








Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 Ath. 2. Potloodtekening van een der deelnemers voor de buitenplaats VreedenHoff bij Nieuwersluis,vervaardigd door Jhr. J.A.F. Backer in juli 1898. (Foto Huisarchief VreedenHoff). minister van Waterstaat (die toestemming gaf. - A.L.) voor den automobielen-wedstrijd op de rijkswegen niet wat aan het belachelijke grenst en of in deze degastvrijheid niet wat te ver is gedreven. Thans zal gedurende 6 dagen, waaropde machines kunnen passeren, die weg onveilig zijn voor equipages, rijwielen,voetgangers en dan nog wel in dit seizoen!&quot; Nadat men inmiddels de landsgrens gepasseerd had voerde de tocht over Maas-tricht Roermond, Venlo en Nijmegen naar Utrecht. Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk dagblad van zaterdag 9 juli schreef: &quot;'t waseen heele sensatie vandaag onder de menschen op straat. Nieuwsgierig ston-den ze geschaard in twee rijen aan de huizenkanten vanaf het fort de Bilt totaan

de spoorovergang op den Amsterdamschenstraatweg, in een aaneengeslo-ten bochtige lijn. En tusschen het volk doken telkens op de blinkende helmen van politieagen-ten op korte afstand van elkander, zoo nu en dan zag men plotseling een armin de hoogte steken waarop onmiddellijk het opsteken van den arm van een an-deren post volgde; het sein van deze optische telegraaf was: dat er weer een aankwam. Het volk dat dan nog midden op den weg liep, stoof opzij, de baan werd 60





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 Afb. 3. Later werd voor het hek van VrecdenHoif vaak met auto's geposeerd voor reclame doelein-den. De autohandelaar, rechts tussen de ijzeren krullen zichtbaar, ziet er hierop toe hoe, 30jaar nade race Parijs-Amsterdam, zijn 8 p.k. Voisin wordt gefotografeerd. (Folokaart Huisarchief Vreeden-Hoff). Biljetten met vermelding van een en ander moeten bij de tolhuizen en in dekom der gemeenten worden aangebracht.&quot; De nog af te leggen weg Utrecht-Amsterdam, die ca 1812 op last van Napoleonmet klinkers was bestraal, mat 38 km en voerde langs - en soms door - de dor-pen Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis, Loenen, Loenersloot, Baambrugge enAbcoude. Dit oude traject, dat pas in 1954 door de huidige A2 werd vervangen,telde maar liefst 126 bochten, 27 kruispunten en 78 driesprongen.Alhoewel groot in aantal werden al die &quot;hindernissen&quot; zonder problemen ge-nomen. Anders dan van het

passeren van de finish, even voorbij de toenmaligechocoladefabriek van Blooker aan de Omval te Amsterdam, zijn er geen foto-grafische opnamen voorhanden, die deelnemers in de Vechtstreek laten zien.Wel is een tekening bekend die het moment weergeeft waarop een van de&quot;race-automobielen&quot; de buitenplaats Vreeden-Hoff bij Nieuwersluis passeert.De vervaardiger daarvan was Jhr. J.A.F. Backer (1853-1911) de zoon van Vree-denHoff's eigenaar Jhr. J. Backer jr (1820-1905).De heer Aertnijs, de secretaris van de Nederlandse Automobiel Club, op wiens 62



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 Afb. 4. Helene de Rothschild achter het stuur bij kasteel De Haar. Zij was de eerste vrouw die in Frankrijk haar rijbewijs behaalde. (Collectie Country Life, Londen). voorstel het parcours van Parijs naar Amsterdam voerde volgde, in gezelschapvan o.a. de president van de Franse automobiel club, baron Van Zuylen van Ny-evelt van de Haar en een verslaggever van de New York Herald, het hele ge-beuren met een speciale trein. Opmerkelijk is dat de Vrouwe van kasteel De Haar - geboren de Rothschild -zelf de gehele tocht mee maakte &quot;Niet als &quot;passagierster&quot; in een gemakkelijkhoekje maar als &quot;chauffeusse&quot;, als bestuurster van het rijtuig, dat den zeer be-scheiden naam van &quot;slak&quot; droeg, maar met eene snelheid van 30 a 40 kilometerper uur over onze wegen rolde.&quot; Toen zij op de tweede dag Nijmegen binnen reed ontvdng zij

bloemen waarmeezij haar motorrijtuig versierde en bij het passeren van de eindstreep te Amster-dam als laatste deelnemer werd een krans met linten in de Franse kleuren aanhaar voertuig vastgehecht. Winnaar van Parijs-Amsterdam werd de Fransman Fernand Charron met eenPanhard et Levassor. Hij legde de afstand afin 33 uur met een gemiddelde snel-heid van 55 km/h. De laatste deelnemer deed slechts enkele uren langer overhet traject. 63



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 Afb. 5. De Fransman Charron, de winnaar van de monsterrit Parijs-Amsterdam, met een Panhard.(Collectie AJ.A.M. Lisman). Na aankomst werden de automobielen in de grote zaal van het Paleis van Volks-vlijt aan het Frederiksplein te Amsterdam tentoongesteld. Het tijdschrift EigenHaard weet daarover te melden: &quot;Voor velen zal die expositie eene teleurstel-ling zijn geweest. Niet slechts omdat de voorwaarden van den wedstrijd medebrachten dat gedurende de heenreis en de terugreis geen oppoetsen ofschoonmaken mocht plaatshebben, zoodat de machines daar bestoven en be-modderd zag, als volhardende werklieden, die dagen lang niet uit de kleerenzijn geweest.&quot; Omdat men toen in open automobielen zonder voorruiten reed waren de deel-nemers zelf ook niet om aan te zien. Een ooggetuige schrijft daarover: &quot;Menigehotelier had moeite zich voor te stellen dat in deze vuile, zwarte

vagebonden,gehuld in een &quot;parapluie de chauffeur&quot; (een gummi kiel, die aan de hals her-metisch afsloot en tot aan de voeten reikte) zich de Franse aristocratie, de &quot;hau-te finance&quot; of de &quot;grande industrie&quot; verschool. Toen echter 's avonds allen, na 64



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 een bad te hebben genomen, zich hadden gekleed in rok of smoking en aan-zaten aan het gezellige diner, toen vormden ze zich een geheel ander gezel-schap waar beschaving en distinctie heersten.&quot; De Franse deelnemers waren na afloop verheugd en bijzonder ingenomen metde voortreffelijke maatregelen die in ons land getroffen waren om hun racemogelijk te doen zijn en mede vanwege de hartelijke en sympathieke wijzewaarop zij overal werden ontvangen. Met grote tact hebben zij van die ingenomenheid blijk gegeven door op hunkosten in een der hoofdstraten van Amsterdam een erepoort te laten oprichtenter gelegenheid van de inhuldiging van Nederlands jonge koningin zes wekenlater, waarvoor de stad Amsterdam zich reeds volop aan het opmaken was. Nieuwersluis, 3 maart 1998                                                        A.J.A.M. Lisman Bronnen Aeitnijs, M.W.,
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