
Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog (1945) werd de 
fabriek van Mazda in Hiroshima 
verwoest door de atoombom. De 
wederopbouw ervan is 
kenmerkend voor de vaardigheid 
en de vastbeslotenheid van het 
Japanse volk. 

De Toyo Cork Kogyo Co. Ltd begon 
in 1920 zijn werkzaamheden in 
Hiroshima. Een jaar later besloot de 
president van de firma, Jujiro 
Matsudo - wiens zoon later de 
leiding zou overnemen - zich te 
specialiseren in het produceren van 
machinerieën (waarbij Cork uit de 
naam ging). In 1923 maakte een 
aardbeving Tokyo met de grond 
gelijk. Alle transportmiddelen - vee, 
karren en wagens - gingen toen 
verloren.  

Matsudu raakte onder de indruk 
van de T-Ford-trucks, die als 
noodhulp werden ingezet. Hij 
besloot vervolgens, zich helemaal te 
richten op het maken van 
motorfietsen. Als handelsnaam 
koos hij Mazda, afgeleid van Ahura 
Mazda, de oud-Perzische god van 
het licht, wiens naam in klank 
verwant was met de naam 
Matsuda. 

Motorfietsen en driewielers 

Nadat de firma uitgebreid de Britse 
en Duitse tweewielers onder de 
loep had genomen, werd een eigen 
machine ontwikkeld: een motorfiets 
met een tweetaktmotor van 250 cc, 
die weliswaar goed presteerde, 
maar slechts een korte levensduur 
had. Vervolgens ontwierp Toyo 
Kogyo in 1930 de eerste driewieler, 
die ook gebaseerd was op 
voorbeelden uit het buitenland. In 
oktober 1931 ging het 500 cc-model 
in productie onder de naam DA.  

Terwijl andere Japanse bedrijven 
hun onderdelen elders kochten, 
bouwde Toyo Kogyo zijn driewielers 
helemaal in eigen beheer in een 
nieuwe speciaal daarvoor 
gebouwde fabriek dicht bij Niho 
Village, de geboorteplaats van de 
president van de firma. In januari 
1934 werden er 114 exemplaren 
gebouwd van de DC, een 485cc 
driewieler. Daarmee werd het 
voormalige productierecord van 
100 stuks gebroken. In oktober 
1934 maakte het 485 cc-model 
plaats voor de KA-motor van 654 cc. 
In juli 1935 werd het KA-type 
verbeterd en kreeg de benaming 
TCS. Vijf maanden later werd het 
KC-type geïntroduceerd, dat ook 
flink was gewijzigd. In het midden 
van 1937 produceerde Toyo Kogyo 
meer dan 300 wagens per  maand. 
In april 1938 werd het programma  

uitgebreid met de GA-driewieler 
van 669 cc. Een jaar eerder had de 
firma met het importeren van 
machines, waaronder een 
plaatwerkpers, de eerste stappen 
ondernomen om tot de productie 
van automobielen te komen. Het 
Chinees-Japanse conflict, dat 
uiteindelijk deel ging uitmaken van 
de oorlog in de Stille Oceaan, 
haalde een streep door de rekening. 
De productie van driewielers 
maakte plaats voor het 
vervaardigen van geweren voor het  
leger. Desondanks lukte het Mazda 
toch, een aantal prototypen van 
personenauto’s te vervaardigen. 
Het resultaat was een nagenoeg 
productierijp model in 1940. Door 
het toenemen van de oorlogs-
handelingen verdween ook dat 
project in de ijskast. In de loop van 
1940 moest Toyo Kogyo de 
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productie van driewielers helemaal 
stopzetten en zich volledig aan de 
productie van wapens wijden.  

Na WOII   

De eerste atoombom maakte op 6 
augustus 1945 een eind aan die 
productie. Meer dan 400 arbeiders 
kwamen om het leven en 40% van 
het machinepark werd vernietigd. 
De atoombom maakte een einde 
aan de 2e wereldoorlog maar zal 
nog jaren haar effect hebben in 
Japan. Toch werd het gewone leven 
weer opgepakt. Ook de productie 
ging weer van start. In december 
1945 kwamen de eerste tien 
voertuigen alweer uit de fabrieks-
poort. In 1947 werden er al meer 
dan 200 per maand gebouwd.  

