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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
65e jaargang nummer 2 – juli 2021 

Van de voorzitter 
Het is nog rustig op straat, het geluid van de pruttelende Buick, een enkele buur die de 
hond uitlaat, waar ik naar roep: “Ik ga naar een rit” en er wordt terug geroepen “Veel 
plezier”. Op weg naar de Picknickrit van Hans en Sonja in Zevenhuizen. Een dergelijk 
ochtend ritueel is lang geleden, eind september 2019 was de laatste rit in Cothen. 

De vrijdagavond voor de Picknickrit waren nog nieuwe maatregelen afgekondigd, welke, 
gelukkig, geen invloed hadden op de Picknickrit. De Picknickrit vond volledig buiten 
plaats. Het was perfect georganiseerd. Het enige wat meegenomen moest worden was 
een stoeltje, maar voor de rest is gezorgd: drinken, eten en zelfs een toilet (dixi) was 
aanwezig. 

Met een goede onderlinge sfeer, of er geen 2 jaar voorbij was gegaan, werd de draad 
weer opgepakt. Ik kijk nu al uit naar de andere ritten: de Drenthe Toer, Jubileum 
evenement en Slotrit. Hopelijk kunnen ze allemaal doorgaan, ook met de geldende 
corona maatregelen. Ik vraag u tijdig in te schrijven. De horeca krijgt veel aanvragen en 
houdt zich aan de corona maatregelen. Dat betekent dat de PAC-organisatie op een 
gegeven moment concreet moet zijn richting de horeca ten aanzien van reserveringen. 
Indien u vragen heeft over een inschrijving, neem dan telefonisch contact op. Bij elke 
inschrijving staat een telefoonnummer, dat communiceert snel en is eenvoudig. 

Een heel ander onderwerp. Verenigingen moeten tegenwoordig voldoen aan een nieuwe 
wetgeving “de WBTR”, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Door te voldoen aan 
deze wetgeving moet wanbestuur voorkomen worden. Gerben Zwart en ik, Nel Verstoep, 
werken aan de WBTR-invulling en leggen onze voorstellen voor aan de overige 
bestuursleden en zullen dat vervolgens aan de leden doen. Enkele belangrijke 
onderwerpen in de WBTR zijn meervoudig stemrecht, tegenstrijdige belangen en belet en 
ontstentenis van bestuur (-sleden). De statuten van de PAC zullen ook aangepast moeten 
worden aan de WBTR. En als dat moet gebeuren, dan gelijk maar goed. Vandaar mijn 
vraag; zijn er leden die onderwerpen willen aandragen voor aanpassing van de statuten 
en is er een notaris, die ons daarbij wil helpen? Vragen over dit onderwerp graag richten 
aan pac.secretaris@gmail.com of gzwart@freeler.nl of nel5ver@xs4all.nl 

 

Ik hoop u te zien bij de Drenthe Toer, 

Uw voorzitter 

Nel Verstoep 
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Van de redactie 
Inmiddels hebben wij de eerst rit weer kunnen rijden; de Picknickrit op 10 juli j.l. 
en welk een plezier was dat! Eindelijk konden onze historische automobielen 
weer uit de stalling en toeren door het polderlandschap; Frisse zuurstof voor de 
carburateurs, dat wat nodig was en alle olie kon weer lekker opwarmen. Van 
deze rit leest u een uitgebreid verslag met foto’s van de deelnemende auto’s. 
Hopelijk heb ik er geen één vergeten, anders excuses hiervoor. Wij hebben 
elkaar en ook de auto’s enige tijd niet meer gezien. 

Verder deel 3 in de reeks “Banden en velgen” van Roland Dhondt – een expert 
op dit gebied met zeer veel historische kennis. 

Van mijn hand komt het artikel over rechts stuur, waar vroeger veel niet-Engelse 
auto’s mee waren uitgerust. Het hoe en waarom van dit onderwerp houdt mij 
sinds jaar en dag bezig en ik heb veel feiten – en veronderstellingen en 
tegenstrijdigheden - hierover eens op een rij gezet.  

De uitnodiging aan u om kopij of interessante foto’s aan te leveren voor de Tuf-
Tuf blijft natuurlijk altijd staan, alhoewel mijn mailbox nog niet steeds niet vol 
loopt. Wellicht voor u een uitdaging. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Uw redacteur, Henk Oost

 

Benz 10-35 PS 1925 
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PROGRAMMA PIONIER AUTOMOBIELEN CLUB 

2021 
 

Datum Naam Organisator Locatie Bijzonderheden 
     
Za 26 juni Bourgondische 

Tour 
Gauthier Schmitz Den Haag / Leiden Geannuleerd 

Za 10 en zo 
11 juli 

Pionierrit Hans en Sonja vd 
Wouden 

Achterhoek Geannuleerd 

Za 10 juli Picknick rit  Hans en Sonja vd 
Wouden 

Zevenhuizen Succesvol voltooid! 

