagt hem 
nauwelijks bescherming bieden bij een eventuele 
crash. De zogeheten ‘vliegende mijl’ waarop de 
topsnelheid wordt gemeten, wordt voorafgegaan 
door een aanloop van twee mijl om de snelheid op 
te bouwen en wordt gevolgd door een uitloop van 
nog eens twee mijl. Aan het eind van die uitloop-
strook hebben de monteurs welgeteld twee minu-
ten de tijd om de complete auto na te lopen en de 
Dunlop-slicks bij te vullen tot een bandenspanning 
van 3,5 bar. Het record wordt pas geldig verklaard 
wanneer de afstand ook in omgekeerde richting 
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Jaguar stak de succesvolle recordpogingen niet onder stoelen of banken. De wereld mocht weten wie er de snelste was.  

In 1953 schrijft Norman Dewis 
geschiedenis door met zijn 
XK120 een topsnelheid van 

172,4 mijl – oftewel 276,807 
km/h – te klokken op de 

zogeheten ‘vliegende mijl’

1   De E40 in aanbouw was kort na WOII het 
Britse snelheidsmekka bij uitstek. 2   De extreem 
gestroomlijnde én getunede XK120 werd door  
de Britse RAC als ‘productiemodel’ beschouwd. 

3   In 1948 was WOI-oorlogsheld Goldie Gardner 
(rechts) eveneens betrokken bij de record-
pogingen.  4  Tijdens zijn 33 jaar als testrijder 
ontwikkelde Norman Dewis minstens 25 iconische 
modellen van de Leaping Cat.  5   Dewis’ unieke 
wereldrecord bleek van eeuwigheidswaarde. 
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binnen de tijd is voltooid en er een gemiddelde 
topsnelheid over de twee afstanden kan worden 
berekend. Vanaf het eerste deel van de record-
poging voelt de auto echter dusdanig goed aan 
dat Dewis – ondanks alle waarschuwingen van de 
Jaguar-ingenieurs om het toerental van de motor 
niet boven 6.000 tpm te laten uitkomen – alsnog 
besluit om de zescilinder in beide richtingen door 
te halen tot 6.300 toeren. In alle latere interviews 
zou hij bekennen dat de XK120 wel erg zweverig 
begon aan te voelen boven de 250 km/h, maar 
omdat er nog steeds trekkracht voelbaar was  
boven 6.000 toeren en de olie- en koelvloeistof-
meters geen abnormaliteiten vertoonden hij ook 
nog voluit bleef doortrappen in het dieprode  
gebied van de toerenteller. Natuurlijk worden de 
monteurs al meteen van het nieuwe wereldrecord 
op de hoogte gebracht door de overenthousiaste 
tijdwaarnemers van de RACB, maar wanneer 
Dewis de XK120 in het parc fermé parkeert, wordt 
hij verwelkomd door een allesbehalve enthousias-
te Jaguar-crew. Dewis: “Ze stonden daar maar met 
hun armen voor de borst gevouwen. Niemand 
lachte, niemand sprak een woord. De stilte was 
onheilspellend. Teammanager Lofty England was 
de eerste die mij op quasi-verwijtende toon toe-
sprak toen het koepelruitje was losgeschroefd. 
‘Wat is er aan de hand, Dewis?’, vroeg hij met uit-
gestreken gezicht. ‘Is de auto te langzaam of durf-
de je niet sneller te gaan?’, hiermee pretenderend 

dat ik niet eens in de buurt van het Spaanse  
wereldrecord was gekomen. Ik kan je melden dat 
ik behoorlijk van slag raakte door dit toneelstukje, 
want ik was er toch echt wel van overtuigd dat ik 
een toptijd had gereden. Maar toen schoten ze  
allemaal in de lach en werd ik omhelsd door Lofty 
en de rest van het team. Typisch Britse humor … 
‘Norman Dewis,’ sprak Lofty plechtig, ‘je hebt  
niet alleen het wereldrecord verbroken; met  
een gemeten topsnelheid van 173,159 mph en  
een gemiddelde van 172,4 mph heb je het simpel-
weg verpulverd!’”

