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Boven: De Jaguar XKR GT2 waarmee de
strijd op Le Mans zal worden aangegaan.
Daarachter de oude strijdrossen: D-type,
C-type en rechts de Silk Cut Jaguar XJR-9LM
waarmee Jan Lammers Le Mans won in 1988.

46

Chicane Magazine 1-2010

The origins  

legend

Jaguar keert terug naar Le Mans. Na een
legendarische reeks overwinningen in de
jaren ´50 en de recentere prijzenoogst in 1988
en 1990 is het volgens de Britten hoog tijd om
weer eens te laten zien waartoe men in staat is.
Het merk uit Coventry treedt op het Circuit de
La Sarthe aan met de nieuwe Jaguar XKR GT2.
Een mooi aanknopingspunt voor Chicane Magazine om eens terug te kijken in de geschiedenis. Want Jaguar is verantwoordelijk voor
twee van de meest aansprekende racewagens
ooit gebouwd: de C-type en de D-type.
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Onder: de XK120 in raceversie verschilde nauwelijk van de straatversie. Roosters voor
de lampen, een ‘bonnet strap’ en een snelvul tankdop waren de opvallendste aanpasingen.
Links: laag, slank en functioneel, zo is de C-type het best te omschrijven.

L

Le Mans en Jaguar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals veel autofabrikanten
kan ook de autobouwer uit Coventry begin
jaren ’50 uiteindelijk de verleiding niet weerstaan om deel te nemen aan een van de meest
slopende autoraces. In de hoogtijdagen van de
sportwagenracerij probeert Jaguar na aandringen van hoofdontwerper William Heynes op Le Mans uit wat er mogelijk is
met haar destijds splinternieuwe, 160pk sterke XK 120. Een test
met een paar praktisch standaard auto’s tijdens de 24 uren van
1950 laat zien dat Jaguar de potentie heeft om te winnen. Sterker nog: de XK120 van Leslie Johnson ligt op zondag tegen de
middag zelfs op de tweede plaats. Met nog drie uur te rijden
begeeft de koppeling het echter en is het einde oefening. Niettemin is de potentie van de nieuwe auto duidelijk en ook al
is William Lyons niet zo vreselijk gecharmeerd van racen, toch
geeft hij groen licht voor de ontwikkeling van een competitieauto op basis van de XK120.
Dat wordt de XK120 ‘C’ oftewel de C-type; een race-auto die
niet alleen vooruitstrevend, maar vooral ook goed is. Geen onrealistisch prototype, maar een doordachte en betrouwbare
auto op basis van bewezen componenten uit de serieproductie. Zoals de regels van de Automobile Club de l’Ouest, organisator van de 24 uren van Le Mans, het feitelijk voorschrijven.
Niet dat veel fabrikanten zich daar bijster veel van aantrekken,
maar Jaguar interpreteert de regels juist wel vrij strikt. Met een
geweldige auto tot gevolg! Vormgegeven door vliegtuigontwerper en aerodynamicaspecialist Malcolm Sayer ziet de C-type er
fantastisch uit met golvende lijnen en slanke looks. Onderhuids
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is de auto eveneens state-of-the-art: de twin-cam 3,4-liter zescilinder motor is gekieteld tot 204 pk en hangt in een compleet
nieuwe spaceframe chassis. Met een gewichtsverdeling van
52% op de neus en 48% op de achteras is de C-type bovendien
perfect in balans.
Bij de eerste poging raak
Direct bij de eerste poging in 1951 is het al raak: Jaguar wint
de 24 uren van Le Mans. Drie fabrieksauto’s treden aan op het
circuit de la Sarthe. Stirling Moss en Jack Fairman delen startnummer 22, Raymond Lawrie en Ivan Waller hebben nummer
21 en startnummer 20 wordt bestuurd door Peter Walker en
Peter Whitehead. Een vierde team, bestaande uit Leslie Johnson en Clemente Bondetti deelt de C-Type met startnummer 23,
de ‘Biondetti special’. De coureurs zijn beslist geen onbekenden,
de C-type is dat wel, want de auto’s zijn maar enkele weken
voor de start klaar en hun bestaan is goed geheim gehouden.
Wat kunnen ze? Niemand die het weet, maar de resultaten van
1950 hadden aangetoond dat Jaguar een gevaarlijke outsider
kan zijn. Dat blijkt. Al 20 minuten na de start neemt Moss de
leiding, en breekt uiteindelijk het ronderecord met 6 seconden,
waarmee hij een gemiddelde snelheid van 169,3 km/u noteert.
De andere C-types draaien ook naar tevredenheid hun rondes
en in het vijfde uur ligt het debuterende Jaguar eerste, tweede
en derde. Dan gaan de zaken fout bij de nummers 22 en 23:
lekkende olieleidingen zorgen voor uitval van nummer 23 rond
acht uur ’s avonds en nummer 22 later in de nacht. Zware regen zorgt voor moeilijke omstandigheden tijdens de nachtelijke
uren, maar Walker en Whitehead houden het hoofd koel, en als
de concurrentie in de vorm van Cunningham en Ferrari lang-