Za 21 Aug Achterbankrit Juri Castricum  Geannuleerd 
Vr 3 – Zo 5 
sept 

Drenthe Toer Wim en Willy 
Oldenboom 

Drenthe Inschrijving gesloten 

Vr 24 – Zo 
26 sept 

Jubileum 
evenement 

Rob Gunsing en 
Sjaak Leenders 

Apeldoorn e.o. Inschrijving B+C sluit 
31 juli. Inschrijving A 
sluit 31 aug. 

Za 2 okt Slotrit Jaap van Wijk Bommelerwaard 
(GLD) / Land van 
Heusden en Altena 
(N-Br) 

Volgt nader 

Za 16 okt. Praatmiddag  Juri Castricum Winkel Volgt nader 
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Hoera, het kan weer!!! 

We hebben er allemaal lang naar uitgekeken om weer eens 
een PAC-rit te kunnen rijden. Vanwege de corona beperkingen was het in 2020 helaas 
niet mogelijk. Eind juni j.l. kwamen er versoepelingen en hebben het PAC-bestuur en de 
organisatoren besloten de Picknickrit op 10 juli 2021 te laten doorgaan.  

De picknickrit – een initiatief van Hans en Sonja van de Wouden – had als startpunt het 
parkeerterrein van een recreatiegebied even buiten Zevenhuizen nabij de Rottemeren en 
was tevens ook weer het eindpunt. Omdat alle ontmoetingen zich in de buitenlucht 
afspeelden was de opzet van het evenement coronaproof. Er kwamen in totaal zo’n 33 
auto’s aan de start met 77 deelnemers; een aanzienlijke score!  

 

Bij de ontvangst werd door Sonja de routebeschrijving uitgedeeld en de koffie met wat 
lekkers erbij geserveerd. Hans hield zijn openingsspeech over het hoe en wat van de dag 
en verwelkomde hij ons nieuwe lid Rob Wijnants waarna men de rit kon aanvangen; 
vanzelfsprekend een landelijke route door het Groene Hart van de randstad.  

Door: de redacteur; foto’s: Tanja Korevaar en redacteur 
Henk Oost 
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Packard Twin-Six 1920 Buick roadster 1928 

EMF type 30 1912 Ford A Pheaton 1928 

De Dion-Bouton type IE 1922  Morris Eight tourer 1934 

De PAC-auto’s staan weer op lijn! Links de Berliet 1929 van de fam. Zwart; reeds 50 jaar 
een bekende verschijning op PAC-evenementen 
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Rolls-Royce Phantom 1 1929 met fraaie “Boat tail” carrosserie 

Rolls-Royce 25/30 Sports saloon 1936 

Sunbeam 3 liter twin-cam Super Sports 1926 
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Lagonda M45 1935 

Lagonda saloon 1926 

Morris Eight tourer 1934 Morris Eight tourer 1938 

Morris Ten Six Special 1935 van ons nieuwe lid Rob Wijnants 
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Peugeot 202 découvrable 1939 

Peugeot 402 Grand Luxe 1936 

Nieuwe aanwinst van Pierre 
Snoeks is deze Fiat 501, ooit in 
de collectie van het Autotron. 

Ford T speedster 1915 

Een schitterende “oily-rag” 
Dodge Brothers uit 1928 

Oldsmobile 30D touring 1925 
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Aanwinst van Dick Bac; Deze Packard “Twin-Six” is 
nimmer gerestaureerd; met patina uit een vervlogen tijd 

Packard 733 1930 

Packard Twelve 1937 
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Ford truck met Ford-A street rod 

Deze Buick model 44 roadster 1929 was reeds een deelnemer op de eerste PAC-Traditierit 1956!  

Toeren in een 
landelijke omgeving; 
niets liever dan dat. 
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De lunch vond plaats op een plek in een recreatiegebied in de omgeving Kockengen. Hier 
kon men in de open lucht genieten van het prachtige weer en de goedverzorgde lunch, 
reeds klaar gezet door Hans en Sonja. Hiervoor werd ruim de tijd genomen waarna de 
terugrit naar Zevenhuizen kon worden ingezet. 

 

 Delage D6 1948 cabriolet Pennock 
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Deze Packard 120A uit 1935 is de nieuwe aanwinst van Hans en Ria de Visser 

De klassieke koffergrammofoon ontbrak niet bij de lunch! 

