
OUDE AUTO'S IN HET RHENEN VAN VROEGER

door

Gerard v.d. Horst

Foto l.De Dion Bouton.bouwjaar 1903.provinciaal Nr. L 652,motor l cyl.
6 pK,carosserie type tonneau,eigenaar dhr Philipse "Huize Remmerstein",
Rhenen.De foto is genomen in 1909,op de weg tussen de loswal en het
veerhuis.
Dit type auto was voor die tijd een van de meest betrouwbare en veel
verkochte lichte automobielen.De productie van 200 stuks per maand was
voor die tijd een unicum.
Deze auto heeft.evenals de Abeille van freule Schimmelpenninck (foto 3)
geen reservewiel en dus dezelfde problemen bij een lekke band,zoals
die daar beschreven zijn.Het probleem lekke banden was een probleem,
vaak groter dan technische mankementen.De auto's rond 1910 waren al
vrij betrouwbaar geworden,terwijl de wegen bij lange na niet vrij
waren van spijkers en dergelijke.



2. De Dion Bouton,bouwj aar 1903
carosserie type Phaeton.

Deze auto met het provinviaal
Nr L 816 was eigendom van
dr H.Waller te Amerongen en
kwam wel eens in Rhenen als de
eigenaar op familiebezoek kwam
bij zijn broer dr. W.Waller.
De carbidgas koplampen waren
hier,op de toenmaals gebruike-
lijke plaats,tegen het schut-
bord gemonteerd omdat de mo-
torkap verticaal omhoog ging
en de vrij grote koplampen,bij
dit smalle autotje,nogal pro-
blemen opriepen.
Deze auto had voor het lekke-
banden probleem een Engelse
oplossing n.l. een Stepney-wiel
dat naast de lekke band op het

spaakwiel geschroefd kon worden.Men reed dan dus met twee banden naast
elkaar waarvan er één lek was.
Op een voorwiel geplaatst gaf dit wel stuurproblemen maar met langzaam
rijden kon men thuis komen zonder het zeer vermoeiende handwerk van,na
vervangen van de band,het weer oppompen tot wel 6 atm.
Deze auto had toen al stuurversnellingen (te zien rechts naast de hoorn-
bal), een constructie die in de 50-er jaren weer terugkwam en ook weer
verdween.

De foto's 3 en 4 tonen een Abeille auto.bouwjaar ca 1908.Deze tweeper-
soonsauto van freule Schimmelpenninck (de dochter van de toenmalige bur-

gemeester van Rhenen) zal bij
oudere Rhenenaren dankbare her-
inneringen oproepen.
Het strenge uiterlijk (moment-
opname) van de "freule" is vol-
komen in tegenspraak tot haar
omgang met de Rhenense jeugd zo
rond de eerste wereldoorlog en
daarna tot haar huwelijk.
Vaak werden 's zomers jongeren
uitgenodigd om op Huize Heimer-
stein te komen spelen onder
haar bezielende leiding.

3. Abeille auto bouwjaar ca
1908.Carosserie type Phaeton.



4. Abeille,bouwjaar ca 1908.

Een van de hoogtepunten van deze
speelmiddagen was het vieren van
de verjaardag van één der gasten.
Als slot van het feest werd dan
de hele troep (soms wel 10 kin-
deren op en in deze auto gestopt
en reed de freule naar Wageningen
om bij een banketbakker haar
gasten op een taartje te trac-
teren.
Deze auto,nu een zeer zeldzame
auto,was uitgerust met carbidgas-
koplampen en petroleum zij- en
achterlichten.Voor die tijd was
de auto al vrij modern en was,
naast een kilometerteller in de
voorwielnaaf (zie klein langwer-

pig kijkgaatje in de wieldop),ook uitgerust met een snelheidsmeter (te
zien rechts naast de hoornbal).Let ook op het kleine rechthoekige raam-
pje in de voorruit.Dit raampje kon openklappen om bij regen of slecht
zicht de bestuurder nog wat zicht op de weg te geven.Ruitenwissers waren
toen nog niet uitgevonden.

Freule Schimmelpenninck was destijds de eerste dame die in Rhenen auto
reed en zeker ook een der eerste vrouwelijke automobilisten in Nederland.

Een lekke band bij deze auto was een groot ongemak want een reservewiel
bestond toen nog niet.De bestuurder moest met bandijzers de buitenband
demonteren en een nieuwe binnenband weer met de bandijzers monteren en
tenslotte met de handpomp het geheel weer op spanning brengen tot + 6
atmosfeer.Geen dameswerk. ~~

Op foto 4 is de freule met haar broer Jhr. Dé te zien.Deze jhr werd
medefirmant van de firma Grund aan de Maliebaan te Utrecht.destijds
importeur van Renault,Isolta Fraschini en Rolls Royce.

