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In beeld

de auto’s van vandaag zien er op het eerste ge-

zicht allemaal hetzelfde uit. nochtans zou je 

een alternatieve Autosalon kunnen vullen 

met de meest bizarre, futuristische of 

prachtige conceptauto’s die nooit de 

weg hebben gehaald.

Auto’s op 
een zijspoor

door Chris ReIneWAld

Automobiel betekent dan wel ‘zelf-
beweger’, maar helemaal waar is 
dat natuurlijk niet. Je hebt er een 
mens en een motor voor nodig. 

Minstens. Technokunstenaar Joos Conijn 
deed het in 1996 louter daarmee: met zijn li-
chaam als stuur en chassis reed hij, hangend 
tussen vier fietswielen en een bromfietsmo-
tortje, rondjes over een dak. Het filmpje is 
nog steeds te zien op YouTube. 
Negen jaar daarna trok de kunstenaar in een 
zelfgebouwde houten auto met houtvergas-
motor door onherbergzame delen van Oost-
Europa waar geen benzinepompen waren. 
Zijn automotor stookte Conijn met hout 
– een beproefd procédé. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, toen er benzineschaarste 
heerste, reden taxi’s vaak noodgedwongen 
op zulke houtvergassers.
De Oostenrijkse uitvinder Siegfried Marcus 
maakte, net als Conijn, in 1870 voor zijn ple-
zier ook al twee houten auto’s: de eerste met 
benzinemotor. Nog eerder kennen we ‘zelf-
bewegers’ op uiteenlopende brandstoffen of 
natuurkrachten. Twee ervan zijn Vlaams. In 
1601 bouwde de Brugse ingenieur Simon 
Stevin een zeilwagen voor de Nederlandse 
prins Maurits, die hem met 50 km/u in twee 
uur over het Noordzeestrand van Schevenin-
gen naar Petten voortjoeg. De West-Vlaamse 
Jezuiet pater Ferdinand Verbiest maakte 

rond 1760 in 
Peking een – alleen 
als ontwerptekening bewaarde 
– passagiersloze stoomwagen. 

Droom of stuDiE
Vooral in de begintijd kende de ontwikkeling 
van de auto vele zijwegen. Maar door een soort 
darwinistische selectie ging uiteindelijk de be-
trouwbaarste technische oplossing de markt 
domineren: een vierwieler met benzinemotor. 
Al is het product auto nu ‘uitontwikkeld’, 
toch beseft de industrie dat je niet alleen 
vanuit de verkoopcijfers een nieuw autotype 
kunt ontwikkelen. Ook de nood aan alterna-
tieve brandstoffen en de dichtslibbende we-
gen dwingen de fabrikanten tot nieuwe op-
lossingen. Ze laten graag stylingstudies zien 
om de publieksmaak te prikkelen. En de fu-
turistische ‘droomauto’s’, ontwikkeld door 
de eigen designafdeling of door externe hui-
zen, moeten frisse inzichten binnenhalen. 
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Dymnaxion 1934, ontworpen door 
uitvinder Buckminster Fuller als 

vleugelloze vliegtuigromp. Bij hoge 
snelheid komt de achterkant omhoog.
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In de Zündapp Janus 250 zitten 
inzittenden rug aan rug en stappen ze 

elk door een eigen deur uit. 

De Brutsch Mopetta, een Bubblecar uit 1957 (foto: 
Jolanda Rovers).

De Marcus uit 1870,  
de eerste auto met 

explosiemotor op benzine. 

De Sjanghai EN-V van General 
Motors uit 2010. Met automatische, 

chauffeurloze besturing. 

De Rhombus uit 1960, met vooraan een 
wiel in het midden en achteraan een 
conventionele as met twee wielen. 

De Makkink Bey Slow Car.

De Suzuki Q-Concept, uit 2011.
Een elektrische tweezitter met 
cirkelvormige deuren.
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Tussen 1949 en 1961 organiseerde het Ame-
rikaanse General Motors-concern rondrei-
zende Motorama’s met extravagante auto’s, 
zoals raketachtige prototypes en Firebirds 
naast nieuwe Cadillacs, Chevrolets, Buicks 
en Oldsmobiles. Sommige technische snufjes 
van de prototypes, maar ook de styling met 
staartvinnnen en voorbumpers als pushup 
beha’s, werden overgenomen op productiety-
pes. Elk jaar werden de modellen nog extre-
mer, waardoor ze visueel snel verouderden. 
Een gewiekste marketingstrategie.
Tijdens de wereldtentoonstelling van Sjang-
hai in 2010 kwam de Chinese poot van 
General Motors met een 21ste eeuwse Mo-
torama. En kijk: de conceptstadsauto EN-V 
(Electric Networked Vehicle) leek inderdaad 
zichzelf te bewegen. De auto’s reden auto-
matisch, zonder bestuurder, en meden ob-
stakels dankzij detectoren. Ze parkeerden 
zichzelf in, ja: ze konden zelfs dansen.   
Inmiddels kennen Peking en Sjanghai net 
zulke verkeersopstoppingen als Japan, waar 
men met minimale middelen uiterst compacte 
auto’s ontwikkelt. Op de Tokyo Motor Show 
2011 waren zinnige en idiote conceptstads-
auto’s te zien: een Toyota met beeldscherm-
carrosserie bijvoorbeeld. Of de elektra Suzuki 
Q, die niet veel sneller rijdt dan een fiets. 

ruitwiElEr
Hoe inventief ook, vaak blijkt een autoconcept 
technologisch of commercieel niet voldragen 
genoeg om een standaard te zetten. Zo ver-
schijnen er geregeld rhombuswagens, waar-
bij drie of vier wielen in een ruitvorm staan. 
Voordeel is de grote wendbaarheid. Nadeel is 
de infrastructuur, die op vierwielers is gericht. 