Prestatie buitencategorie
Commercieel pakt Jaguar breed uit met het nieu-
we wereldrecord, maar met de recordauto zelf 
wordt vreemd genoeg niets gedaan. Publicitair 
had het merk er nog zoveel meer kunnen uithalen 
door de auto tentoon te stellen op internationale 
autosalons of op tournee te sturen langs alle 
Jaguar-dealers, maar niets van dit alles vindt ooit 
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plaats. Eenmaal terug in de fabriek wordt het don-
kergroene monster ontmanteld, vervolgens weer 
opgebouwd als productiemodel en kort daarna 
verkocht aan Albert Powell, de oprichter van de 
Jaguar Drivers Club. Na er een paar jaar mee deel-
genomen te hebben aan Britse clubraces verkoopt 
Powell de illustere Jaguar aan een bedrijf dat ge-
specialiseerd is in het verhuren van trouwauto’s, 
waarna de auto decennialang van de radar  
verdwijnt. Pas kort na de eeuwwisseling komt  
de XK120 met registratienummer MDU524 weer 
boven water dankzij intensief speurwerk van de 
Amerikaanse oldtimerverzamelaar Jeff Lothman, 
die de auto vrijwel meteen in zijn originele 
Jabbeke-look laat restaureren. Dat gebeurt bij de 
gerenommeerde Jaguar-restaurateur JD Classics 
in Maldon (aan de oostkust van Engeland), die  
vervolgens bij Norman Dewis te rade gaat om  
de recordauto nauwgezet te reconstrueren. 
Wanneer die klus na maandenlang sleutelwerk  
is voltooid, is de XK120 geen ‘gewone’ oldtimer 

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog begint Jaguar met het testen van verschil-
lende motoren voor het XK120-prototype. In eerste instantie gebeurt dat met 

een viercilinderconfiguratie, maar uiteindelijk wordt er toch gekozen voor een  
160 pk 3,4-liter zes-in-lijn met dubbele nokkenassen. Niet veel later komt er een 
sportiever model met 190 pk op de markt. Voor de London Motor Show van 1948 
zijn weliswaar de motor en het chassis volledig klaar, maar aan het koetswerk 
wordt nog druk gesleuteld. Net als alle andere industrietakken komt ook de 
Jaguar-fabriek in Coventry tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig in dienst te 
staan van de voor Engeland zo belangrijke oorlogsproductie. Auto’s worden er  
gedurende die vier lange oorlogsjaren niet geproduceerd, maar het levert het 
Britse luxemerk wel een berg aerodynamische kennis uit de luchtvaartindustrie 
op. In de Jaguar-fabriek worden namelijk behoorlijk wat onderdelen vervaardigd 

voor de Supermarine Spitfire, de Gloster Meteor en de De Havilland Mosquito van 
de RAF. Die ruime kennisoverdracht wordt pas duidelijk wanneer het ingekorte 
chassis met de prachtige roadster-carrosserie wordt gepresenteerd. Het eindresul-
taat overtreft werkelijk alle verwachtingen, maar ‘Mister Jaguar’ William Lyons is 
niet overtuigd van het verkooppotentieel van zijn allernieuwste geesteskind. Hij 
vindt de vormgeving veel te excentriek om ook in commercieel opzicht succesvol te  
kunnen zijn. Tegen alle verwachtingen in ontstaat er na het Jabbeke-record echter 
een ware stormloop op de 160 pk sterke Jaguar XK120, die op dat ogenblik niet  
alleen sneller, maar ook bijna de helft goedkoper is dan de vergelijkbare sport-
wagens van Aston Martin en Ferrari. Geen wonder dus dat er van deze gestroom-
lijnde sportwagen uiteindelijk geen 300 exemplaren worden geproduceerd, zoals 
oorspronkelijk is gepland, maar meer dan 30.000! 

STORMLOOP

Ruim 60 jaar na dato is het 
slaperige boerengat in de 

polders tussen Oostende en 
Brugge nog steeds een 
bedevaartsoord voor 

duizenden Jaguar-liefhebbers

Jabbekes autogekke burgemeester Daniel Vanhessche 
verleende alle medewerking aan de reënactment.  
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REPORTAGE
TERUG NAAR JABBEKE MET DE JAGUAR XK120