Aanwinst van Dick Bac; Deze robuste Stutz Chrysler roadster 1928 
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Tijdens het laatste deel van de rit werd de lucht donker en vielen er buien; open auto’s 
gingen even aan de kant om de kap op te zetten, maar gelukkig was het van korte duur 
en op het eindpunt werd iedereen opgewacht met een hapje en drankje en volgde een 
gezellig samenzijn. Nel Verstoep bedankte Sonja en Hans en voor de organisatie van 
deze zeer geslaagde rit met een presentje. 

Sonja en Hans, het was een fantastische dag! 

   

 

Bij het afscheid had de recent verworven Packard “Twin Six” van Dick Bac 
startproblemen. Hoe los je dat op? Gewoon aanslepen met nog een Packard “Twin Six”!  

“Ask the man who ownes one two” was immers de slogan van Packard. 
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BANDEN EN VELGEN 
Een moeilijke standaardisatie 

Door Roland Dhondt 

2. Hogedruk banden in Amerika 

In Amerika hanteerde men voor de maatvoering van de banden dezelfde 
conventie als in Europa: buitendiameter band x breedte band. Alleen rekende 
men hier in inches. Men ontwikkelde in Amerika zowel de hielband als de band 
met bedrade hielen en diende men dus hierbij te vermelden over welk type band 
het ging. CL staat voor Clincher tire (hielband) en SS voor Straight Side tire 
(band met rechte bedrade hielen).  

Waar in Europa de afmetingen der banden de evolutie van de automobiel wat 
achter liepen, heeft men in Amerika bij aanvang een strakke norm ingevoerd. De 
diameters zijn in volle inches met stappen van één inch en de breedtes zijn 
gestandaardiseerd op 3”,  3 ½”,  4”, 4 ½”, 5” en 5 ½”.  

De Ford Model T staat van 1908 tot 1919 voor op 30 x 3 CL en achter op 30 x 
3½ CL. Dus Clincher (hiel)banden van 30” buitendiameter en achter een halve 
inch breder dan voor.  

Net zoals in Europa is hier ook de hoogte van de band gelijk aan de breedte 
waardoor bij deze standaardisatie de diameters der velgen ook op volle inches 
uitkomen. De velg van een Ford Model T is dus voor 24” (30 – 2 maal 3) en 
achter 23”.  

De breedte der hielvelgen was smaller dan de banden. De hielvelgen voor de 
Ford Model T voor banden 3” breed waren 2 ½” breed.  

Voorkomende bandenmaten en hun uitwisselbaarheid met de Europese maten 
zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

Amerikaans    Europees 

30 x 3 ½  CL   760 x 90 

32 x 4  CL    815 x 105 

   32 x 4 ½  CL   820 x 120 

34 x 5  CL    880 x 120 

   36 x 5  CL    920 x 120  

   34 x 5 ½  CL   895 x 135  
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Daarbij dienden de banden iets opgerekt te worden maar dat was voor 
hielbanden geen probleem. 

Amerika heeft duidelijk een voorkeur voor banden met bedrade hielen en heeft 
daar een bijzondere velg voor ontwikkeld. Banden met bedrade hielen kan men 
niet oprekken zoals bij hielbanden, om over de velgrand te komen, daarom had 
men één van de randen van de velg afneembaar gemaakt (Fig.1). Na het 

afnemen van de ring kon men de band op de velg 
schuiven en vastzetten met de ring. 

De breedte van de velgen voor banden met 
bedrade hielen nam men breder dan de velgen 
voor hielbanden en gelijk aan de breedte van de 
band (Fig.2 hieronder).  

Men had aldus een standaard waarin ook de 
velgen betrokken en genoemd werden. Een band 
30 x 5 SS paste dus op een velg 20 x 5 SS. De 
band had een buitendiameter van 30”, de velg een 
buitendiameter van 20”. De band breedte en 
totale velgbreedte waren 5”.  

 

 

Fig.1 Fig.2 
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Voorkomende bandenmaten in de verschillende breedteklassen waren: 

Bandenmaat   Velgdiameter  

30 x 3  SS    24” 

30 x 3 ½  SS   23”  

31 x 4  SS    23” 

32 x 4  SS    24” 

   33 x 4  SS    25” 

32 x 4 ½  SS   23” 

33 x 4 ½  SS   24”  

33 x 5  SS    23” 

34 x 5  SS    24” 

35 x 5  SS    25”  

Ook in Amerika kende men het systeem van “oversizing” (overmaten) zowel voor 
hielbanden als voor banden met bedrade hielen. Daarbij nam men een band van 
een halve inch breder en behield men de binnendiameter van de band. 

Voor de Ford Model T, standaard uitgerust op vier wielen van 1919 tot 1924,  
met hielbanden 30 x 3 ½  CL was de overmaat 31 x 4  CL. Beide banden pasten 
op de velg van 23”. De overmaat voor – bijvoorbeeld - de band met bedrade 
hielen 31 x 4  SS was 32 x 4 ½  SS. Beide banden passen op de velg van 23”.  

