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tekst   Gianni Orsini

TUSSEN PASSIE  EN  STAT U S

Luxe speeltjes

Als het over luxeproducten en consumenten

gaat is er duidelijk een emotioneel verschil

waar te nemen: zijn mensen gedreven door

passie of door status? Huilende mannen bij

een antieke Bugatti of audiofielen die drie

dagen in een winkel doorbrengen om de

p e rfecte combinatie van componenten

samen te stellen gaan aan status voorbij,

z oveel is duidelijk. De luxe die zij erv a ren is

meer een gevoel voor de essentie van

v o ldoening. Maar dat een dikke port e m o n-

nee daarbij wel handig is, dat spreekt. 

Miljonair begaf zich tussen passie en status

en bekeek de mooiste auto’s en modern s t e

apparatuur, kortom spullen voor de lucky few

die zowel de passie bezitten als de scheeps-

ladingen pecunia die de status vereist. 

Loewe Systems in basalt hoogglans.



het leukst zijn dan natuurlijk de sappige voorbeelden van the latest

in automobielen, consumentenelektronica en gadgets. 

DE TOTA A L E RVA R I N G

‘Maak het van goud, dan is het chic’ is een inmiddels gedateerd

credo. Het begrip luxe gaat steeds meer voorbij aan (oppervlak-

kige) producteigenschappen. Product en service gaan steeds

vaker samen. Vertu mobiele telefoons, bijvoorbeeld, zijn -uiter-

aard- verkrijgbaar in goud en platina, maar hebben ook een zo-

genaamde conciërgeknop, waarmee een personal assistant 24 uur

per dag kan worden gebeld om te helpen met het reserveren van

theaterkaartjes of het inschakelen van de Wegenwacht.

Zo’n totaalervaring komt ook in de autowereld steeds meer in

zwang. Als het over geïntegreerde navigatie-audiosystemen gaat,

vliegen de termen je om de oren: I-Drive (BMW 7 serie),
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L
uxe is in de loop der tijd meegegroeid in de piramide

van Maslow, de psycholoog die stelde dat mensen pas

aan hogere behoeftes gaan denken als de lagere be-

v redigd zijn. Aan de basis van de piramide staan be-

hoeftes als de seksuele en de agressieve, helemaal bovenaan staat

de behoefte aan zelfontplooiing. En hangt zelfontplooiing niet

nauw samen met de ontstijging van al het materiële? En is niet

juist nu de hang naar basale, bijna spirituele zaken als rust, tijd en

b e v rediging van alle zintuigen het grootst? Men wil in ieder geval

altijd een Maslow-treetje hoger, en de definitie van luxe is dan

ook persoonlijk, afhankelijk van de positie in de piramide.

Maar even terug naar luxe in tastbare vorm. Waarom intrige-

ren luxe producten? Kopen of verlangen we naar luxe producten

puur voor de show-off, voor het ervaren van ‘kwaliteit’ -weer

zo’n subjectief begrip- of omdat exclusieve dingen jezelf exclusief

maken..? Ieder heeft wel z’n redenen. En zo is er anno nu ener-

zijds een herleving van het ambacht in leren schort, van pure

materialen en eerlijk voedsel, terwijl anderzijds rijkdom floreert

als nooit tevoren - hoewel dat in Nederland natuurlijk achter ge-

sloten deuren gebeurt.

Maar ook de hogere eisen die consumenten stellen aan pro-

ducten hebben het concept van luxe opgestuwd en fabrikanten

gedwongen meer uit hun product te halen. Kwaliteit, niet kwan-

titeit, betrouwbaarheid en perfecte service zijn tegenwoordig

uitgangspunten in plaats van wensen.