zaam maar zeker uitvalt kunnen zij hun C-type met een veilige
en ruime voorsprong naar de streep rijden. Na 24 uur racen met
een gemiddelde snelheid van 150,45 kilometer per uur en een
voorsprong van 9 ronden op de rest van het veld hebben de
heren een recordafstand van 3611 kilometer op de teller gezet.
Kijk, daar kan je mee thuiskomen!
Het ‘geheime’ wapen
In de rol van favoriet slaat Jaguar in het jaar 1952 echter een flater met oververhitte motoren en de deelnemende auto’s liggen
nog bij daglicht allemaal
al uit de race. Dat moet
beter! In 1953 treedt
men daarom aan met
een beter koelende Ctype waarbij bovendien
de SU carburateurs vervangen zijn door Webers. Dit zorgt voor meer kracht in middelste toerentallen; belangrijk voor het uitaccellereren van bochten. Daarbij zijn de Jaguars ook nog eens voorzien is van iets
waar de concurrentie absoluut niet van terug heeft: schijfremmen. Er is samen met de firma Dunlop hard gewerkt om deze
vinding op de C-type te kunnen gebruiken en op Le Mans bewijst
Jaguar dat trommelremmen voortaan iets uit het verleden zijn.
Concurrent Ferrari gebruikt nog de klassieke trommelremmen,
zij het dan hele grote, maar na een paar uur racen blijkt er weinig over te zijn van de remkracht bij de Ferrari’s en worden ze
op de bochtige delen van het circuit om de oren gereden door
de Jaguars. Op de Hunaudières, beter bekend als de Mulsanne
Straight, zijn de rode auto’s uit Maranello weliswaar sneller,

maar de trommelremmen doen het snelheidsvoordeel teniet
omdat de Ferrari’s veel eerder moeten remmen dan de Jaguars
om de bocht bij Mulsanne niet te missen. Zoals MotorSport het
omschreef in 1955: “de immense acceleratie van de Ferrari’s is
indrukwekkend, maar minstens zo indrukwekkend is de immense remkracht van de Jaguars”. Het ronderecord gaat er in de eerste uren regelmatig aan, maar als de Ferrari pitcrew een foutje
maakt met het bijvullen van de remvloeistof van de auto van
Hawthorn is diskwalificatie van een van de belangrijkste concurrenten een feit. Later in de race krijgt de Ferrari van Villoresi het
steeds zwaarder doordat op pure topsnelheid
gereden moet worden
om de beter remmende
Jaguars partij te kunnen
geven. De koelvloeistof
gaat er in hoog tempo
doorheen en de koppeling wil niet meer. Om 11 uur ’s ochtends
geeft Villoresi op. Hamilton en Rolt kunnen nu met hun probleemloos rijdende C-type rustig naar de zege rijden. Mét een
nieuw afstandsrecord: 4088 kilometer. Stirling Moss en Peter
Walker zetten hun C-type op de tweede plaats, en de vierde positie is voor de C-type van Peter Whitehead en Ian Stewart. De
adverteerders in MotorSport buitelen bijkans over elkaar heen
met juichende felicitatieadvertenties!