In de Amerikaanse standaard was “oversizing“ dus intelligent ingebouwd, er was 
helemaal geen rek nodig en rek bij bedrade hielen was sowieso al niet mogelijk. 

Rond 1920 heeft men in Amerika de hielband verlaten (behalve de Ford Model T 
die de overgang slechts maakt in 1925) en verdwijnt de specificatie CL of SS.  

De volgende keer gaan we comfortabeler rijden op Amerikaanse lagedruk 
banden. 

 

Roland Dhondt 
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Het stuur zit rechts maar het is toch geen Engelse auto? 
Door: de redacteur 

Deze vraag zal menig eigenaar van een Bugatti, Hispano-Suiza, Talbot, Delage, 
Delahaye, Voisin en noem nog maar een paar dozijn luxe Franse automerken op, 
gesteld zijn. En niet alleen deze maar ook veel lager geprijsde automobielen 
hadden tot ca. 1930 en soms ook nog lang daarna tot zelfs na WO-II rechtse 
besturing. De samenhang van links of rechts rijden met een rechts of links 
gestuurd voertuig is niet eenvoudig weer te geven en verdient nadere uitleg. 

Wat was de oorzaak voor het links of rechts rijden?  

We moeten ver terug in de tijd. In de middeleeuwen hield men op de weg in het 
algemeen links; dat had te maken met ridders te paard die – overwegend - 
rechtshandig waren en het zwaard konden hanteren bij een tegemoet komende 
vijand; de oorsprong hiervan stamt waarschijnlijk reeds uit de Romeinse tijd. 
Later - rond 1800 - stelde Napoleon Bonaparte in dat rechtshouden een 
standaard regel werd; Tijdens de overheersing van Napoleon van grote delen van 
het vasteland van Europa werd het rechtshouden ingesteld als standaard. In 
Engeland bleef het links, officieel zelfs wettelijk vastgesteld in 1835. Napoleon 
heeft er nooit voet aan wal gekregen. In Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk-
Hongarije, de Balkan en Portugal bleef men links aanhouden omdat deze 
landen/gebieden buiten de invloedsfeer van Napoleon zijn gebleven. Hiermee is 
ook verklaard waarom men in de Nederlandse kolonies Nederlands Indië - het 
huidige Indonesië – en Suriname links reed en nog steeds rijdt.  

Rond 1830, bij het begin van de industriële revolutie in Engeland werd de 
locomotief en het spoorwegnet ontwikkeld. Op het vasteland van Europa werden 
de eerste spoorlijnen aangelegd door Engelse ingenieurs en werd het dus links 
rijdend bij dubbel spoor. De plaats van de machinist was bepalend; bij 
dubbelspoor moest hij langs de lange stoomketel de seinen kunnen zien die aan 
de vrije zijde – links - van het spoor stonden. Zodoende zijn er tot op heden 
landen waar de treinen links rijden, terwijl het wegverkeer rechts rijdt. Sinds de 
Verenigde Staten onafhankelijk werden van Engeland besloot men om in het 
wegverkeer rechts te houden als afkeer van het Engelse bewind. Dit werd vooral 
gestimuleerd door Franse kolonialisten die aan het rechts houden reeds gewend 
waren. 

Waar zat de bestuurder van een voertuig; links, rechts of in ’t midden? 

 

 

      

                  Doorgaans zaten koetsiers aan de rechterzijde 
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In 1769 ontwikkelde de Franse legerkapitein Nicolas-Joseph Cugnot zijn “fardier 
à vapeur”; een door stoom aangedreven tractor voor het verplaatsen van zware 
kanonnen. De bestuurder hiervan zat in het midden op de houten bok, een 
logische plek. In 1873 bouwde de Franse klokkengieter Amédée Bollée zijn 
stoomomnibus L'Obéissante waarmee hij een rit maakte van Parijs naar Le Mans.  

 

 

 