In het perspectief van maatschappelijke en, meer specifiek,

consumententrends evolueert het begrip luxe. Uit de vergelij-

king van de traditionele overdaad-luxe en de luxe van vandaag

en de nabije toekomst kan deze evolutie worden ontrafeld. En
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Bang & Olufsen Beovision 5, aan de wand of nonchalant Vertu Signature Collection in platina B&O BeoSound 2 mp3-speler

>



MultiMediaInterface (Audi A8) en COMAND

(Mercedes S-klasse). Bovendien is bij de Audi

A8 alles adaptive: air suspension, licht en cruise

control. De nieuwe Mercedes S-klasse heeft ook

PRE-SAFE, dat een dreigend ongeval van tevo-

ren herkent en auto en inzittenden er op kan

voorbereiden, en UMTS-technologie, waarmee

streaming audio en video kan worden ontvan-

gen en verzonden.

De toekomst zal nog veel meer moois laten

zien op het gebied van informatietechnologie,

beeld en geluid, werken en eten, alsook hoe dit

alles wordt gecombineerd met veiligheid: drive-

by-wire, head-up displays, en zo ongeveer

alles hands-free, allemaal letterlijk door de

lucht- en ruimtevaart geïnspireerd…

Op dit moment staan service en brand ex-

perience voorop: de gloednieuwe vierwielige speeltjes kunnen

persoonlijk worden opgehaald en tijdens de laatste productie-

stappen worden bekeken als couveusekindjes. Dit alles in ruim-

ten die meer op kunsthallen lijken dan op vettige assemblagelij-

nen. Ook brand extensions nemen steeds meer een prominente

plaats in. Waren het kort geleden nog jacks en horloges, nu is er

al Jaguar kantoormeubilair te bestellen, inclusief de prenatale

service: kijken naar de ambachtelijke fabricage in Italië, onder

begeleiding luxe dineren en handje vasthouden tijdens het

brandmerken van je eigen Jaguar-bureau van 18.000 euro. The

shoes match the suit.

HET NIEUWE PROFESSIONALISME

Het blijft een lastige vraag wat luxe is: delegeren of juist zelf doen?

D e l e g e ren: neem een personal shopper. Zelf doen: dan wel pro f e s-

sioneel of tenminste van pro f e s s i o n e-

le producten afgeleid; ro e s t v r i j s t a l e n

B o ffi-keukens met 7-pitters en flexi-

bele sproei/spoelinstallaties, B&W

Nautilus 800 luidsprekers met re f e-

renties van professionele studio’s op

hun CV, Benefon niet-gestylede mo-

bieltjes met GPS navigatiesystemen

en supersport a u t o ’s die direct van hun

F o rmule 1-bro e rtjes zijn afgeleid. De

Bugatti EB 16.4 Ve y ron (middenmo-

t o r, 1001 pk), Ferrari Enzo (ge-

test door Schumacher zelf) en

Porsche Carrera GT (cilinder-

inhoud 5,5 liter, maximum

koppel 600 Nm, vermogen 558

pk, top meer dan 330 km/u) zijn slechts

enkele voorbeelden. Hoe minder bekend de naam,

des te exclusiever -maar ook experimenteler- de auto: Pagani,

Edonis en Koenigsegg leveren supersportwagens voor superprij-

zen. De echte wannabe-professionals met Formule 1-hart zullen

overigens eerder bij een Ferrari Enzo gaan transpire ren dan bij een

L a m b o rghini Murciélago, aangezien het paard bijna 300 kg lichter

is dan de stier. En drie keer zo duur.

VAN MERK NAAR PRODUCT

Het kan dus toch: een limousine met ‘Volks’wagen-logo: de

Phaeton. Zelfs compleet nieuwe merken zonder enig eigen ver-

leden (of een geleend verleden) worden geïntroduceerd: Vertu

mobiele telefoons en Maybach superlimousines, ook al weet de

kenner echt wel dat ze van respectievelijk Nokia en Mercedes-

Benz afstammen. De merken krijgen een eigen bestaansrecht
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Bowers & Wilkins Nautilus 800 luidsprekers

