
Jaguar XJ
night flight

It is true that when we travel we are in search of distance. 
But distance is not to be found. It melts away. 

What are we worth when motionless, is the question.
Antoine de SAint-exupéry, ‘night Flight’

Stap in over het blauwe licht. We rijden 
naar de ochtend. Duizend sterren en één aarde
en daartussen alles wat niet slaapt – de dieren 

van de zee, de lucht, het land en wij. 

Dit is onze nacht, onze reis. Kijk door het dak;
wij zweven over nieuwe wegen als planeten 

in hun baan, wrijvingsloos. Achterlichten 
klauwen door het donker en de motor sprint 

en spint – over zes uur komt de zon op boven 
Rome of Parijs, Monaco of Genève, Barcelona 

of Berlijn. De enige vraag die ertoe doet: 

waar wil je morgen zijn wanneer we baden 
in de eerste zonnestralen? De wereld stuift 

onder ons door. De hemel is van leer.

Ingmar Heytze

dichter/Schrijver ingmAr heytze mAAkte 
deze ode op SpeciAAl verzoek vAn jAguAr 

nederlAnd, ter gelegenheid vAn het 
tienjArig jubileum vAn Miljonair. 

‘Weigert entertAinment en helderheid 
AlS vloekWoorden te beSchouWen’, 

vAtte gerrit komrij dienS Werk ooit 
SAmen. Werkt SAmen met SpinviS. 

StAdSdichter vAn utrecht.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Jaguar en de tiende verjaardag van 
Miljonair kondigt Jaguar Nederland op de Miljonair Fair in samenwerking met Oger 

een VIP-treatment aan voor iedereen die vóór 31 december 2010 besluit tot de aanschaf 
van een nieuwe Jaguar XJ. De ‘treat’ bestaat uit een volledige Corneliani-outfit ter 

waarde van circa € 3.000, die kopers van de XJ op hun gemak kunnen samenstellen bij 
Oger’s Corneliani Boutique in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. 

Jaguar XJ ‘Tailored by Oger’

MIlJONAIr

10 YeAr
Anniversary aanbieding

50 51

D · E   W · E · R · E · L · D   V · A · N   M · I · L · J · O · N · A · I · R


