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IK ZEI DAT ZE DE DEUR
MAAR ZACHTJES 
ACHTER ZICH 
DICHT MOEST 
TREKKEN

“Mijn eerste Jag was een Dinky Toy, een
XK120 die ik van mijn vader kreeg. Hij was
geel met grijs, daar was ik niet blij mee. Een
raceauto hoort rood te zijn, vond ik toen, dus
ik schilderde hem rood.” Inmiddels bezit Lex
Witte een échte XK120. Hij schilderde ’m
rood. 

Tekst: Perry Snijders - Fotografie: Jacco van de Kuilen

Passie  |  Jaguar XK120 FHC (1952)



“Na jaren proberen en jagen heb ik dezeJaguar in 2010 eindelijk kunnen loswekenvan de vorige eigenaar,” vertelt Lex Witte.“Het is een XK120 Fixed Head Coupe meteen Amerikaanse racehistorie. In 1981ging het fout: na ruim 20.000 mijl op aller-lei racebanen begaf de motor het. Er wer-den nog wel wat halfslachtige pogingengedaan voor een transplantatie, maar datwerd niks. Die mensen wisten niet waar zemee bezig waren of ze hadden andere pri-oriteiten. In ieder geval bleef de XK120stilstaan, met een halfgemonteerde motoronder de kap. In 1995 werd de auto dooreen Nederlander gekocht, maar dat leiddeer niet toe dat hij weer kon rijden.” Er wasnog veel werk te doen om de XK120 op deweg te krijgen. Dat werk begon nadatWitte de auto in 2010 in zijn bezit kreeg.“Op Koninginnedag 2011 reed Celia weerop eigen kracht, voor het eerst in 24 jaar.”
C-TypeCelia? Ja, Celia; de auto’s van Lex Wittehebben allemaal een naam. “Mijn Jaguar S-Type heet Ester; ze was de ster van mijncollectie. De naam is een combinatie van Sen ster. Dan is er nog mijn dagelijkse auto,een Opel Corsa Joy. Haar naam luidt Joyce.In de tuin verblijft Leni, een Mini uit deLeyland-tijd. De XK120 heet Celia, wanthaar nieuwe motor komt uit een C-Type.”Daarmee is de naam in ieder geval ver-klaard, maar niet de aanwezigheid van diemotor. Een C-Type is namelijk nogal kost-baar om als donorauto te gebruiken. “De

originele motor klapte en de Amerikanendie Celia toen bezaten hebben die C-Type-motor opgesnord. De C waarin ’ie zat was
beyond repair; dat kon in die jaren nog. Te-genwoordig zou je een C-Type natuurlijkaltijd repareren. De C-motor is in principehetzelfde, maar daar dan met een roodkleppendeksel. Ik moest dus zelf aan deslag om het aluminiumkleurig te krijgen.Met deze motor was de XK de snelste pro-ductieauto ter wereld; het getal 120 in denaam stond voor de topsnelheid van 120mijl per uur. Een Jaguar was toen eenechte sportauto. Het merk won ook LeMans in 1951, met een C-Type! Celia heeftnu trouwens wel een sterker hart danvroeger. De originele motor leverde 160pk; deze schopt het tot 210.”
In de woonkamerLex Witte vertelt het ons in zijn woonka-mer, waar we de Jag bewonderen. Als hijop zijn bank zit, staat de XK vol in hetzicht. “Ik laat mijn Jaguars natuurlijk nietbuiten staan, dat spreekt vanzelf. Ester be-vindt zich in de garage, Celia in de woon-kamer.” Fotograaf Van de Kuileninformeert voorzichtig of Witte een relatieheeft en of dat nog problemen oplevertmet zo’n XK120 midden in de kamer. “Ikhad wel een relatie, maar op een gegevenmoment stelde mijn vriendin me voor dekeuze: de Jaguar eruit of zij eruit. Toenheb ik gezegd dat ze de deur maar zacht-jes achter zich dicht moest trekken.” Datkwam niet uit de lucht vallen, volgens

