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Officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club 
66e jaargang nummer 4 – december 2022 

Van het bestuur 
Het jaar 2022 zit er al bijna weer op. Wij kunnen terugkijken op een jaar met – ondanks een aantal 
annuleringen – toch mooie ritten die wij hebben kunnen rijden. De evenementen commissie heeft 
inmiddels een voorlopig programma opgesteld voor het komend jaar zoals u in deze nieuwsbrief kunt 
vinden. 

Op 25 maart hebben wij de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (JALV). Die staat reeds geboekt op 
de locatie Visscher Classique in Buren (op 9 december officieel geopend), centraal in het land zodat 
het voor iedereen bereikbaar is. Komt in groten getale! Uw inbreng en stem is van groot belang voor 
het voortbestaan van de club. 

Oproep aan de leden: 

 Voor de Pionierrit en de Slotrit zoeken wij nog organisatoren die het willen oppakken. De 
Pionierrit is voor wat betreft de route reeds uitgezet in de Achterhoek maar dient verder met 
catering en organisatie afgerond te worden. PAC-leden; meldt u zich! De Slotrit vraagt nog om 
een totale opzet. Wie neemt het initiatief? Meldt u zich aan: pac.evenementen@gmail.com 

Het bestuur is benaderd door dhr. Henk Brauer – actief lid van de Conam – die zich intensief verdiept 
heeft in de “eerste automobiel in Nederland”. Hierover heeft hij een uitgebreid artikel geschreven in 
het Conam Bulletin - uitgave lente 2022 – dat wij met toestemming en bronvermelding aan het slot 
van deze PAC-Nieuwsbrief toevoegen. Dhr. Henk Brauer heeft het voornemen om op 27 augustus 2023 
te Venlo een jubileumevenement te houden ter gelegenheid dat daar 130 jaar geleden de eerste 
automobiel rondreed. Voor dit evenement is de PAC uitgenodigd om deel te nemen met pionier-
automobielen met bouwjaar t/m 1919 en mogelijk ook van latere datum. Nadere informatie hierover 
zal nog volgen. 

Fons Alkemade – centrummanager van het NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische 
Documentatie) is van harte bereid om PAC-leden een rondleiding te geven in het NCAD te Helmond. 
Een groot deel van ons PAC-archief is hier ook ondergebracht. Gedacht wordt ergens in de komende 
maanden op een vrijdag. (zaterdag is niet mogelijk). Belangstellenden kunnen zich melden met een 
bericht naar pac.communicatie@gmail.com 

Heeft u de website https://www.ncad.nl reeds bezocht? 

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een gezond 2023! Wij hopen u te zien op de 
evenementen! 
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Helaas zijn er dit jaar weer een aantal leden (of partners van leden) ons ontvallen: 

Rob Boon (hij was ook voorzitter van 
de Morris-club) 

Tini van Leusen (echtgenote van Jan) 

Niena Jonker (weduwe van John) 

Wim Oldenboom (lidnr. 539)   

Dirk Veldhuizen 

Ann v.d. Camp (echtgenote van Wil) 

Ko Rustige (lidnr. 510)  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte! 

Van de redacteur 
Het jaar loopt ten einde en denken we reeds aan het volgende verenigingsjaar. In juni 2023 komt er 
weer een Tuf-Tuf-Magazine bij u in de bus zoals u reeds gewend bent. Wat daar in komt te staan is ook 
voor een groot deel afhankelijk van uw input. De KNAC bestaat dan 125 jaar en er is dan – mogelijk – 
aandacht voor het begin van het automobilisme in Nederland. Wie de eerste automobilist in Nederland 
was is sinds jaar en dag een discussie; hoffotograaf Zimmermans uit Den Haag of notaris Backx uit 
Wieringerwaard? Mogelijk waren er nog pioniers eerder. Leest u het artikel achter in deze Nieuwsbrief 
dat wij ontvingen van Henk Brauer en reeds eerder is gepubliceerd in het Conam Bulletin lente 2022. 

Wat wij hopen is dat vooral ook eigenaren met pionier automobielen reageren op de vraag naar input 
voor de Magazine. Foto’s uit het familiearchief met herinneringen zien wij graag tegemoet voor 
plaatsing in de Tuf-Tuf-Magazine 2023. Ook restauratieverslagen en ervaringen op ons totale 
interessegebied zijn van harte welkom. Reacties hierop graag vóór 2 april, het liefst nog eerder 
vanwege de voorbereidingstijd. Teksten graag in Word en (gescande) foto’s als JPG-bestand.  