De bestuurder van het voertuig zat vooraan in ’t midden. In 1878 bouwde hij La 
Mancelle volgens dezelfde principes in meerdere aantallen. In Italië bouwde de 
militair Virginio Bordino in 1854 een door stoom aangedreven diligence waarbij 
de bestuurder plaats had in ‘t midden op de bok. Dit lijkt ook weer logisch maar 
komt waarschijnlijk voort uit de constructie van de stuurinrichting – een verticale 
as met daarop een travers met twee handvaten - die de vooras in rijrichting op 
een centraal draaipunt moesten verdraaien; (bij Bollée was dat reeds een rond 
stuurwiel met een enkel staand handvat). De bestuurder moest ook nog contact 
onderhouden met de stoker achterop de omnibus en moest overzicht houden. 
Met paard getrokken voertuigen (diligences) was dat anders want de koetsier 
kon met zijn teugels het paard (of paarden) mennen die de vooras om het 
centrale draaipunt in de bedoelde rijrichting trokken. En de koetsier zat – 
doorgaans – rechts op de bok volgens traditie. De stoomomnibussen raakten 
rond 1900 geleidelijk aan uit de tijd en 
de koetsiers – in dienst van veelal 
vooraanstaande families – kregen er 
een job bij wanneer de eerste 
automobiel ook een plek kreeg in het 
koetshuis. De koetsier werd 
“chauffeur” en zat volgens traditie 
rechts op de voorbank of zitting. Bij 
vierwielige voertuigen die waren 
uitgerust met de “Ackermann” 
stuurinrichting - waarbij beide 
voorwielen een bochtstraal 
beschreven met een 
gemeenschappelijk middelpunt - was 
het centraal geplaatste stuur ook 

rechts; La 
Mancelle 1878 

links,  L’Obéissante 
1873, waar het 2e 
stuurwiel voor 
diende is niet 
duidelijk 

Bij deze Benz Victoria uit 1894 staat 
het “stuurwiel” welleswaar in ’t midden 
maar de bestuurder zit links in 
rijrichting gezien 
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niet meer voor de hand liggend. De eerste automobielen hadden daarom rechts 
stuur maar er zijn uitzonderingen; zo zijn de automobielen – in feite klassieke 
rijtuigen met een achterin geplaatste motor - die Carl Benz bouwde in de laatste 
15 jaar van de 19e eeuw veelal links gestuurd!  

 

 

Begin 1900 kreeg het automobiel een moderner concept en werd de motor 
voorin geplaatst achter een radiateur die het gezicht van het automobiel 
bepaalde; Carl Benz verplaatste het stuur vervolgens naar rechts. Gottlieb 
Daimler plaatste van het begin af aan de besturing rechts. Waarom deze Duitse 
koplopers in de automobiel ontwikkeling verschillende denkbeelden hadden is 
onduidelijk.  

 

Het gevolg in diversiteit over de plaatsing van de besturing; 

De Franse auto’s hadden vanaf het begin rechts stuur. Dit standpunt werd 
aanvankelijk ook aangehouden in de Franse buurlanden. Toen in 1919 André 
Citroën op grote schaal automobielen besloot te produceren volgde hij het 
voorbeeld van Henry Ford. De gedachte van Ford was dat linkse besturing bij 
rechts rijden eleganter was voor het instappen van zijn eega, die zich dan niet 
door de modder van het Amerikaanse platteland naar de linker zijde van de auto 

Benz had een belangrijk afzetgebied in Engeland; alhoewel links gestuurd was 
dit kennelijk geen probleem voor het links rijdende Engeland!  
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hoefde te begeven. Met de “model-T” in 1908 was Ford hierin een pionier bij het 
invoeren van de massaproductie, maar hij was hiermee niet de eerste in De 
Nieuwe Wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichte auto’s zoals de Brush “Everyman’s Car” hadden in 1907 reeds links stuur, 
en ook op verscheidene highwheelers (Sears) en elektrische auto’s (Baker en 
Columbia) kwam linkse besturing reeds voor in het eerste decennium van de 20e 
eeuw. Deze lichte auto’s werden veelal bestuurd door vrouwen maar in het 
rechts rijdende Amerika kon de dame nog steeds niet links instappen omdat de 
besturing (side lever) de doorgang blokkeerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaanse Brush met links stuur, gefotografeerd in het – toen nog - 
links rijdende Stockholm in Zweden 

Baker Electric Victoria Columbia Electric 1903 
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In Frankrijk hadden de bekende 
Renault taxi’s rechts stuur 
(waren de eerste taxi 
chauffeurs voorheen geen 
koetsiers?) maar er waren ook 
Renault taxi’s met links stuur, 
waarom deze optie er toen al 
was is niet duidelijk.  

De peperdure Farman die in 
1919 werd geïntroduceerd had 
eveneens links stuur, al was 
rechts stuur op bestelling 
mogelijk.  

Geleidelijk aan gingen de producenten van de massa-serie-auto’s over naar 
linkse besturing omdat het bij het drukker wordende verkeer overzichtelijker 
was. In de landen waar rechts gereden werd verdween dan ook de rechts 
geplaatste kwadrantschakeling en werd vervangen door de pook op de 
versnellingsbak (central gear change) De snelle en duurdere merken hielden 
doorgaans nog rechts aan en werd links stuur een optie. Opmerkelijk is dat juiste 
de snelle auto’s rechts stuur hielden terwijl deze juist vaker tot inhalen in staat 
waren. Bij de introductie van de Delage DE/DI-serie – begin jaren ’20 - was er 
keuze mogelijk; links of rechts. In de onderdelen catalogus bood Voisin aan links 
of rechts stuur, maar er is geen enkele Voisin bekend die ooit geleverd is met 
links stuur. 