Witte. “Deze Jaguar is niet mijn eersteklassieker. Ik ben begonnen met een Sin-ger 4a uit 1950, lang geleden. Die deed ikweg, want mijn partner in de jaren ’80stelde me ook voor de keuze. Dat ge-beurde wel vaker. Ik deed veel meer wegdan die auto alleen en uiteindelijk had ikgeen hobby’s meer over. Toen zaten wesamen op de bank en kwamen we erachterdat we elkaar eigenlijk helemaal niet zoleuk meer vonden. Dat betekende heteinde van de relatie en toen heb ik mevoorgenomen om me nooit meer op diemanier voor het blok te laten zetten.”
Dikste portemonneeNatuurlijk willen we weten hoe deze Ja-guar rijdt. Dat is voor Witte het sein om dedeuren van zijn woonkamer open te slaan,de bank opzij te schuiven en de XK120 deachtertuin in te rijden. “Het past allemaalprecies, al moest ik de tuindeuren wel ietsbreder maken.” We stappen in en signale-ren dat het interieur nog niet helemaal inconcoursstaat verkeert. Niet dat Witte in-teresse heeft in wat voor concours d’élé-gance dan ook; “Zo’n concours wordt altijdgewonnen door degene met de dikste por-temonnee die alles het mooist kan látendoen, dus laat maar zitten.” Witte knaptzijn Jaguar liever zelf op. “Celia was eenracer. Het interieur lag er helemaal uit. Erzaten twee stoelen en een stuur in. Nuheeft hij inmiddels weer vloermatten endeurpanelen.” De rode huid van de Jaguaris overigens ook het eigen werk van Witte. 
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“Wie weet laat ik haar
nog eens spuiten.”

Passie  |  Jaguar XK120 FHC (1952)



“Ik was bezig met de restauratie, maartoen begaf de bak van Ester het. Dat bete-kende dat Celia naar buiten moest, maardat kon natuurlijk niet zonder lak op decarrosserie. Vandaar dat ik haar toen roodheb geschilderd, al was dat ook wel de be-doeling. Rood vormde namelijk de origi-nele kleur. Wie weet laat ik haar nog eensspuiten, maar voor nu is dit het. Het resul-taat valt me niet eens tegen.”
Eeuwigdurende sprookjeLang kunnen we niet genieten van de Ja-guar, want al tijdens de fotosessie houdtde motor het voor gezien. “Je kunt ook meteen Duitse of een Japanse auto rijden, diehet altijd doet. Een beetje saai, eigenlijk,”zegt Witte, terwijl hij onder de motorkapduikt. Voor de zekerheid loopt hij nogeven naar de achterkant van de auto, ommet een bamboe-peilstaaf te controlerenof er nog voldoende benzine in de tank zit.Als dat het geval blijkt, buigt hij zich weerover de motorruimte. Enige tijd later weethij de XK120 weer aan de praat te krijgen.“Dát is het eeuwigdurende sprookje vande Britse auto,” legt hij uit. “Soms kom jewel stil te staan, maar altijd kun je hetweer oplossen.” Witte stapt tevreden in.Met een machtige brul gaat Celia er van-door, om uiteindelijk achter de horizon teverdwijnen. 
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De garage is voor Ester. “Eerst was ze helemaal blauw, maar ik maakte het dak en de koffer-
klep zilvergrijs. Dat scheelde tien graden in de zomer!”

Witte is zeer tevreden als hij Celia weer aan
de praat heeft gekregen. “Dat lukt altijd met
een Britse auto.”

Leni wacht in de tuin op betere tijden. “Ze is geboren in ’84, dus ik heb geen haast. Ik heb haar
een jaar of zes, maar ik wacht tot ze belastingvrij is.”

Wie heeft een benzinemeter nodig als het ook zo kan? 
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“Zo’n concours wordt
altijd gewonnen door
degene met de dikste
portemonnee.”