...”op Le Mans bewijst Jaguar
dat trommelremmen voortaan
iets uit het verleden zijn.”...

Splinternieuwe racer
Voor het jaar 1954 moet er echter iets gebeuren. Jaguar heeft de
C-type al drie jaar in gebruik en het einde van de mogelijkheden
komen wel in zicht. Hoewel het Belgische Ecurie Francorchamps
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Winst op Le Mans was goed voor de verkoop dus werd er
met die overwinningen stevig geadverteerd! De Mintex advertenties verschenen in MotorSport in september 1956 en
augustus 1957 (boven). De Lucas advertentie rechts sierde
trots de achterkant van diezelfde MotorSport.

een C-type met redelijk succes (4e plaats) inzet, brengt Jaguar
een splinternieuwe racer mee naar Frankrijk: de legendarische
D-type. Meer nog dan de C-type is de D-type ontwikkeld met
aerodynamica en topprestaties in het achterhoofd. De 3,4-liter
motor van de C-type wordt weliswaar opnieuw gebruikt, maar
nu voorzien van een dry-sump smering waardoor het blok ruim
7 centimeter lager in het gedeeltelijk als monocoque uitgevoerde chassis geplaatst kon worden. Ook aan de rest van de auto
is stevig gesleuteld. Malcolm Sayer is opnieuw verantwoordelijk
voor de vloeiende lijnen van de body, waarvan de luchtweerstand ten opzichte van
de C-type is afgenomen. Ook het gewicht
is ten opzichte van de
voorganger met 10%
gereduceerd, en alles bij
elkaar maakt dit op de
Mulsanne Straight een ruim 30km hogere topsnelheid mogelijk.
Uiteraard gebruikt Jaguar ook nu weer schrijfremmen om de
nieuwe auto in toom te kunnen houden aan het eind van het
rechte stuk. De auto straalt door zijn vormgeving een ingehouden kracht uit, als een bodybuilder in een goed gesneden maatpak: afgetraind en met zichtbare spierballen, maar toch prettig
om naar te kijken.

De adembenemende D-type, met zijn kenmerkende vin
achter de hoofdsteun voor de coureur, was zijn tijd ver vooruit.

Ferrari’s zijn ook nu weer sneller op de rechte stukken, de Jaguars maken het verloren terrein weer goed in de bochten. Moss
zet zelfs het snelheidsrecord op Mulsanne Straight scherper in
de regen. Tja, schijfremmen zijn zo gek nog niet… alleen willen ze daar in Maranello nog niet aan. Daar wordt remmen nog
steeds beschouwd als minder hard gaan en dat is natuurlijk niet
de bedoeling, vandaar de focus van Enzo Ferrari op topsnelheid.
Door brandstofproblemen vallen de D-types echter terug, en
door technische problemen rijdt alleen de auto van Rolt en Hamilton nog rond in de laatste fase van de wedstrijd. Het lijkt een
bekeken race voor Ferrari, tot het moment dat
ook Gonzalez problemen krijgt: zijn Ferrari
wil na de laatste pitstop
niet meer starten. Rolt
loopt de achterstand
opeens razendsnel in, maar na een (illegale!) aangeduwde start
trapt Froilan Gonzalez de Ferrari ook op zijn staart. Met minder
dan een kilometer achterstand mist Jaguar de overwinning.

...”De auto straalt kracht uit,
als een bodybuilder in een goed
gesneden maatpak”...