Dankzij uitbreiding en modernise-
ring nam de productie geleidelijk 
toe. Het uitbreken van de oorlog in 
Korea leverde extra vraag op. De 
driewielers werden hoe langer hoe 
groter en het ene nieuwe model na 
het ander werd op de markt 
gebracht. Toen de door de oorlog 
opgevoerde vraag weer afnam, was 
de Japanse economie goed op weg 
naar herstel. In 1950 introduceerde 
Toyo Kogyo de eerste een tons-
driewieler in Japan: de CT. 

De nieuwe modellen volgden elkaar 
in snel tempo op. In oktober 1954 
werd de CHTA uitgebracht. Deze 
werd aangedreven door een 
luchtgekoelde tweecilindermotor 

van 1400cc. Hij was voorzien van 
kopkleppen en hij was 38,4 pk 
sterk. Dat jaar produceerde Mazda 
32094 voertuigen, ruim 4x het 
aantal als in 1949. Toyo Kogyo ging 
verder met het uitbreiden van zijn 
productiemogelijkheden en bracht 
voortdurend verbeteringen aan bij 
de driewielers: een automatisch 
gekoelde motor, een tweevoudig 
ventilatiesysteem ten behoeve van 
de passagiers, een gewijzigde 
oliecirculatie, een nieuwe besturing 
en koppeling plus stuurschakeling. 
Ten slotte werden de luchtgekoelde 
motoren vervangen door 
watergekoelde motoren. 
Vooruitlopend op de productie van 
kleine vierwielige voertuigen,  

introduceerde Toyo Kogyo in april 
1958 een tweetons-pick-up met vier 
wielen: de Romper. Deze was 

voorzien van een 35 pk sterke V-
twinmotor met kopkleppen. In juli 
1958 verscheen de Romper II, een 
pick-up van 1,75 ton met een 1400 
cc motor van 42 pk. Een jaar later 
volgden de D1100 en de D1500. De 
één tons D1100 had een 1139 cc-
motor die 46 pk leverde, terwijl de 
D1500 met een 1484 cc-motor 60 
pk sterk was. Beide motoren waren 
voorzien van bovenliggende 
nokkenassen en werden toegepast 
in Toyo Kogyo’s laatste driewieler, 
die werd geïntroduceerd in oktober 
1959. Mazda was in 1950 begonnen 
met het ontwikkelen van een motor 
met een bovenliggende nokkenas, 
nadat men de luchtgekoelde CT-
motor had geconstrueerd 

Van driewieler naar automobiel 

Aangespoord door het succes van 
de kleine auto in Europa, 
introduceerde Toyo Kogyo de 
eerste vierwieler op 23 mei 1960 
onder de naam Mazda R360-coupe. 
Deze wagen was bedoeld om het 
motorisch vervoer in Japan voor 
iedereen toegankelijk te maken. De 
R360 werd gemaakt in twee 
uitvoeringen: de KRBB die voorzien 
was van een gebruikelijke 
transmissie, en de KRBC die een 
koppelomvormer had. Aangedreven 
door een achterin gemonteerde 
luchtgekoelde tweecilindermotor 
van 356cc, had de R360 een lengte 
van 298 cm en een breedte en 
hoogte van beide 129 cm. Het 
rijklare gewicht bedroeg nauwelijks 
280 kg, dankzij de toepassing van 
lichtmetaallegeringen voor de 



zelfdragende carrosserie en 
aluminium voor de motor en 
andere mechanische onderdelen. 
De wielophanging was rondom 
onafhankelijk met dubbelwerkende 
schokdempers en torsiestaven. De 
maximumsnelheid bedroeg 90 km 
per uur voor het kleine wagentje. 