Met een ruitwieler kun je in de garage geen 
doorsmeerbrug op zonder in de put te vallen. 
En waarom zou je, om ruimte te winnen, 
passagiers rug aan rug zetten? Dat gebeurde 
bijvoorbeeld in de Zündapp Janus, één van 
de ‘bubblecars’ uit de jaren 1950? De deu-
ren zijn niet zijwaarts, maar voor en achter 
gemonteerd. Dat is lastig uitstappen als je 
strak ingeparkeerd staat.
Begin 1900 leek het er even op dat na de 
stoomwagen de elektrische auto de stan-
daard zou worden. De Belg Camille Jenatzy 
doorbrak met zijn elektrische racewagen 
Jamais Contente (‘Nooit tevreden’) in 1898 
zelfs het wereldsnelheidsrecord van 100 
km/u. Het lichte, torpedovormig koetswerk 
is een vroege poging tot stroomlijn. Mede 
door de luchtvaart begrepen auto-ontwer-
pers daarna steeds beter dat je met een drup-
pelvormige stroomlijn sneller rijdt, zonder 
dat je opstijgt. Carrosserieeën stonden niet 
meer bovenop de wielen maar verzonken en 
versmolten met het chassis. 
De elektrotechniek, die auto’s erg zwaar 
maakte, werd na 1900 lange tijd alleen ge-
bruikt voor licht vrachtvervoer – melk- en su-
permarktwagens – en taxivervoer voor korte 
afstanden. Intussen zijn er lichtere accu’s op 
de markt: eerst kwam de lithium-ion, intus-
sen combineert bijvoorbeeld Nissan lithium 
met nikkel, mangaan en kobalt. Chinezen 
onderzoeken de combi lithium-ijzerfosfaten.
En ook de hybride auto heeft een voorganger 
in het verre autoverleden. In 1917 reed de 
Amerikaanse Woods Dual Power al op elektri-
citeit, gecombineerd met een 12 pk, 4 cilinder 
benzinemotor. Maar de wagen was domweg 
te duur om te overleven. Een exemplaar bleef 

De Firebird conceptcars van 
General Motors uit 1953-1959.

De houtvergasauto met houten carrosserie 
van Joost Conijn uit 2002, om door landen 
zonder benzinepompen te rijden. 

Prins Maurits reed 
met de zeilwagen van 
Simon Stevin uit 1601 
over het strand.

La Jamais Contente, de 
elektrische recordauto uit 
1898. 
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bewaard in het Haagse Louwman Museum.  
Het museum is voor menig afwijkend au-
toconcept de laatste parkeerplaats. Ook de 
Cock Witkar (1974-1986) belandde daar, 
een elektrische auto die gelanceerd werd als 
pioniersproject om auto’s te delen. Het idee 
kwam voort uit het Witte Fietsen-plan van de 
Amsterdamse Provo-actiegroep rond 1968 
– dat gratis deelfietsen in de stad voor ogen 
had. Maar het autoproject bleek organisato-
risch en betaaltechnisch al snel een miskleun. 
Midden jaren negentig probeerden Peugeot 
en Smart iets vergelijkbaars. Ook tevergeefs. 
Nu vervullen standaard huurauto’s deze rol. 
Maar het meest intrigerend zijn de auto’s van 
technokunstenaars die dwars tegen alle con-

venties ingaan. Zoals het karretje van Oscar 
de Kiefte, met een windturbinetrommel voor-
op die via luchtwervelingen propellers in de 
voorwielen aandrijft. De ontstane onderdruk 
stuwt de auto naar voren. Die moet dan wel 
al rijden dankzij een motor achterin. Verder 
ontdekte De Kiefte dat de Porsche 928 (1977-
1995) door de middenmotor net zo goed ach-
terstevoren kan rijden. Voor de wegligging 
maakt dat namelijk niets uit. 
Dus plaatste hij het interieur met bedie-
ningsinstrumenten andersom in de auto. De 
achterruit werd voorruit. Koplampen en ach-
terlichten wisselden onderling van plaats. 
John Körmeling negeert de aerodynamische 
autovormgeving volledig met zijn rijdende 

glazen kist, aangedreven door een stir-
lingmotor op waterstofgas die een schone 
elektrolyse-reactie opwekt met verder een 
automatische DAF CVT-transmissie. Het is 
veelzeggend dat een bewonderende DAF-
ingenieur juist in deze Sneeuwwitjeswagen 
naar zijn laatste rustplaats gereden werd. ■

Het Louwman Museum herbergt meer dan 
tweehonderd historische auto’s, koetsen en 
motorfietsen. U vindt het museum aan de 
Leidsestraatweg in Den Haag. In het Rotter-
damse Museum Boijmans van Beuningen kunt 
u tot 27 februari auto’s van technokunstenaars 
bewonderen op de expositie ‘Nieuwe energie in 
design en kunst’. 

De Cock Witkar, uit 1974-1986, maakte 
deel uit van een pioniersproject om 
elektrische auto’s te delen. 

De windturbine auto van 
Oscar de Kiefte uit 2010 
(foto: Chris Reinewald). 

De Reverse Porsche 928, uit 2010. Technokunstenaar 
Oscar de Kieft ontdekte dat de Porsche 928 ook 

achterstevoren kan rijden. (foto: Chris Reinewald)   

De Woods hybrid dual power, een vroege 
hybride uit 1917, en een Toyota Prius. 

(foto: Jolanda Rovers)