Froilan Gonzales en Maurice Trintignant
Le Mans wordt in 1954 echter gewonnen door Froilan Gonzalez
en Maurice Trintignant in de machtige Ferrari 375 Plus, die met
zijn 5-liter V12 het antwoord is op de prestaties van Jaguar. Het
scheelde overigens maar een haar of Jaguar had gewonnen. De
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Grootste tragedie ooit
In 1955 keert Mercedes terug naar Le Mans. Mét de 300SLR, de
auto waarmee Stirling Moss het tijdrecord van de Mille Miglia
op scherp gezet had en een daverende overwinning behaalde.
De silberpfeilen zijn dus ook huizenhoog favoriet voor de zege
op Le Mans. Het loopt allemaal anders. Jaguar treedt met drie
verbeterde D-types aan. De motor is aangepast en opgevoerd
tot 270 pk en het chassisdesign herzien. Een limited-slip differentieel zorgt voor betere tractie in de bochten. Direct na de

start pakt Ferrari tijdelijk de leiding, maar al snel zijn het Fangio
in een Mercedes en Mike Hawthorn in een D-Type die werkelijk voor de overwinning gaan. Door een briljante vinding in de
vorm van een luchtrem blijken de 300SLR’s in staat de Jaguars
bij te houden en de wedstrijd ontwikkelt zich al zeer snel tot een
Grand Prix in plaats van een langeafstandsrace. Motorsport verwoordde dit in juli 1955 als volgt: “Fangio en Hawthorn leken
het Endurance in de naam ‘Grand Prix d‘Endurance’ te laten voor
wat het was en waren alleen nog geïnteresseerd in Grand Prix.
(…) Slechts een paar meter van elkaar verwijderd joegen de heren over het 13,49 km lange circuit, daarbij de gehele race naar
zich toetrekkend, ook al deden er nog 54 andere auto’s mee”. De
Ferrari’s kunnen dit snelheidsgeweld niet aan en gaan stuk, de
Jaguars en Mercedessen knokken nek aan nek tot het einde van
de middag. Dan gaat het fout tijdens de aanloop naar de pitstop
van Hawthorn...
Met de Mercedes van Fangio op zijn hielen haalt Hawthorn Levegh en Lance Macklin in vlak voor hij de pits in duikt om zijn auto
over te geven aan teammate Ivor Bueb. Macklin moet uitwijken,
en Levegh klapt met zijn Mercedes vervolgens vol achterop diens
Austin Healey. De 300SLR wordt in de tribune tegenover de pits
gelanceerd en ontploft. Ruim tachtig doden vallen te betreuren
als de puinhoop is opgeruimd, de brand is geblust en de relatieve
rust is weergekeerd. Mercedes trekt zich nog ’s nachts terug uit
de race, die niet wordt stopgezet. Jaguar erft na het opgeven van
Mercedes de leiding en Hawthorn en Bueb winnen.
“Een goed besluit om de race niet te stoppen”, aldus de hoofdredacteur van MotorSport, “…het zou het einde van Le Mans
betekent hebben”. Veel woorden maakt MotorSport overigens
niet vuil aan de catastrofe, in tegenstelling tot concurrent Mo-