In februari 1961 werd een kleine 
vierwielige vrachtauto uitgebracht, 
de B360 met een laadcapaciteit van 
350 kg en een maximumsnelheid 
van 57 km/h. In de daarop volgende 
maand mei maakte de 8360 
bestelwagen zijn debuut. ln 
augustus werd de vierwielige 
vrachtauto aan het programma 
toegevoegd. Op de Japanse 
autoshow van 1961 kwam Toyo 
Kogyo met zijn tweede nieuwe 
auto: de tweezits Mazda 700. De 
productie daarvan werd opgeschort 
ten behoeve van de tweedeurs-
Carol 360, die vier zitplaatsen had. 
De wagen werd aangedreven door 
een uit aluminium vervaardigde, 
watergekoelde viercilinderlijnmotor 
van 358 cc en 18 pk. De Carol had 
veel weg van de Ford Anglia, vooral 
doordat de naar binnen hellende 
achterruit daarvan werd 
overgenomen. Een vierdeurs-
uitvoering van 20 pk volgde in 
september 1963. ln maart '1962, 
het jaar waarin Toyo Kogyo een 
licentie-overeenkomst tekende met 
de ltaliaanse auto-ontwerper 
Bertone, voegde Mazda een 
luxemodel toe aan het programma, 
in mei 1963 gevolgd door een 
nieuwe B360. Dat laatste model 
was voorzien van een 

watergekoelde motor in plaats van 
de luchtgekoelde uitvoering van zijn 
voorganger. Toentertijd was het de 
enige kleine vierwieler die was 
voorzien van een motor met een 
dergelijk koelsysteem. Eerder dat 
jaar had Mazda in april de D1100- 
en de D1500-modellen geschikt 
gemaakt voor grotere motoren. 

Daarna werden zij, voorzien van 
motoren van respectievelijk 1484 cc 
en 1985 cc, aangeduid als D1500 en 
D2000. ln maart 1963 rolde het 
miljoenste voertuig van Toyo Kogyo 
van de band. 

Eind 1963 werd de Familia-pick-up 
geïntroduceerd. Dat model werd 
aangedreven door een nieuwe 
viercilindermotor van 782 cc, die 42 
pk leverde en goed was voor een 
maximumsnelheid van 105 km per 
uur. Er konden twee personen in en 
400 kg vracht. ln oktober 1964 

kwam de vierdeurs-Familia-saloon, 
afgeleid van de Familia-pick-up. 
Deze auto kreeg als exportversie de 
naam Mazda 800 mee. Hij was 
voorzien van dezelfde 782 cc-
viercilindermotor van 48 pk als de 
pick-up, maar haalde een 
maximumsnelheid van 115 km per 
uur.  

Een maand later volgden twee 
tweedeursuitvoeringen en weer 
een maand later een zwaardere 
pick-up, die 500 kg vracht kon 
vervoeren. In 1966 introduceerde 
Mazda de 1500. Hoewel de wagen 
voor het eerst was getoond op de 
Tokyo Motor Show van 1963, werd 
hij alvorens op de markt te worden 
gebracht nog verder ontwikkeld. 
Daarbij onderging ook het ontwerp 
van Bertone nog de nodige 
veranderingen. In 1966 produ-
ceerde Toyo Kogyo zijn twee 
miljoenste voertuig en kwam er een 
nieuwe fabriek gereed in Ujima. Een 
jaar eerder had de firma een 
overeenkomst getekend met 
Perkins Engines in Engeland. Het 
resultaat was dat de Japanse firma 
een 2500 cc-dieselmotor 
ontwikkelde, die in januari 1967 
voor het eerst werd gebruikt in de 
E2500-vrachtauto. Twee jaar later 
volgde een 3800 cc-motor.  

De belangrijkste gebeurtenis in 
1967 was evenwel de introductie 
van de Mazda 110S, de eerste auto 
met rotatiemotor van Toyo Kogyo.  



Het wankel project   

Een bijzonder hoofdstuk in de 
geschiedenis van Mazda is 
natuurlijk de rotatiemotor. 
President Matsuda bezocht in 
oktober 1960 met zes van zijn 
medewerkers West-Duitsland om te 
onderhandelen over een licentie 
voor de wankelmotor. Immers de 
wankelmotor werd gezien als een 
revolutie binnen de autowereld. 
Een futuristische motor, klein, 
lichtgewicht vergeleken met de 4 
cilinder motoren uit die tijd en 
verbluffende prestaties. Allerlei 
automerken stortten zich op deze 
motor. Zo ook Mazda. In november 
1961 kwamen de eerste NSU-
rotatiemotoren aan bij de research- 
en ontwikkelingsafdeling van Toyo 
Kogyo. Mazda begon een motor te 
ontwerpen die geschikt was voor 
massaproductie. Het eerste 
prototype liep stationair draaiend 
erg onrustig, produceerde een 
overmaat aan witte rook en sprang 
kwistig om met olie. Toyo Kogyo 
besloot daarom een motor te gaan 
ontwikkelen met een dubbele rotor. 
Technisch gezien betrad men 
daarmee voor een groot deel nieuw 
terrein en werd afstand genomen 
van de NSU denkwijze. 

