




de grille in deze tijd niet is ont-
worpen maar in een eerder
stadium.

Onder de motorkap bevindt zich een
achtpitter die dezelfde inhoud heeft
als de twaalfpitter van Jaguar:
5340 cm3• Het maximumvermogen
bedraagt 310 ouderwetse paarden
bij 5500 r/min, terwijl ook het
koppel er best mag wezen: 432 Nm
bij 4000 r/min. Deze krachtpatser is
uiteraard voorzien van 2x2 boven-
liggende nokkenassen die door
kettingen worden aangedreven. De
dorst wordt gelest middels vier
dubbele Webers en dat een Lagonda
grote dorst heeft, blijkt wel uit de
tankinhoud van 128 hele liters! Het
prototype wordt op de achterwielen
aangedreven via een automatische
transmissie, terwijl er standaard
een sperdifferentieel gemonteerd is.
V66r is de Lagonda onafhankelijk
opgehangen met schroefveren en
achter zien we een De Dion achter-
asconstructie met schroefveren en
Watt-stangen. De besturing ge-
schiedt middels een tandheugel,
terwijl van uiterst links naar uiterst
rechts vier hele omwentelingen
nodig zijn. Op de Motorshow die
enkele dagen later voigt, steelt de
wagen de show; niet door zijn ver-
schijning maar voornamelijk door
zijn compleet elektronische dash-
board. De wagen bezit in plaats van
de traditionele meters en klokken
een glazen plaat, waarachter
grafieken en digitale aanwijzingen

geprojecteerd kunnen worden. U
kent dat wel, factoren zoals de
gemiddelde snelheid, het brandstof-
verbruik gedurende de rit en het
verbruik op dat moment, de snel-
heid, de verstreken tijd en zo
kunnen we nog wel eventjes door-
gaan. Opvallend is ook de af-
wezigheid van de altijd uitstekende
bedieningselementen; hiervoor
heeft men tiptoetsen aangebracht
waarmee alles in werking kan
worden gezet. Ook de versnellings-
bak wordt door middel van een
tiptoets bediend! Voor de stand van
de bestuursstoel, de pedalen en van
het stuurwiel is een microchip aan-
gebracht die onthoudt wat de stand
is als meneer autorijdt en als
mevrouw autorijdt. Ergens een
domme gedachtengang omdat een
Lagonda veelal met een chauffeur is
uitgerust, terwijl meneer achterin
zijn krantje leest. De portieren heeft
men zodanig geprogrammeerd, dat
ze automatisch sluiten, tien
seconden nadat het contactsleuteltje
uit het slot is verdwenen.

Aan het begin van 1977 heeft men
ongeveer zo'n kleine 200 orders

binnen, waarvan de helft uit
Engeland zelf. Dit zijn allemaal
serieuze gegadigden want bij het
plaatsen van een order dient er
tevens £ 2000 vooruit te worden
betaald. De overige bestellingen
komen uit de oliestaten en uit
Europa. De talloze orders uit de
Verenigde Staten worden voorals-
nog niet geaccepteerd omdat de
wagens niet aan de Amerikaanse
normen voldoen.
Maar ondanks een dik orderboek
komt de produktie van de 'new'
Lagonda niet op gang en dat
betekent dat er in Engeland weer
van alles gespeculeerd wordt.
Kreten zoals 'zo'n droomauto is
toch nooit te verwezenlijken' en
'het is weer een publiciteitsstunt
van Aston Martin' zijn dan ook niet
van de lucht. Maar achter de
schermen probeert men haastig
Britse fabrikanten te vinden om de
getoonde elektronische ideeen in de
praktijk te brengen. En na ijverig
zoeken komt men tot de conclusie
dat de realisatie van de elektronica
volkomen onderschat is geworden.
Ook de kostprijs is volkomen ver-
keerd gecalculeerd en als in 1978 de
eerste Lagonda aan een oude tante

met veel centen wordt afgeleverd,
dan bedraagt de aanschafwaarde al
meer dan £ 30.000. David Brown
zwaait dan allang geen scepter
meer en de bedrijfsleiders Alan
Curtis en Peter Spraque hebben dan
nog steeds geen passend antwoord
op de elektronische problemen. De
afgeleverde wagen aan Lady
Tavistock dient ook op gevoel te
worden bereden, omdat de elek-
tronica het volledig laat afweten.
Uiteindelijk besluit men om het
elektronische gedeelte in de
Verenigde Staten te laten ont-
wikkelen, waarna dit compleet in de
auto kan worden gemonteerd. In
'79 stijgt de prijs van een Lagonda al
tot zo'n £ 40.000 en aan het begin
van 1980 kost de wagen al meer dan
£ 50.000. Het is ook het jaar waarin
twee Garrett Airesearch turbo-
compressors hun intrede onder de
motorkap doen ....