tor Racing, die debutant Ivor Bueb uitgebreid aan het woord
laat in haar augustusnummer. Bueb meldt dat hij de eerste paar
ronden flink last had van de nare aanblik die het ongeluk zo
recht voor de pits bood. Hij went er echter aan en is uiteindelijk
machtig trots op zijn overwinning. Maar achteraf bezien is het
geen overwinning waar met plezier aan teruggedacht wordt. In
MotorSport en Motor Racing blijft het ditmaal ook erg stil aan
het advertentiefront…
Nieuwe regels, en overwinning vier
In 1956 zijn er maatregelen genomen om het publiek te beschermen en de pitlane is aangepast. Voor deze aflevering van
de 24 uren heeft Jaguar aangepaste D-types meegebracht, die
voldoen aan de nieuwe regels: een volwaardige wrap-around
voorruit, een kleinere brandstoftank en langere intervals voor
het tanken. Brandstofefficiency is deze Le Mans het sleutelwoord. Om het benzineverbruik in de hand te houden met het
oog op die kleinere tank en de grotere luchtweerstand door de
voorruit is de D-type voorzien van brandstofinjectie in plaats
van carburateurs. Vol goede moed staat het hele veld ruim een
jaar na de grootste tragedie in de autosport weer aan de start.
Mercedes is er niet meer bij dus de grootste concurrentie komt
weer uit Maranello. Behalve de fabrieks-Jaguars is ook het kleine Schotse raceteam ‘Ecurie Ecosse’ present met een D-type.
Een oud beestje, maar niettemin een Jaguar. Al vrij snel na de
start gaat het fout: Paul Frère verremt zich tijdens de tweede
ronde in de Esses, spint en zet zijn Jaguar in de vangrail. Teamgenoot Fairman weet in zijn D-type een aanrijding nipt te voorkomen, maar spint eveneens en direct daarna klapt Alfonso DePortago met zijn Ferrari op beide Jaguars. Met stevige schade
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Ook al zijn ze een halve eeuw oud, D-type’s zijn
nog steeds geduchte tegenstanders in de historische racewereld. Tijdens Le Mans Classic 2008
trad de winnaar van 1955 aan met achter het stuur
Gary Pearson, die keurig zijn klasse won.

wordt doorgereden, maar beide Jaguars overleven de tweede
ronde niet. Twee ronden later staat Hawthorn bovendien met
een beroerd lopende motor in de pits als gevolg van een kapot
injectiesysteem. Het kost een uur om het probleem te fixen en
daarmee is de race verloren. De D-type van het kleine Ecurie
Ecosse rijdt echter nog wel, en blijft ook rijden, ondanks het
levensgevaarlijke hondenweer in de nacht. De voorgeschreven
voorruiten zijn bij veel teams namelijk gemaakt van plexiglas en
kunnen niet met ruitenwissers schoongehouden worden. In de
regen rijden bij nacht met een vuile voorruit is hierdoor eigenlijk een soort roulette geworden en het aantal crashes ligt dan
ook zeer hoog. Ron Flockhart en Ninian Sanderson brengen hun
auto echter veilig als eerste naar de finish en redden totaal onverwacht de reputatie van Jaguar.

niet mee aan het spelletje. Dit betaalt zich na een paar uur uit in
een comfortabele eerste positie. Naarmate de ene na de andere
tegenstander stuk gaat, wordt het dan ook steeds meer de vraag
wélke Jaguar gaat winnen en niet óf een Jaguar dat zal doen.
Ecurie Ecosse blijkt opnieuw de beste kaarten te hebben en het
Schotse team pakt een één-twee overwinning. Ron Flockhart en
Ivor Bueb staan allebei voor de tweede keer op het hoogste erepodium. Achter de Schotten komen nog twee Jaguars over de
streep, waarmee het hele podium gevuld is met auto’s uit Engeland. Een totale overwinning, en voorlopig ook de laatste. Pas in
1988 staan er weer Jaguar-coureurs op het podium. O

En dat is vijf…
In 1957 is Jaguar niet meer van de partij met een fabrieksteam.
Ondertussen heeft men alles gewonnen wat er te winnen valt
en is er alleen nog maar kans op gezichtsverlies met een officiële
fabrieksdeelname. De honeurs voor Coventry worden daarom
waargenomen door maar liefst vijf privéteams, uiteraard met
volledige goedkeuring van de fabriek, inclusief het uitlenen van
vele personeelsleden aan de diverse teams. De D-types zijn wederom aangepast en Ecurie Ecosse rijdt nu met een D-type die
is voorzien van een motor van 3,8 liter. Het vermogen is gestegen naar ruim 300 pk. Concurrentie moet komen van Ferrari,
Aston Martin en de nieuwe 4,5 liter Maserati’s, maar deze kunnen geen potten breken. Opnieuw opent de race als een Grand
Prix en de deelnemers jagen elkaar effectief de vernieling in. De
Jaguars blijken veruit superieur qua betrouwbaarheid en doen
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