In april 1963 werd de 'Rotary Engine 
Development Division' opgezet 
onder leiding van Kenichi 
Yamamoto. Stukje bij beetje 
werden alle problemen uit de weg 
geruimd. Hoewel men de research 
concentreerde op de motor met 
twee rotors, besteedde men ook 
aandacht aan motoren met drie en 
vier rotors. In 1964 koos men 
evenwel definitief voor een 500 cc-
motor met dubbele rotor. Dankzij al 
het werk dat in voorgaande jaren 
was verricht, kostte het weinig 
moeite, deze motor productie-
gereed te maken. In 1967 begon de 
serieproductie. En toen nog de auto 
waar hij in moest komen.  

Toen in 1961 de eerste motoren in 
Japan arriveerden werd vrijwel 
direct begonnen met het ontwerp 
van een auto waar deze motor in 
moest komen te liggen. In 1962 was 
Toyo Kogyo begonnen met de 
ontwikkeling van het prototype van 
een auto voor de wankelmotor. In 
augustus 1963 kwam, na uit-
puttende tests, de Mazda 110S 
Cosmo gereed. Het ontwikkelings-
werk ging daarna voort. In oktober 
1963 toonde Toyo Kogyo twee 
typen wankelmotoren op de Tokyo 
Motor Show: een 400 cc motor met 
een enkele rotor en een 800 cc-
motor met een dubbele rotor. Een 

jaar later kwam Mazda met een 
dubbele wankelmotor, waarvan de 
inhoud 400 cc per kamer bedroeg, 
en met vier rotors. De proeven in 
de praktijk met de 110S liepen 
parallel met het beproeven op de 
testbank. Na het gereedkomen van 
de nieuwe Muyoshi-proefbaan, in 
1965, konden de laatste 
experimenten voor de productie-
fase daardoor extra snel worden 
uitgevoerd. Vervolgens werden 
over heel Japan dealers in de 
gelegenheid gesteld de auto te 
testen. Daarbij kwamen geen 
nieuwe problemen meer aan het 
licht. Wel besloot men een 
viervoudige carburateur te 
monteren, om het prestatieniveau 
nog wat te verbeteren. Ten slotte 
kwam de auto in mei 1967 in de 
verkoop. Het was de eerste wagen 
die was voorzien van een 
wankelmotor met een dubbele 
rotor.  

In juli 1968 introduceerde Toyo 
Kogyo de Mazda R100-coupe. Deze 
werd aangedreven door een motor 
met een kamerinhoud van 491 cc. 
In juli 1969 volgde de Mazda R100-
sedan. In oktober maakte de Mazda 
R130 zijn debuut. De motor daarvan 
had een kamerinhoud van 655 cc. Al 
deze wankelmotoren hadden twee 
rotors.  



Race successen 

Het deelnemen aan wedstrijden 
was belangrijk om het vertrouwen 
van het publiek voor de wankel-
motor te winnen. In de Singapore 
Grand Prix had met met de Mazda 
800 al een klasse-overwinning 
geboekt. Voor de Marathon de la 
Route van 1968, een 84-uursrace, 
schreef men de 110S in. Het 
resultaat was een onverwacht 
succesvolle vierde plaats. 
Vervolgens behaalde een R100 
coupe de overallzege in de 
saloonklasse en in de touringklasse 
tijdens de Grote Prijs van Singapore 
in 1969. Er volgde dat jaar nog een 
vijfde en een zesde plaats in de 24-
uursrace op Spa-Francorchamps. In 
1969 behaalde een Mazda R100 de 
vijfde plaats in de Marathon de la 
Route. Een jaar later behaalde de 
wagen een vijfde plaats overall in 
de 24-uurs race van Spa. In 1972, 
ten slotte, legden de Mazda RX-3 en 
RX-2 tijdens de Grand Prix van 
Japan beslag op de eerste drie 
plaatsen. 