Verder wens ik een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023! 

Veel leesplezier!  Henk 
Oost 

 

Hiernaast:  

Panhard & Levassor 
1928 

Bron: Delpher, Sport in 
Beeld van 16 oktober 
1928 

 

Wim Oldenboom organiseerde 
meerdere malen de 
Drenthetoer. Een evenement 
waar menig PAC-lid met groot 
genoegen aan deelnam. Wim 
verschafte ook vele PAC-leden 
onderdelen om de 
automobielen rijdend te 
houden. Wij zullen Wim 
missen! 
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foto: Gerben Zwart 

PROGRAMMA PIONIER-AUTOMOBIELEN CLUB 

2023 (onder voorbehoud) 

 

 

Datum Naam Organisator Locatie Bijzonderheden 
Za 25 
maart 

JALV Bestuur Museum Van 
Visscher 
Classique in 
Buren 

 

Za 15 
april 

Openingsrit Charles Jacobs 
/Gauthier 
Schmitz 

Bollenstreek Neem 
museumjaarkaart mee 

Za 6 mei Hollandsche IJsselrit Kees Schep  Onder voorbehoud 
Externe organisatie 

3-4 juni 2-daagse van Deventer Rob Gunsing 
/Sjaak Leenders 

Deventer  

8-9 juli Puzzelrit 
Harmelen 

Ellen en Susanne 
Oudhorn 

Harmelen  

?? Pionierrit ?? Achterhoek Hans v.d. Wouden 
heeft rit al uitgezet 
maar kan zelf niet de 
organisatie en 
narijden doen. 
Vervanging gevraagd 

Zo 27 
aug. 

Memorial/Jubileumrit 
130 jaar  

Goed industrieel 
erfgoed 

Venlo Externe organisatie 

9-10 
sept. 

2-daagse Fryslânrit Markus van der 
Wouden 

Franeker  

Za 7 okt Slotrit ?? ?? 
 

28 okt. Praatmiddag 1 ?? ??  
9 of 16 
dec 

Praatmiddag 2 Overleg met 
Hans v.d. 
Wouden 

 
Oliebollenmiddag 
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Reactie op de foto’s van de Traditierit 1967 (Nieuwsbrief 2022-3) 
De redactie ontving van mevrouw Marlies Schram-Beentjes – dochter van Jaap Beentjes – 
onderstaande herinnering die wij met haar instemming graag publiceren: 

Mijn naam is Marlies Schram-Beentjes. Ik ben een dochter van 
Jaap Beentjes die jarenlang lid was van de PAC met de Barré 
uit 1914.  

Van die prachtige oldtimer stond een foto in uw laatste 
nieuwsbrief, in een reportage door een anonieme gever. De 
foto is genomen tijdens de Traditierit van 1967, staat erbij. Mijn 
vader zit achter het stuur, naast hem zit mijn broer Johan, (die 
helaas in 2004 op de veel te jonge leeftijd van 49 is overleden). 
Op de achterbank zit een vriend, in het midden mijn zusje 

Josephine en rechts herken ik mijzelf.  

Wij hebben natuurlijk heel veel foto's van ritten van alle jaren dat mijn vader met de Barré reed, maar 
deze foto kenden wij niet. Geweldig om te zien en het riep direct veel jeugdherinneringen op.  

De dag vóór een rally moesten wij altijd het vele koper poetsen dat op de auto zit. Op de dag zelf was 
het altijd vroeg opstaan omdat de ritten vaak werden verreden in Utrecht of Brabant, best een stuk 
rijden vanuit Heemskerk, Noord Holland. De Barré werd op een trailer gezet en op een parkeerplaats 
aan de Rijksstraatweg wachtten wij dan vaak op de familie Spuls uit Castricum, die met hun antieke 
auto ook deelnamen. Gezamenlijk reden we dan naar de startplaats.  

Mijn zusjes en ik vonden het altijd heel leuk om te zwaaien naar het vele publiek langs de weg. Dan 
voelden wij ons net prinsessen. Bij het zien van de foto kwamen er allerlei mooie herinneringen boven 
aan de Traditieritten, de Picknickritten, en de ritten op Koninginnedag.  