Op foto 5 een Renault uit +• 1910,
provinciaal Nr L 974.carosserie
type limousine,eigenaar notaris
J.A.van Iterson te Rhenen.
Deze zeer betrouwbare auto werd
altijd in perfecte staat onder-
houden , alsmede al het koperwerk
blinkend gepoetst.
Toch bezorgde deze prachtauto

5.Renault,bouwjaar ca 1910.



notaris van Iterson op een kwade dag een gebroken pols bij het aanslaan
van de motor met de slinger.Voor het z.g. aanslingeren van auto's was
het geraden een zekere procedure te volgen omdat,mocht de auto terugslaan,
de slinger dan uit de hand sloeg.Zo niet,dan was polsbreuk een logisch
gevolg.
Dit ongemak wenste de eigenaar voorgoed verholpen en de motor is toen
omgebouwd door eenelectrische starter,electrische koplampen,dynamo en
accu aan te brengen.De foto toont deze auto nog in de originele staat
met carbidgas-verlichting.
De hoorn op het voorspatbord gaf een prachtig langgerekt,zeer beschaafd
geluid waardoor deze auto direct te herkennen was.Op het dak is een
prachtig imperiaal te zien alsmede een reservewielhoes.waarin altijd
twee nieuwe banden aanwezig waren.

Renault,bouwj aar 1913
eigenaar dr. W.Waller,Rhenen

Op de foto's 6,7 en 8 de
Renault met provinciaal Nr
L 811,bouwjaar 1913,carosse-
rie type torpedo,kleur licht-
groen , eigenaar dr. W.Waller
te Rhenen.
In de periode 1913 tot ruim
in de 20-er jaren wel de
meest bekende auto in Rhenen.
Zelfs in de oorlogsjaren 1914-
1918 waarin tegen het einde
een zeer strenge benzine-
distributie gold,kon Dr.Walle:
(hij was huisarts) blijven
rijden met een benzine toe-
wijzingsvergunning ,kenbaar
aan een speciaal bord achter
op de auto.
De koplampen zijn carbidgas-
lampen die bij vorst in de
winter nogal eens moeilijk-
heden gaven (bevriezen van hei
water,dat nodig was in de
carbidgasgenerator om carbid-
blokjes tot gasvorming te
doen overgaan.).De zij- en
achterlichten zijn petroleum-
lampen.
De auto werd door dr.Waller
aangeschaft in 1913.



Het provinciaal nummer L 811 werd
indertijd afgegeven door de Pro-
vinciale Griffie te Utrecht.Dit
gold voor alle provinciën en iede-
re provincie had zijn eigen letter.

Vooral de lage nummers (onder de
1000) bleven als het even kon in
de familie en zo van vader op zoon
en van auto op auto.

8. De Renault 1913 van dr. Waller.
De foto is genomen in 1916.

In Rhenen waren destijds vrij veel lage nummers waarvan hieronder een
opsomming met hun eigenaren:

L 27
L 60 en L 61
L 69
L 124
L 652
L 811
L 973
L 974

Jhr. G.J.A.Schimmelpenninck.Huize Heimerstein
Jhr. Testas van Oudwulven
G.Leccius de Ridder
J.v.d.Horst,Bonds Rijwiel en Motorrijwielhersteller
M.C.Philipse.Huize Remmerstein
dr. W.WalIer,de Tangh
J.P.Beelaerts van Emmichoven,gemeente-ontvanger
notaris J.A.van Iterson

9. De Dion Bouton.bouwjaar ca 1913

Op foto 8 een De Dion
Bouton uit ca 1913,prov.
Nr L 652,carosserie type
torpedo,eigenaar was
M.C.Philipse.
Deze auto muntte uit in
een zeer soepele loop van
de motor,had afneembare
velgen zodat lekke banden
problemen veel vlotter op
te lossen waren.
De verlichting van de kop-
lampen was een carbidgas-
verlichting.met als modern
snufje dat de zijlampjes



reeds electrisch waren.
Bij deze auto is de carbidgas-generator goed te zien op de treeplank
rechts naast het reservewiel.Lampen,generator,radiateur,voorruitomlijs-
ting.handhoorn en wieldoppen,alles van koper hetgeen veel poetswerk
betekende doch in die tijd geen problemen opleverde.

10.Heerenstraat Rhenen,ca 1925

Op foto 10 staat een Renault personenauto bouwjaar 1924.Deze auto was
het kleinste en goedkoopste type,door Renault destijds uitgebracht en
bedoeld als poging tot massamotorisering van Europa,zoals Ford dit in
Amerika reeds bereikt had met zijn T Ford.Renault en vooral Citroen
alsmede Opel hebben elk op hun manier dit doel nagestreefd maar met een
mager succes.
De crisis in de dertiger jaren en daarna de 2e wereldoorlog hebben dit
onmogelijk gemaakt en pas diep in de 50-er jaren is hier de massamoto-
risering goed op gang gekomen.
Rechts op de foto bij de benzinepomp en de plank over de straatgoot
(riolering was in Rhenen nog onbekend) de garage van V.d.Horst.Verderop
rechts bij de boom is de schutting zichtbaar voor het in afbraak zijnde
distributiekantoor uit de Ie wereldoorlog,waar in 1926 de nieuwe garage
van V.d.Horst geopend werd,thans garage De Rhoter.
Links met de witte stoep bakkerij Batjes,v/h T.v.d.Grift,dan daarnaast
boekhandel C.Waiboer.daarnaast met gestreept zonnescherm het woonhuis
van E.van Ingen,oud wethouder te Rhenen.De bomen links stonden op de
stoep van winkel/woonhuis van fam. De Leeuw (dameshoedenzaak).