Ondanks de succesvolle 
ontwikkeling van de wankelmotor 
werden daarnaast bij Toyo Kogyo 
voortdurend auto’s met 
‘ouderwetse’ motoren 
geïntroduceerd. In november 1967 
kwam de Mazda 1000 sedan en in 
december 1968 volgde de Mazda 
1800. In 1970 bestond Toyo Kogyo 
50 jaar. De overwinning in de Rallye 
van Monte Carlo, behaald met een 
Mazda 1200, was een feestelijk 
hoogtepunt. In hetzelfde jaar 
volgde de introductie van de 1300 
modellen: een sedan, een coupé en 
een stationwagon, aangedreven 
door een 1272 cc-motor met 
bovenliggende nokkenas. In mei 
1970 introduceerde Toyo Kogyo de 
Rx-2. Deze werd aangedreven door 
een wankelmotor met 2 rotors. 
Tegelijkertijd werd de 616 op de 
markt gebracht; hetzelfde model 
alleen dan voorzien van een 1600cc 
zuigermotor. 

Verkoop in Nederland 

Al in 1964 ontstonden de eerste 
contacten tussen Toyo Kogyo en 
Auto-Palace de Binckhorst in Den 

Haag. Mazda verkende toen in 
Nederland de markt voor zijn kleine 
stadsauto’s met 360cc 
tweecilindermotor. In 1968 kwam 
men tot zaken en had de Japanse 
firma zijn importeur in Nederland 
gevonden. Via de grijze import 
waren er overigens al Mazda’s naar 
Europa verscheept. Men begon met 
de Mazda 1500. Eind 1969 waren 
602 wagens afgeleverd. De 1200 en 
de 1800 volgden, waarna al spoedig 
een compleet programma, inclusief 
de modellen met wankelmotor 
werd opgebouwd.  

Grootste exportmarkt: de VS 

Een minstens zo belangrijke stap 
was de export naar de Verenigde 
staten. In april 1970 werden de 
eerste auto’s erheen verscheept. 
Op 27 mei opende Mazda Motors of 
America Inc. zijn deuren en zes 
weken later begon met de R100 de 
export van de auto’s met de 
wankelmotor naar de Verenigde 
Staten. De Amerikaanse markt werd 
snel uitgebreid De Mazda RX-2 
(Capella) ontving de prijs van 
‘Importauto van het Jaar 1972’ 



toegekend door het tijdschrift ‘Road 
Test’. Nog geen drie maanden later 
ging dezelfde prijs naar de RX-3 
Savanna stationwagen. In 1973 
bereikten de verkoopcijfers in de 
Verenigde Staten het getal van 
119.000 stuks. Rond September 
1974 beschikte Mazda Motors of 
America over 390 dealers. De klant 
kon kiezen uit de modellen RX-2, 
RX-3, RX-4, 808 en de B1600 pick-
ups met wankelmotor: de RE-PU.  

De wankelmotoren begonnen 
behoorlijk aan populariteit in te 
boeten, vooral door het hoge 
brandstofverbruik in vergelijking 
met de gebruikelijke motor. Na de 
oliecrisis van 1973 kwam dat sterk 
tot uitdrukking in de verkoopcijfers. 
Voor de Rx-modellen storten die 
overal in elkaar. Twee-derde van 
Toyo Kogyo’s productie bestond op 
dat moment uit modellen met een 
wankelmotor. Het gevolg was dat 
Mazda in de rode cijfers terecht 
kwam. Het accent werd de jaren 
daarna nar de ‘gewone motor’ 
verlegd. Zo hoopte men Mazda 
weer uit het dal te helpen.  

323 redt Mazda 

In 1976 kwam er weer een grote 
mazda uit: de Mazda 121 Cosmo 
sportcoupé. Deze was voorzien van 
een 1800cc of leverbaar als Rx-5 
met een wankelmotor. Een auto die 
een kleine markt bediende. Mazda 
had een groot verkoop succes nodig 
en die kwam er in 1977 onder de 
naam van de Mazda 323. Deze auto 
zou voor Mazda een nieuw tijdperk 
inluiden en de firma financieel weer 
stevig in het zadel helpen. De 323 
werd een grandioos succes. 
Nauwelijks 27 maanden na de 
introductie passeerde de productie 
al het eerste miljoen. 