meer, maar een concoursmodel waarvan de  
taxatiewaarde meteen in de miljoenen loopt. Wat 
Jaguar na Jabbeke verzuimt te doen, gebeurt in 
het nieuwe millennium alsnog: de recordauto reist 
de hele wereld af langs de prestigieuze concour-
sen van Pebble Beach, Goodwood en Villa d’Este 
en wordt zelfs tot ster van de show verkozen  
tijdens het 21 Gun Salute Concours in New Delhi. 
De enige plek waar de XK120 echter nooit naar  
terugkeert, is de grond waar hij zijn eeuwige roem 
aan te danken heeft. Veel overredingskracht is  
er echter niet voor nodig om de huidige eigenaar  
van de auto, de Duitse oldtimerverzamelaar Kurt 
Engelhorn, van dit plan te overtuigen. Zelf neemt 
hij met de klassiekers uit zijn omvangrijke collec-
tie regelmatig deel aan wedstrijden en verder  
organiseert hij een aantal grote oldtimerrally’s, 
zoals de Bernina Gran Turismo in Zwitserland. 
Engelhorn is namelijk van mening dat klassieke 
race- en rally-auto’s in de eerste plaats bedoeld 
zijn om mee te rijden, niet om te verstoffen in  
één of andere kelder. Vlak voor onze Jabbeke-
expeditie wordt de daad bij het woord gevoegd  
tijdens een sprintrace in Zurich, waar hij de  
prestatie van Norman Dewis’ ei bijna weet te  
evenaren. “Veel mensen onderschatten nog 
steeds het belang van het snelheidsrecord dat in 
1953 zoveel opzien baarde”, benadrukt Engelhorn. 
“De snelste Ferrari’s kwamen amper boven de  
220 km/h uit en zelfs een drieliter Mercedes 300 
SL Gullwing liep niet harder dan 260 km/h. Met  
de techniek van toen is de ruim 277 km/h van 
Norman Dewis 68 jaar na dato nog steeds een 
prestatie van de buitencategorie!”

Lopend vuurtje
De historische terugkeer van de iconische record-
auto blijkt al dagenlang voorpaginanieuws in de 
lokale kranten wanneer we de auto in het centrum 
van Jabbeke uit de vrachtwagen laden. Het lijkt 
wel of het hele dorp is uitgestroomd om maar 
niets van de Jaguar re-enactment te moeten  
missen. “Hoewel veel Jabbekenaren nog niet eens 

waren geboren toen het record werd gevestigd, 
kennen de meeste inwoners het verhaal; niet  
alleen vanwege de vele Jaguar-meetings die  
hier jaarlijks plaatsvinden, maar ook dankzij de  
gedenksteen die in 2003 door Norman Dewis zelf 
nog werd onthuld”, zegt gemeenteraadwoord-
voerster Sarah De Deckere. Nu ik oog in oog sta 
met de auto die ik voorheen alleen kende van de 
concoursfoto’s valt het pas op hoe sinister en  
dreigend de XK120 overkomt in zijn donkergroene, 
bijna zwarte uitmonstering van weleer. Dat gevoel 
wordt nog versterkt door het imminente gerochel 
dat aan de passagierskant van de uitlaat opstijgt. 
Net als Norman Dewis destijds moet ook Kurt 
Engelhorn het zitje verwijderen om met zijn hoofd 
niet klem te komen zitten onder het plexiglas  
van het koepeltje. Dat we voor onze reportage  
niet meer terecht kunnen op wat nu de E40-
autosnelweg tussen Brussel en de Belgische kust 
is, is ons vooraf al uitvoerig duidelijk gemaakt.  
Het onafgewerkte stuk snelweg dat tot 1953 nog 
jaarlijks werd afgesloten voor de Britse record-
pogingen is nu één van de drukste oost-west-
verbindingen van België. Als alternatief heeft de 
burgemeester van Jabbeke, Daniël Vanhessche, 
echter wel voor een voor een bij nader inzien veel 
mooiere lokale route gezorgd, waar we onder  
politiebegeleiding kunnen fotograferen. Via social 
media is de terugkeer van de record-Jaguar  
kennelijk als een lopend vuurtje rondgegaan, want 
naarmate de dag vordert, duiken er steeds meer 
fans op die de historische gebeurtenis met hun 
smartphones willen vereeuwigen. De escorterende 
politieagenten zien er nauwlettend op toe dat we 
de afgesproken 50 km/h niet overschrijden, maar 
daar trekt Kurt Engelhorn zich weinig van aan. 
Wanneer we van positie wisselen om de  
rijdende auto langs de achterkant te fotograferen, 
stuift hij er onaangekondigd vandoor, waarbij hij 
heel even de 130 km/h aantikt. En hoewel dit nog 
niet eens de helft was van het wereldrecord uit 
1953 weet ik vrijwel zeker dat Norman Dewis hier 
met volle teugen van zou hebben genoten. 
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