>



9 ) MILJONAI R GU I D E

MI LJ ON A IR  GU ID E  L I F E S T Y L E

134 )

uit het verre verleden spreekt niet meer aan. Het is nu hippe

luxe om met het laatste speeltje te verschijnen. Maar alleen een

Motorola-mobieltje met edelstenen doet het hem niet. Ook een

Canon EOS digitale spiegelreflexcamera van 3000 euro is niet

waar je mee wil worden gezien. Juist een creditcard formaat digi-

cam, niet per se duur, maar wel hip en state-of-the-art, maakt in-

druk, zoals de Logitech Pocket Digital of de Casio Exilim (11

mm dik). Zo’n BeoSound 2 mp3-speler van B&O is ook niet te

versmaden. Of wat dacht je van die superdunne plasmascher-

men, zoals Sony’s KZ-32TS1, de B&O BeoVision5 of Loewe’s

LCD TV monitor…

LUXE ZONDER GRENZEN

Je kan het zo gek niet bedenken of de wereld staat er voor open:

wildriviervissen in Canada, in een ijshotel in Noord-Noorwegen

overnachten of halfnaakt door de Braziliaanse modder rijden in

een Defender. Beperkingen zijn voor het plebs. 

De eerder genoemde Bugatti Veyron belichaamt niet alleen

luxe door zijn brand heritage, maar gaat als automobiel ook alle

grenzen te buiten: in 14 sec. van 0 naar 300 km/u, topsnelheid

400 km/u, vermogen 1001 pK, prijs: rond de 1 miljoen euro.

Krijg je hem wel in twee kleuren. Kan het nog extremer?

Ook producten die in de handpalm passen, doen lekker mee:

de Nokia 7650 en SonyEricsson P800 hebben alles in zich wat

men maar kan integreren (bij de presentatie aan het publiek van

de P800 werd bij de opsomming van alle features vergeten te

vermelden dat men met dit product ook kan telefoneren), en de

Apple iPod heeft de mogelijkheid 20 Gb aan mp3-bestanden af

te spelen. Dat zijn tussen de 3.000 en 5.000 van je favoriete

nummers, en alle andere. Harddisk recording neemt ook een

vlucht voor huiskamergebruik: het is nu mogelijk om honder-

dern cd’s op te slaan in één, eventueel aan de wand te bevestigen

apparaat. >

Koopt men vanwege het luxe
merk of het luxe product, en
wil men adrenaline-luxe of
limo-luxe? De extremen wor-
den steeds meer opgezocht.
Overigens ook qua prijs: de
Cayenne, A8 en Phaeton druk-
ken de gemiddelde prijs van de
afgebeelde automobielen net
onder de vijf euroton.

door hun productaura. Acura en Lexus kenden we al, maar deze

merken zijn ontwikkeld vanuit hun moederbedrijven Honda en

Toyota, juist vanwege de slechte naam die de Japanners in de

Europese luxe-industrie hadden.

Bang & Olufsen heeft nog steeds aantrekkingskracht vanuit

haar merkwaarden. B&O-klanten is het vooral om de status en

het Deense design te doen, niet zozeer om de componenten. Maar

juist op productniveau is de holistische aanpak onovert ro ffen: alle

B & O - p roducten kunnen met elkaar communiceren, en dat is

voor sommigen weer belangrijker dan de status van het merk.

A n d e ren kiezen voor Mark Levinson of Audio Research, die op

c o m p romisloze wijze audioapparatuur bouwen en niet voor niets

als de Rolls-Royce en Bentley van deze markt bekend staan.

VAN OVERDAAD NAAR MINIMALISME

P ronken is uit, thin is in. De tijden van de barokke, uiterst opu-

lente home decorating van Versace of andere veramerikaniseerd e

smaakinvloeden laten we achter ons. Refere ren naar overdaad
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Interieur van de Lexus SC430

Mark Levinson’s no. 40 serie: Video Processor 
en Multi-Channel & Multi-Zone Processor

>
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De ware liefhebber is het niet meer om de apparatuur te doen.

Beleving staat centraal. En die liefhebber betaalt grif 100.000

euro voor 120 kg aan voeding, voorversterker en versterker (er

komt nu nog geen geluid uit!), die vervolgens zoveel mogelijk

worden weggewerkt.

De audiowereld is log en op goede gewoonten gestoeld. Dit

blijkt wel uit het nog steeds bestaan van buizenversterkers en

platenspelers, waar een vaste schare mensen bij zweert. De vi-

deowereld is echter flitsend snel in zijn ontwikkeling: records in

resolutie, dikte en diameter worden maandelijks doorbroken.