Ford mengt zich in de strijd 

De relatie tussen Ford en Mazda is 
een belangrijke. In 1979 neemt Ford 
een belang van 25% in Mazda. Net 
op het moment dat in 1980 de 323 
de overgang ging maken van 
achterwiel naar voorwiel 
aandrijving. Bij deze 
voorwielaandrijving werd gebruik 
gemaakt van de voortrein van de 

Ford Escort. Inmiddels had Toyo 
Kogyo de productiviteit in haar 
fabrieken drastisch verbeterd. Het 
aantal werknemers daalde van 
36000 in 1973 tot 27000 in 1978 
terwijl het aantal gebouwde auto’s 
per arbeider toenam van 19 in 1975 
tot 44 in 1981. De verbintenis met 
Ford had grote voordelen: men kon 
in de VS en het verre oosten 
Mazda’s onder de Amerikaanse 
naam verkopen. Dat leverde zoveel 
extra omzet op dat in 1982 een 
nieuwe vestiging in Hofu kon 
worden geopend. In deze uiterst 
moderne en verregaand 
geautomatiseerde fabriek konden 
de 323, 626 en 929 met in totaal 
negen verschillende carrosserieën 
door elkaar worden gebouwd. 

De 616 werd verder ontwikkeld tot 
de 626 en kreeg, net als de 323, 
voorwielaandrijving. Het werd op 
zijn beurt een commercieel succes. 
De 929 serie was minder succesvol. 

De Rx-7 Savanna, Mazda’s 
sportauto met Wankelmotor, zou 
daarentegen met name op de 
Amerikaanse markt een trendsetter 
worden Omdat hij werd geïntro-
duceerd op een moment dat de 
oliecrisis weer was vergeten en 
omdat hij in vergelijking met de 
Amerikaanse auto's niet echt 
duurder in verbruik was, sloeg de 
scherp geprijsde RX-7 goed aan. In 
Europa, met zijn hoge benzine-
prijzen en concurrentie van merken 
als Porsche en BMW, bleven de 
verkopen beperkt. De research 
afdelingen zaten inmiddels niet stil. 
De toekomststudie MX-02 uit 1983 
had als belangrijkste nieuwtje 
vierwielbesturing. Dit ontwerp zou 
men de komende jaren gaan 
verbeteren en werd in1987 
productierijp voor de 626 GT 
geacht. In1985 volgde de MX03, die 
behalve over vierwielbesturing ook 
over vierwielaandrijving beschikte. 



Het vermogen kon over de voor- en  
de achterwielen door de bestuurder 
worden verdeeld. 

Op 1 mei 1984 veranderde Toyo 
Kogyo de firmanaam in Mazda 
Motor Co. en nam in samenwerking 
met Ford het besluit in Flat Rock, 
gelegen in de Amerikaanse staat 
Michigan, een fabriek te bouwen, 
die van 1987 af 240.000 auto’s per 
jaar moest kunnen produceren. Dit 
initiatief leverde de Mazda-
president Kenichi Yamamoto (mede 
door zijn prestaties op het gebied 
van de wankelmotor), als eerste 
niet-Amerikaanse automanager de 
jaarprijs van het blad 'Automotive 
Industries’ op. In 1985 
introduceerde Mazda een nieuw, 
klein model, dat in eerste instantie 
werd verkocht als Ford Festiva en 
later als Mazda 121 .De overige 
Mazda’s werden inmiddels 
regelmatig vernieuwd en bleven 
derhalve voor de koper 
aantrekkelijk. Begin 1987 liep de 20 
miljoenste wagen van de band en 
bedroeg de jaarproductie 1,4 
miljoen exemplaren. Mazda werd 

daardoor de derde autofabrikant 
van Japan. In 1988 toonde Mazda 
opnieuw een toekomststudie, de 
MX-04. Dit model was opgebouwd 
uit modulen, die gemakkelijk 
uitwisselbaar waren. Daardoor kon 
de eigenaar de wagen ombouwen 
van een coupe naar een roadster en 
omgekeerd. De aandrijving 
geschiedde weer met een 
wankelmotor.  

