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nterClassics en Topmobiel in Maastricht 
was half januari een groot succes. Volop 

Maserati’s, lange rijen voor de kassa’s en veel 
handelaren en clubs met mooie collecties auto’s 
en andere voertuigen. Lang geleden heb ik al 
eens een paar keer verlekkerd rond een Renault 
Avantime gelopen en op deze InterClassics stond 
er zowaar eentje te koop. De sluimerende wens 
werd ingevuld en ik heb deze aanstaande klassie-
ker van bouwjaar 2002 gekocht. Futuristisch ont-
werp, veel elektronica en als nadeel ongetwijfeld 
garant vol veel lastige sleuteluurtjes in de toe-
komst. Voor Renault was de Avantime destijds 
geen succes: maar anderhalf jaar gemaakt met 
een totale productie van 8.450 stuks, waarvan 
een kleine 300 naar Nederland zijn geëxporteerd. 
Maar ja: Renault noemt zich ‘Créateur 
d’Automobiles’ en dat moet je dan ook af en toe 
laten zien.

Instant classics en limited editions  
Nu wil een flop voor een fabrikant nog niet zeg-
gen dat ook de auto als aanstaande klassieker 
een flop is. Nee, exclusiviteit is juist goed voor 
een auto om ‘m te koesteren en te bewaren. Maar 
naast lage productie aantallen zijn er nog meer 
kenmerken van voertuigen, waarvan iedereen 
vindt dat er redenen zijn om ze te bewaren voor 
het nageslacht richting status mobiel erfgoed. 
Voor sommige merken geldt direct al dat hun au-
to’s zo begeerlijk of bijzonder zijn dat ze het 

waard zijn bijzonder gekoesterd te worden. Zelfs 
een auto van zo’n merk nieuw aanschaffen als be-
legging kan lucratief zijn. Ferrari, Wiesmann of 
Morgan zijn voorbeelden van dergelijke ‘instant 
classics’. Ook een supercar vindt na pakweg 15 
jaar zijn weg niet direct naar de sloop omdat hij 
versleten is. De kans op ‘uitval’ door een ongeluk 
is vele malen groter. In deze categorie vallen ze-
ker de Bugatti Veyron en bijvoorbeeld ook de 
Koenigsegg Agera R 2013. Wat het ook goed doet 
in de bewaarsfeer is een exclusieve limited editi-
on. Een paar honderd productie-exemplaren van 
een conceptcar: altijd goed. Mooi voorbeeld is de 
Alfa Romeo 8C Competizione uit 2006 waarvan  
er 500 gemaakt zijn, en waarvan er 10 in Neder-
land verkocht mochten worden. ‘Mochten’ omdat 
de vraag ondanks het forse prijskaartje veel gro-
ter was dan de 10 stuks die beschikbaar waren.

Retrodesign en een mooie historie
Een gewone productieauto moet wel iets extra’s 
hebben wil het een beetje klassieker potentieel 
bezitten. Dat kan zijn een bijzonder ontwerp zoals 
bijvoorbeeld Citroëns vlaggenschip: de C6. Of 
eentje die motorisch bijzonder presteert: de ver-
schillende versies van de VW Golf GTI. Retro de-
sign wil ook nog weleens de begeerlijkheid verho-
gen: denk aan de Rover 75, de Fiat 500 Nuova of 
de Volkswagen Beetle. Een bijzondere verhaal of 
beroemde eerdere eigenaar van een klassieker is 
ook een reden om niet te slopen. De R4 van Paus 

Franciscus is er zo eentje: op zich niet veel bijzon-
ders maar de beroemde eigenaar maakt alles 
goed. Opvallend is dat er voor aanstaande klas-
siekers ook al gauw clubs komen. Mensen willen 
hun passie graag met andere delen, hun auto’s 
met elkaar vergelijken en zo kun je ook je ervarin-
gen en vragen met anderen delen. Voor mijn nu 
12 jaar oude Avantime moet ik nog 28 jaar wach-
ten tot hij 40 jaar oud is en daarmee ook belas-
tingvrij is. Voor een auto is 40 jaar hoogbejaard 
en voor mij persoonlijk geldt over 28 jaar hetzelf-
de. Misschien zet ik ‘m wel over een jaar of tien 
op stal en laat hem daar verstoffen tot een toe-
komstige ‘barnfind’. ✦

Klassiekers van 
de toekomst
iedereen vraagt het zich wel eens af: welke auto’s van nu zijn het waard om be-
waard te blijven? Met andere woorden: wat zijn de klassiekers van de toekomst?  
een renault avantime misschien?

deze r4 van Paus 
franciscus wordt een 

museumstuk

door ongelukken willen supersportcars nog 
weleens gesloopt worden

renault avantime  goed voor jaren 
sleutelplezier

Slechts 500 stuks van de alfa romeo 8c 
competizione
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