Waarom hielden de luxe en snelle automerken (en types) zolang vast 
aan rechtse besturing? 

Een algemene denkvisie is dat de luxe automarkt - op het vasteland van Europa 
- werd beheerst door welgestelden met een chauffeur en dan was het logisch dat 
de chauffeur rechts plaats nam en zodoende vlot over de berm of trottoirzijde 
zijn broodheer kon laten in- of uitstappen. Een prachtige veronderstelling maar 
waarom was het in het linksrijdende Engeland dan niet precies andersom? Wie 
kent een Rolls-Royce of Daimler, gebouwd voor de lokale Engelse markt met 
links stuur?  

Nog een redenering; De sportieve auto’s behielden rechtse besturing om dat het 
handiger zou zijn in bochten naar rechts een goed overzicht te houden op de 
begrenzing van de weg en een mogelijke afgrond. Prima gedachte maar wie kent 
een Engelse sportwagen, gebouwd voor de lokale Engelse markt met links stuur? 
Zeker in Engeland met de vele bochtige wegen, afgeschermd met greppels en 
heggen zou linkse sturing in dit opzicht handig geweest zijn… 

De (meeste) circuits draaien – in plattegrond gezien – rechtsom; daarom is het 
stuur rechts geplaatst. Dat kan een bijkomstige reden zijn om het rechtse stuur 
bij sportmodellen te handhaven, maar in de jaren 1890 waren er nog geen 
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circuits en de automobielen 
die deelnamen aan de race 
(lees betrouwbaarheidsrit) 
Parijs-Rouen in 1894 hadden 
allemaal rechts stuur. 

 

 

In de Verenigde Staten hadden veel auto’s vóór 1914 rechts stuur. Dit betrof 
veelal automobielen die gebouwd waren volgens een Europese licentie, zoals 
onder andere de in Amerika gebouwde Mercedes, Fiat, Berliet (Alco), Turcat-
Méry  en meerdere. Na WO-I ging het roer snel om; de Amerikaanse 
automobielindustrie ging over op links stuur. De Stutz en de Pierce Arrow (vlotte 
auto’s) hielden het nog wel een paar jaar vol met rechts stuur maar toen Rolls-
Royce in 1919 besloot in Springfield, Massachusetts een fabriek te openen voor 
de Amerikaanse markt werd links stuur de basis (rechts stuur bleef optioneel). 
Kort na WO-II besloot het Franse merk Delahaye zich op de Amerikaanse markt 
te richten met de nieuwe types 175, 178 en 180, met links stuur, geheel tegen 
de traditie in. De verkoopcijfers vielen echter tegen en Delahaye raakte in de 
financiële problemen. In 1950 werd de 235 als nieuw model gelanceerd, 
technisch grotendeels gebaseerd op de vooroorlogse 135, en het stuur ging weer 
gewoon naar rechts! 

Deze Panhard-Levassor 
uit 1895 heeft rechtse 
besturing; niet bepaald 
bedoeld om snel en strak 
door de bocht te gaan… 

De chauffeur van deze rechts gestuurde Peugeot type 126 uit 1910 kon het 
wel vergeten rechts in te stappen, ondanks het aanwezige “schijn”-portier; 
Veelal was de treeplank bezet met het reservewiel, accu, carbidtank en ook de 
versnellingshendel en –rem zaten voor een instap drastisch in de weg 
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Was rechts stuur niet een zekere traditie? 

 

Bij een aantal Europese merken is het niet ondenkbeeldig dat het vast houden 
aan rechtse besturing is geworteld in een zekere traditie. De cliënt bleef zijn 
merk getrouw. Een treffend voorbeeld is de Franse Salmson; In de twintiger 
jaren waren het lichte sportieve auto’s van het type “cycle car”, in de dertiger 
jaren werden het meer en meer gesloten modellen met een zekere luxe en na 
WO-II werden ze nog comfortabeler. Wie eens Salmson rijdt doet dat voor altijd. 
De auto evolueert mee met het ouder worden van de berijder. Tot de laatste 
Salmson in 1956 werd vastgehouden aan rechtse besturing. Waarom zou je een 
vaste cliënt een omschakeling laten doen? Het zelfde kan gesteld worden met de 
Amilcar. Ook Delahaye (behoudens de 
eerder vermelde slipper) en Talbot 
hielden zich hieraan vast, evenzo de 
Italiaanse Alfa-Romeo en Lancia hielden 
nog lang aan vast aan rechts stuur. 
Vernieuwend was overigens de visie van 
Jean Bugatti, de zoon van Ettore om bij 
het ontwerp van het type 57 (1934) het 
stuur naar links te verplaatsen; het werd 
door Ettore Bugatti resoluut afgewezen! 
Een pur-sang automobiel volgt niet de 
principes van een massaproduct en 
daarmee uit!  