Het grote succes van de MX-5   

Een jaar later verscheen de MX-5 
die net als de 323 in 1977, een 
doorslaand succes zou vormen voor 
Mazda. In 1989 kwam de MX-5 
Miata op de markt: een kleine 
sportwagen die iets weg had van de 
vroegere Lotus Elan. Hij was 
uitgerust met de 1,6 liter-
injectiemotor uit de 323, voorzien 
van 16 kleppen en twee 
bovenliggende nokkenassen, 115 pk 
sterk en 195 km per uur snel. 
Geplaatst in de lengterichting dreef 
de motor de achterwielen aan via 
een vijfversnellingsbak. De 
wielophanging - random 

onafhankelijk met dubbele 
dwarsarmen en schroefveren - 
zorgde voor een voortreffelijke 
wegligging. De besturing 
daarentegen bleek door de 
bekrachtiging het precieze karakter 
dat bij een sportwagen hoort, te 
missen. En dat, zo schreef een 
testrijder, was bepaald jammer, 
want de kleine Miata had die 
bekrachtiging helemaal niet nodig. 
De wagen werd ondanks dat beetje 
commentaar in de Verenigde Staten 
al direct een succes, terwijl ook in 
Europa de belangstelling de 
verwachtingen ver overtrof. Het 
publiek omarmde de MX-5. Talloze 
MX-5 clubs met grote groepen 
enthousiaste leden bevestigen deze 
populariteit. Vandaag, vier 
modelgeneraties later, blijft de 
Mazda MX-5 de best verkochte 
roadster in de geschiedenis, nadat 
hij in 2016 de grens van één miljoen 
eenheden wist te passeren.  

De Jaren ‘90 

Mazda werd een wereldmerk. Over 
de gehele wereld werden research- 



en productiefaciliteiten geopend. 
Nieuwe exportlanden werden 
toegevoegd zoals Brazilië en 
modellen worden, i.s.m. van o.a. 
Ford, onder diverse namen in 
diverse landen verkocht. De 
samenwerking met Ford groeit uit 
naar 33,4% waarmee Ford de 
grootste aandeelhouder werd. 
Nadat Mazda haar financiën weer 
op orde had verkocht Ford 20% van 
zijn aandelen weer aan Mazda. Ford 
had eind 2014 nog maar 2% van de 
aandelen in handen.  

Mazda komt in 1992 met het 
premiummerk Xedos. Er worden 2 
types gebouwd: de Xedos 6 en 
Xedos 9. De laatste debuteert in 
1995 met o.a. de revolutionaire 
Miller-Cycle-Motor. Het is geen 
succes. Xedos evenals de Miller-
Cycle-Motor zijn geen lang leven 
beschoren. 

De 24 uren van Le Mans 

Eén van de grootste successen uit 
de jaren ’90 is echter de deelname 
aan de slopende 24 uur van Le 
Mans. Na diverse eerdere pogingen 
wist Mazda, als eerste Aziatische 
fabrikant, in 1991 de 24 uur te 
winnen met de Mazda 787B met 
vierschijfs rotatiemotor. De enige 
zege in de historie van deze race 
van een auto met een niet-
zuigermotor. Pas in 2018 wist een 
andere Aziatische fabrikant, Toyota, 
deze prestigieuze wedstrijd te 
winnen met een raceauto met 
hybride techniek.  

Zoom-zoom 

Mazda verkoopt veel auto’s en is 
populair in de zakelijke klasse met 
de Mazda 626 en 323, maar het 
mist een herkenbaarheid. Mazda 
start met specifiek design en gaat 
meer de focus leggen op ‘gevoel’. In 
2002 lanceert Mazda de wereld 
campagne “Zoom-zoom” met een 
offensief met nieuwe vlot gelijnde 
modellen zoals de Mazda 3, Mazda 
6, Mazda 5 en de Rx-8. Het leidt 
uiteindelijk tot het Kodo-design en 
Jinba-Ittai. 

Jinba Ittai 

Deze Mazda rotatiemotor vormde 
de inspiratiebron voor Mazda's 
baanbrekende Skyactiv Technology 
met motoren, transmissies, 
platforms en carrosserieën, 
geoptimaliseerd tot maximale 
efficiëntie en om Jinba Ittai, de 
verbinding tussen auto en 
bestuurder, in alle Mazda-modellen 
te kunnen toepassen.  