"***" ** Als kostschool voor meisjes
was deze school zeer in trek
bij de mannelijke leerlingen
van de toenmalige Landbouw-
school (nog geen Hogeschool)
te Wageningen.
Als Mulo-school onder leiding
van het hoofd Benninck zal
menig Rhenenaar hieraan her-
inneringen hebben.
Typerend voor deze school
was dat er,bij mijn weten,
nimmer klassefoto's gemaakt
werden zoals op andere scho-
len in Rhenen.
De auto links op de foto is
een Citroen uit +_ 1913 en
wel het kleinste type dat

Citroen toen bouwde,met een zitplaatsopstelling 2 voor en l middenachter
en derhalve het type klaverblad genoemd.

11.Oorspronkelijk kostschool voor meisjes,
daarna Mulo-school en stadhuis van Rhenen
foto ca 1923.

Nogmaals de auto van dr.Waller,de-
ze keer met enkele 'clandestiene'
inzittenden.De auto is de Renault
van 1913 en was van dr.Waller,die
hem bij garage V.d.Horst stalde.De
foto is genomen in 1916 op de was-
plaats na een wasbeurt.Vandaar dat
de koperen carbidlantaarns er af
genomen zijn om ze niet nat te la-
ten worden omdat ze anders weer
moesten worden gepoetst.
De man aan het stuur was de gara-
gehouder Jan v.d.Horst met achter-
in zijn vrouw,die 'zusje' Alie op
schoot heeft.Op de treeplank staat
zoon Jan,naast vader v.d.Horst zit
Jozef Schacht,een gevluchte Bel-

gische soldaat die met zijn gehele compagnie in Zeist geïnterneerd was
en waaruit V.d.Horst hem gehaald heeft om bij hem te werken,wat hij ook
gedaan heeft tot 't eind van de oorlog 1914-1918.Tussen V.d.Horst en
Jozef in staat Gerard en de laatste op de foto is Roelof.

12.Renault van dr.Waller op de
wasplaats van garage V.d.Horst



Nog enkele details: de auto had rechts stuur en een opklakbare voor-
ruit en was van het model torpedo.De auto was als eerste van die jaar-
gang voorzien van afneembare velgen voor het geval van een lekke band.
De levensduur van de hielbanden was toen met veel geluk ca. 6000 km.
De zijlampen waren evenals het achterlicht petroleumlampen.De radiator
stond achter de motor.Let ook op de mooie luchthoorn,de grote ge-
reedschapskist en de reservevelg met gemonteerde band compleet in de
hoes op de treeplank.Het rubber uit die jaren was nog erg gevoelig
voor zonlicht,vandaar de hoes.
De aanzetslinger is ook duidelijk te zien,electrische starter en
electrisch licht kwamen pas later.

Op de laatste foto de smederij annex
rijwiel- en motorrijwielherstelplaats
van J.v.d.Horst in de Heerenstraat.
Dit pand was oorspronkelijk de zomer-
residentie van de bisschop van Utrecht ,
de drie gebeeldhouwde stenen in de gevel
herinnerden hieraan.

Toen J.v.d.Horst de smederij tevens
hoefsmederij rond 1900 overnam van zijn
vader G.R.v.d.Horst ging hij vrij spoe-
dig over tot reparatie en zelfs fabri-
catie van rijwielen.Op één van de borden
achter de ramen staat reeds ANWB Bonds
Rijwielhersteller.
Toen de motorfietsen en nadien ook auto's
in Rhenen verschenen,kwamen de bezitters
hiervan meestal in de werkplaats om
technische problemen te verhelpen.De mer-
ken Altena,F.N.,B.S.A. en andere waren
toen veel voorkomende motorfietsen.
De ingang van de werkplaats was te smal

13. Garage V.d.Horst,1909

om auto's door te laten,reden waarom J.v.d.Horst in 1913 dit pand ver-
bouwde tot garage,de gebeeldhouwde stenen bleven in de gevel en zijn
helaas in 1940 door het oorlogsgeweld vernield.
Een andere lezing over deze stenen is,destijds door Mej.v.d.Bunt aan
iemand verteld die er om vroeg.dat de stenen op de zolder van het
Streekmuseum zouden liggen.
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