 

 

Het kon ook nog anders; Deze Panhard Dynamic werd tussen 1936 en 1938 met 
het stuur in ’t midden gebouwd. De brede ponton-carrosserie – vol met Art Déco 
details – bood plaats aan 3 personen op de voorbank en 4 op de achterbank! De 
gedachte was dat wanneer de bestuurder in het midden plaatsnam deze het 
meest volledige overzicht had over zijn rijomgeving. In werkelijkheid was het 
aangenaam voor de bestuurder als hij links en rechts door een dame werd 
geflankeerd, zoals Alexis Kow het heeft getekend in de verkoop brochure. In 
1939 ging het stuur naar links. Voor Panhard was dit een uitgelezen kans voor de 
overgang van rechts naar links. 

 

Een links gestuurde Bugatti? 
Ondenkbaar! 
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Vooruitlopen op de toekomst? 

Volvo kwam in 1926 (model 1927) als Zweeds automerk op de markt met de 
besturing links, echter Zweden ging pas in 1967 over van links naar rechts 
rijden. De oorzaak van links verkeer in Zweden is een historisch gegeven zonder 
duidelijke oorzaak; de Scandinavische buurlanden hebben altijd rechts verkeer 
gekend. In de vooroorlogse jaren werden er wel veel Amerikaanse automobielen 
geïmporteerd met linkse besturing en was men hieraan wel gewend. Vanaf 1920 
was er in de Zweedse politiek een discussie gaande of men naar rechts rijden 
moest overgaan om zich aan te sluiten aan de buurlanden. Volvo heeft hier vanaf 
de oprichting reeds op geanticipeerd.  

 

 

Duitse auto’s hadden oorspronkelijk rechtse besturing maar omstreeks 1923 ging 
men over op links stuur. Opel haalde in die jaren reeds hoge verkoopcijfers met 
productie op Amerikaans principes gebaseerd en werd eind jaren ’20 door 
General Motors overgenomen. Tijdens de bezetting door Nazi-Duitsland werden 
de links rijdende Oost-Europese landen per direct gedwongen rechts te rijden. 
Vandaag de dag rijdt men in geheel Europa rechts, behalve Groot-Brittannië, 
Ierland en Malta en dat zal altijd wel zo blijven. 

Slotwoord; 

Het rechts plaatsen van de besturing in combinatie met rechtse rijrichting komt 
voornamelijk voort uit de traditie van de koetsier op de bok van paard getrokken 
rijtuigen, voornamelijk voortkomend uit Franse invloed. De vaste klantenkring en 
traditie zal voor bepaalde automerken ook invloed hebben gehad. Het sportieve 
rijden zal eerder een gevolgkwestie zijn dan een oorzaak. Auto’s waren er eerder 
dan wedstrijden.  

Bronvermelding: intensief speurwerk op internet en raadplegen van tientallen 
boeken en publicaties, specifiek gericht op dit onderwerp.  

De Volvo OV4 1927; reeds 40 jaar 
vooruit op een beslissing van de 
overheid! 
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Aangeboden 
Onze Baby C.I.D. komt te koop. Mijn vader D.L. (Loed) Jordaan was PAC lid (nr. 
52) en is in 2012 overleden. Mijn moeder gaat verhuizen en de garage komt te 
vervallen. Wij gebruiken de Baby C.I.D. eigenlijk onvoldoende en bieden haar te 
koop aan. Het zou leuk zijn als er een (toekomstig) PAC lid belangstelling voor 
zou hebben. 

De C.I.D (Constructions Industrielles Dijonaises) werd gebouwd van 1912 tot 
1914 en was een lichte voiturette met een ééncilinder Buchet motor van 944cc. 
Het betreft hier het type C met chassisnr. 665. De versnelling is van het zgn. 
type frictie met twee schijven en de eindaandrijving is met ketting op de 
achteras zonder differentieel. 

Mijn vader kocht de C.I.D. in 1961 van Henri Malartre uit Lyon, bekend van “le 
Musée de l’Automobile” te Rochetaillée-Fr. (zie Tuf-Tuf magazine 2020). Hij 
restaureerde de auto en deze werd in 1962 als PAC-lidwagen goedgekeurd. De 
auto is in behoorlijke staat, motor loopt maar de versnelling (twee schijven) 
heeft wel aandacht nodig. 