Niet alleen hometheater is booming business, ook het Multi-

Zone-concept wordt -nu nog in wat kleinere kring- steeds belang-

r i j k e r. In principe is dit niet veel meer dan wat Bang & Olufsen

twintig jaar geleden al introd u c e e rde, maar Beolink dicteerde het

exclusieve gebruik van B&O-apparatuur. Multi-Zone discrimi-

n e e rt niet en is -in het topsegment- bidirectioneel: via één re m o-

te kan bijna alles van audio, video tot verlichting, gordijnen, ver-

w a rming, garage en hekken op afstand worden bediend én kan

van alles de status worden opgevraagd.

Hometheater is in alle lagen van de bevolking populair. Waar

het in de lagere prijsklassen complete sets betreft -1 merk, 1 co-

herent design, zoals de draadloze Sony DAV-DS1000- moet de

meer veeleisende consument op zoek naar de juiste combinatie

van componenten. Een projectiescherm van Stewart, DVD-spe-

ler van Proceed en speakers van Revel (die audio in Hifi-stereo

en multi-channel video combineren), bijvoorbeeld.

Dat de beleving ook in de rijdende huiskamer kan worden

doorgetrokken, bewijst de samenwerking tussen Lexus en Mark

Levinson. De Lexus SC430 is standaard uitgerust met negen

speakers, versterker en onderling afgestemd sound system van

het prestigieuze Amerikaanse merk. 

Op deze manier wordt een vloeiende samenwerking van luxe

in automobielen en audio-apparatuur aangegaan. Het lijkt erop

dat met zo’n samensmelting van luxe speeltjes de hoogste treden

in de piramide worden beklommen. Maslow zou trots zijn. ■

De Porsche Carrera GT: wolf in schaapskleren, voor circa 650.000 euro
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Men hoeft het ook steeds minder buiten de deur te zoeken.

Externe producten/services worden vervangen door eigen bezit

(eigen sauna, zwembad, bioscoop, tennisbaan etc.). De stereo-

set wordt een multi-channel audio/video configuratie, waarop

alle (Super Audio) cd’s van de Stones te horen zijn zoals ze ooit

zijn opgenomen. Luxe overstijgt zelfs de grenzen van de tijd… 

H O M E T H E AT E R

En dan is er natuurlijk de opkomst van het hometheater. Ook

hier is ‘dun’ de maatstaf: projectie-tv is leuk voor een karaoke-

café, maar een mastodont in huiselijke omgeving. Zoals al eer-

der gezegd is het nu LCD, plasma en projectie wat de klok slaat.

Loewe Systems is een minimalistische cd/dvd-unit die audio-

vormgeving een nieuwe dimensie geeft. Er kan worden gekozen

voor een platina of basalt hoogglans behuizing en de remote

kan ook de kamerverlichting dimmen en de tv laten draaien. 

De all-in-one design-setjes van de Japanse grootheden doen

de grenzen tussen live performance en een apparaat vervagen.

En dat is nu juist de luxe: een stuk muziek, concert of film kunnen

(her)beleven zonder uit je warme woonkamerstoel te hoeven

opstaan, maar wel alle emoties en zintuigen prikkelen die in de

oorspronkelijke omgeving aanwezig waren. >

DE WARE LIEFHEBBER IS HET NIET

MEER OM DE APPA R ATUUR TE

DOEN. BELEVING STA AT 

CENTRAAL. EN DIE LIEFHEBBER 

B E TA A LT GRIF 100.000 EURO 

VO OR 120 KG AAN VO E D I N G ,

VO ORVERSTERKER EN VERSTER-

KER, DIE VERVOLGENS 

Z OVEEL MOGELIJK WORDEN 

W E G G E W E R K T

De Casio Exilim EX-S2: digitaal fotograferen in 11 mm.
Voor 2 mm meer (EX-M2) zit er ook een Mp3-speler in.

De opkomst van de hometheaters; een stuk muziek,
concert of film kunnen (her)beleven zonder uit je
warme woonkamerstoel te hoeven opstaan