En op een mooie zomerse dag,
wanneer mijn buurman trouwens in
het buitenland verblijft, rijdt de
vaste chauffeur het beest naar



buiten voor
het maken van een

proefrit. De ins tap is royaal
bemeten en direct plof je in een
verrukkelijke superzachte zetel.
Deze zetels, de console en de hemel
zijn met wit leder afgewerkt, terwijl
daarentegen het dashboard met
blauw leer en prachtig hout is af-
gewerkt. Achter het kleine stuur-
wieltje met een spaak, bevindt zich
een donkere glazen plaat. Wanneer
je het contactsleuteltje omdraait,
dan wordt er een hoeveelheid aan
informatie op het scherm te voor-
schijn getoverd. Links op het
scherm verschijnt in een kolom van
boven naar beneden dr hoeveelheid
brandstof die nog in de tank aan-
wezig is, de oliedruk, de olie-
temperatuur, de temperatuur van
het water en de temperatuur van de
buitenlucht! Eventjes een tiptoets
aanraken en direct wordt de tempe-
ratuur van het interieur zichtbaar ...
De middelste kolom geeft de tijd,
een aanwijzing dat de veiligheids-
riemen nog niet zijn vastgemaakt,
de dagteller en de conditie van de
accu te zien. De rechter kolom
geeft, eveneens digitaal, de snelheid
in km/h aan maar kan door het aan-

raken van een tiptoets, in mph
worden omgezet. Daaronder wordt
het toerental geprojecteerd. Het
schakelen met een automaat levert
nooit problemen op en met een
Lagonda helemaal niet. De stand
wordt rechtsonder op het scherm
geprojecteerd. Staat de bak vrij, dan
vall er 'neutraal' in groene letters te
lezen. Rijden kan in zijn 'drive',
hetgeen met geel gekleurde letters
wordt aangeduid. Voor het
sportieve rijden zijn er drie ver-
snellingen die als '1', '2' of '3' op

het scherm geprojecteerd worden.
Eveneens in een gele kleur. Rijd je
achteruit, dan verschijnt er
'reverse' in rode letters op het
scherm ....
Tussen de glasplaat en het stuurwiel
bevindt zich een vlakke plaat met
een ontelbare hoeveelheid aan tip-
toetsen. Elke aanraking gaat met
een uiterst felle 'piep' vergezeld. De
verlichting, de ontgrendeling van de
motorkap en de bagageklep, de
antenne, het paneellje bij de tank-
dop en nog veel meer zaken worden
middels de tiptoetsen bediend.
De airconditioning bestaat uit een
ronde knop met drie gekleurde
vlakken (rood/warm, groen/
normaal en blauw/koud) en een
schuif voor aile mogelijke ver-
delingen over het interieur. De
voorportieren zijn voorzien van een
paneeltje met tiptoetsen voor het
verstellen van de stoel en voor de
bediening van de ruiten.
Het rijden met een Lagonda is
grandioos want de wagen biedt een
eindeloos comfort en de besturing is
vrij Iicht. De motor die stationair
1000 toeren per minuut draait,
geeft de wagen een pittige ver-
snelling wanneer je flink op het gas-

pedaal trapt. De Lagonda die leeg
1995 kg weegt en 2065 kg rijklaar,
trekt binnen de 8 seconden op naar
de honderd. Flitsend voor zo'n
enorme kolos. Een klein nadeeltje
heeft de Lagonda toch ook en dat is
de slechte instap voor de achter-
passagiers. Oit komt door de
geringe hoek die het portier maakt.
De getinte ruit in het dak ter hoogte
van de achterbank is standaard.

Lagonda is exclusiviteit op zijn
puurst en dat wordt nog eens onder
de motorkap als zowel in het
interieur duidelijk geillustreerd. De
motor laat overigens een klein label
zien met daarop de naam van de
man die de motor heeft ingebouwd.
U zult de Lagonda's maar zelden op
de weg tegenkomen of uw buurman
moet er toevallig een bezitten!
Aardig om nog te vertellen is dat het
woord 'Lagonda' is afgeleid van
'Ough Ohonda'; een kreet van de
Shawnee indianen waarmee ze
'Buck Creek' in Springfield (in de
Amerikaanse staat Ohio) hebben
bedoeld. En buurman, wist jij dat.
al?