Gijs Jordaan, M: 06-30724701  E: jordaan@xs4all.nl 
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Stallingsruimte gevraagd 
Voor onze Hudson Super Six 
Roadster - 1928 (model 1929), 
reeds meer dan 60 jaar PAC-
lidwagen, zoek ik een geschikte 
en betaalbare stallingsruimte in 
de randstad, bij voorkeur regio 
Den Haag. Met de Hudson rijden 
wij van tijd tot tijd (PAC)-ritten. 
Ook zoeken we stalling voor de 
reserve onderdelen voor de 
Hudson, t.w. 2 motorblokken, 
voorassen, achterassen, 
spatborden, treeplanken, koplampen, losse onderdelen, etc.) De onderdelen 
hoeven niet bij de auto en hebben we (hopelijk) niet nodig en kunnen wat ons 
betreft ergens achter in een ruimte. 

Is er misschien een PAC-lid of –relatie die mij hieraan kan helpen of suggesties 
heeft? 

Gijs Jordaan, M: 06-30724701  E: jordaan@xs4all.nl 

 

 

Gevraagd door de redactie: 

Tijdschriften “De Auto” van vóór 1919 en “Autoleven” van vóór 1940 alsmede 
andere auto-tijdschriften en -publicaties (RAI ?) van vóór 1940. 

Gaarne als donatie ten behoeve van het Technisch-Historisch PAC-Archief. (als 
bron voor artikelen Tuf-Tuf) 

Aanbiedingen aan: pac.communicatie@gmail.com 

 

Gevraagd door de redactie: 

Weet iemand waar het – mogelijke - archiefwerk is gebleven van Léon en Arthur 
Janssen? Eertijds lid technische commissie en restauratiewerk voor de PAC? 

Weet iemand of er archiefwerk is nagelaten van Hein Visser, één van de 
oprichters van de PAC? Met name over het ontstaan van de PAC.  

Waar zijn de T-Fords Tudor en Touring gebleven? 

Reacties graag aan: pac.communicatie@gmail.com 
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Aangeboden 
Sinds geruime tijd ben ik in het bezit van 
een T-Ford Tudor uit 1925. Mijn leeftijd is 73 
en ik vind het van belang dat, nu ik minder 
tijd aan de Ford kan besteden, een ander 
plezier gaat beleven aan deze bijna 100 jaar 
oude auto. Ik zoek iemand met liefde voor 
deze auto, een van de grondleggers van 
onze moderne automobielindustrie. Als u 
enthousiast wordt voor het onderhouden van 
'ons Liesje' neem dan contact met me op, 
zodat we verdere afspraken kunnen maken. 

De Ford - bouwjaar 1925 - heeft de kleuren 
groen over zwart en is een in Denemarken 
gebouwde Ford met chassisnummer 
11242760. Zie ook bijgevoegde foto's. 

Wim van Grieken, PAC-lid nr. 470 

Tel. 040 243 92 55 

E-mail: wim.vangrieken@gmail.com 
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Colofon 
 

Bestuur  

 Nel Verstoep – voorzitter 
06-39792916   
Nel5ver@xs4all.nl 
pac.voorzitter@gmail.com 

 Peter Slootweg – secretaris + ledenadministratie 
035-6023266 
pac.secretaris@gmail.com  

 Gerben Zwart – penningmeester 
071-5760110 
gzwart@freeler.nl  

 Hans Wijland – technische commissie 
030-6567695 
h.wijland@hotmail.com 

 Patrick Martini – evenementen commissie 
040-2351152 
pac.evenementen@gmail.com 

 Henk Oost – communicatie 
06-31003572 
pac.communicatie@gmail.com  

Secretariaat 
Parklaan 90, 3765 GK  Soest 

Archief 
Henk Oost 
06-31003572 
pac.communicatie@gmail.com 

Pionier Automobielen Club 
Opgericht 13 mei 1956 – Koninklijk goedgekeurd 1959 – Aangesloten bij de 
Federatie voor Historische Auto- en Motorclubs (FEHAC). De vereniging Pionier 
Automobielen Club (PAC) heeft tot doel het bevorderen van instandhouding van 
antieke en historische automobielen. Tot de vereniging worden toegelaten 
automobielen met een bouwjaar tot en met 1940. Aan het oogmerk van de 
vereniging wordt in de ruimste zin van het woord inhoud gegeven door het bezit 
van antieke of historische automobielen met technisch-historische waarde te 
stimuleren en de leden te adviseren over het behoud ervan. 

Website:  www.pionierautomobielenclub.nl     
Facebook:  www.facebook.com/pionierautomobielenclub   
E-mail:      pac.communicatie@gmail.com  

Eindredactie nieuwsbrief 
Henk Oost 
 