Mazda’s nieuwste technologie is de 
Skyactiv-X benzinemotor. Deze 
combineert de beste 
eigenschappen van een benzine- en 
een dieselmotor. Hierdoor heeft hij 
een verrassend hoog vermogen, de 
kracht van een diesel en een 
gaspedaal dat nauw luistert naar 
zijn bestuurder. Ideaal voor wie van 
sportief rijden houdt en niet geheel 
onbelangrijk: de Skyactiv-X motor is 
veel zuiniger. Rijden in lage 
toerentallen kan het 

brandstofverbruik zelfs tot wel 30% 
verminderen. En dat allemaal onder 
de noemer ‘Sustainable Zoom-
Zoom 2030’ waarbij Mazda er alles 
aan doet om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. 

Het is deze liefde voor het 
autorijden die het DNA van het 
merk vormt dat tegenwoordig in 
het hele Mazda-assortiment wordt 
teruggevonden en dat de komende 
100 jaar zal blijven bestaan, 
ongeacht het feit dat de auto-
industrie belangrijke veranderingen 
zal doormaken. Vandaag de dag 
heeft Mazda een reeks auto's, 
ontworpen met behulp van de Kodo 
Ziel van Beweging designtaal, die 
wereldwijd prijzen wint en het merk 
blijft van de gebaande paden 
afwijken met de lancering van zijn 
eerste elektrische auto, de Mazda 
MX-30. 

 



Mazda MX-30 

Mazda kiest voor een kleine batterij 
daar waar andere autoproducenten 
kiezen voor steeds grotere batterij 
pakketten. Mazda heeft hierin haar 
eigen filosofie. Een grote 
autobatterij is erg kostbaar en 
bovendien loeizwaar. De vraag is 
echter of zo’n enorme batterij écht 
nodig is. Zeker voor een 
dichtbevolkt land als Nederland is 
een kleinere accu acceptabel. 
Immers Nederlanders rijden 
gemiddeld 13.000 km per jaar met 
hun auto. Dat is gemiddeld 35,6 km 
per dag, terwijl de gemiddelde 
woon-werkafstand in ons land 22,6 
km bedraagt, blijkt allemaal uit 
cijfers van het CBS. Daarmee zit 
Nederland onder het Europese 
gemiddelde van 48 km per dag. 

Zo’n grote batterij is duur, het kost 
veel energie (lees: CO2) om zo’n 
batterij te produceren en het 
enorme gewicht komt niet ten 
goede aan de rijeigenschappen van 
de auto, het energieverbruik van de 
motor en de slijtage van banden en 
remmen. Mazda heeft een visie en 
houdt vast aan specifieke 
merkwaarden, zoals rijplezier en 
een positieve bijdrage aan het ‘well-
to-wheel’ principe, waarbij de  

 

uitstoot gedurende de gehele 
levenscyclus van de auto wordt 
bekeken in plaats van alleen tijdens 
het rijden. Bij de ontwikkeling van 
de MX-30 zijn de technici van 
Mazda daarom heel kritisch 
geweest en is er bewust gekozen 
voor een relatief compacte batterij. 
Die heeft een capaciteit van 35,5 
kWh, goed voor een actieradius van 
200 km.  

Mede dankzij de batterijkeuze is het 
voor het eerst dat er geen tot 
minimaal prijsverschil is bij de keuze 
tussen benzine of elektrische 
aandrijving bij hetzelfde merk.  

 

De prijs, in combinatie met de 
uitrusting en het formaat van de 
100% elektrische crossover, is 
ongeveer gelijk aan de benzine-
equivalent: de Mazda CX-30. 

Een model voor de toekomst, maar 
ook met respect voor het verleden 
van Mazda met een interieur met 
milieuvriendelijke kurk, een subtiele 
verwijzing naar het bescheiden 
begin van het bedrijf als Toyo Cork 
Kogyo. "Vooruitkijkend naar de 
komende 100 jaar zal de klant altijd 
bij ons op de eerste plaats blijven 
en zullen we onszelf blijven 
uitdagen om unieke producten, 
technologieën en ervaringen te 
creëren waar onze klanten van 
houden", aldus President en CEO 
Akira Marumoto.  

De Hadi-Mazda Club feliciteert 
Mazda Motor Corporation, de 
dealerorganisatie en alle 
medewerkers in het heden en 
verleden die op welke wijze dan 
ook, een bijdrage hebben geleverd 
aan het behalen van dit jubileum! 
Het is de basis van onze vereniging 
waar we trots op zijn! 

 