Mijn echtgenoot en ik zijn in oktober 1978 door mijn vader in de Barré gereden naar de kerk. Mijn vader 
had 9 PAC-vrienden gevraagd om met hun auto's te komen, zodat alle bruiloftsgasten in een oldtimer 
vervoerd konden worden. Dat was een spectaculaire stoet door het dorp.  

In 2005 hebben wij helaas de Barré moeten verkopen nadat mijn moeder overleed. Mijn vader en mijn 
broer Johan waren haar al voorgegaan en mijn zussen en onze mannen hadden geen kennis om de auto 
te kunnen blijven onderhouden.  

Heel veel succes gewenst met de PAC in de toekomst. Ik zal jullie site wat vaker bezoeken, om te zien 
wanneer en waar er rally’s zijn, om nog eens te gaan kijken de sfeer van vroeger te opnieuw te proeven.  

Met een hartelijke groet, Marlies Schram-
Beentjes. 

Nawoord redactie; er was nog een tweede foto van 
de Barré met haar passagiers. Zie hiernaast. 

Overigens stond de Barré onlangs te koop maar is 
inmiddels weer verkocht. 

Komt deze auto weer terug in de PAC? 



nieuwsbrief, december 2022                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 6 
 

Traditierit op 16 en 17 september 1967 - vervolg 
 

Startnr 15; de Spyker 1905 , die in 
1953 in de speelfilm “Genevieve” de 
tegenspeler was van de Darracq uit 
1904. 

 M.M.H. (Max) Lips verwierf deze 
automobiel na het overlijden in 1962 
van de Engelse eigenaar. 

Beide automobielen staan in het 
Louwman Museum te Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder; startnr. 16; de Alldays & 
Onions 1905 van J. Daams. 
Verblijfplaats onbekend 
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Startnr. 17; Lion-Peugeot 1906 van E. 
Hoogreef. Nog in Nederland? 

 

 

 

Hieronder; startnr.18, de MAF 1908 
van M.M.H. Lips. Was ook te zien in 
het Autotron te Rosmalen. Waar is 
deze auto nu? 

 

 

 

 

Startnr. 29; Ford-T 1911 runabout van 
A. (Bram) Martini. Nog steeds in bezit 
van de familie en regelmatig te zien bij 
PAC-evenementen! 

 

 

 

 



nieuwsbrief, december 2022                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 8 
 

Startnr. 43; Peugeot 1913 van J.A.M. Nefkens. Deze 
door Ettore Bugatti voor Peugeot ontworpen “Bébé” 
is voor zover bekend niet meer in Nederland 

 

 

Rechts; startnr. 51; de Baby C.I.D. 1914 van D.L. 
Jordaan is lang in de familie gebleven maar is 
inmiddels buiten de PAC maar nog wel in 
Nederland 

 

Startnr. 53; Ford-T 1915 van de Haarlemse Auto 
Centrale. Voor zover bekend nu nog in de PAC 

 

Rechts; startnr. 55; Calcott 
1918 van G.B. Cooper (GB) 

 

 

 

Links; startnr.58; de AGA 
1920 van J. Jonker. Ooit 
gekocht in Duitsland, nu 
weer terug naar de Heimat 

 

 

 

 

 

 

Rechts; startnr. 62; Citroën 1922 uit de collectie Lips 
(Autotron) 
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Startnr. 75; Wolseley 1924 van J.M. Welch (GB) 

 

 

Waar zijn al deze Trèfles gebleven? Toen in overvloed maar nu zien we er nooit meer één… 

Links; startnr. 74; Citroën 1923 van 
U. Sauer (D) 

Rechts; startnr. 77; Citroën 1926 
van W.W.H. Heubult 

Onder; startnr. 81; Citroën van P. 
Spaans 



nieuwsbrief, december 2022                       Pionier Automobielen Club                                              Pagina 10 
 

Het startnummer is helaas 
onleesbaar, maar het is een AC, 
maar welke, 1923 of 1926? Er waren 
dat jaar zelfs vier AC’s op de 
Traditierit, allemaal van Britse 
eigenaars. De overige twee stamden 
uit 1912 

Is dit nr. 73 (1923) van C. Ward of nr. 
91 (1926) van Mrs E. Garrett? 

Zoveel belangstelling uit de UK, dit 
maken wij nooit meer mee…(Het 
rijmt ook nog) 

 

 

Startnr. 82; Opel 1924 van F. Hillers (D) 

Rechts; startnr. 95; Fiat 1926 van C.A. van 
Vulpen. Nog steeds in de PAC maar wanneer zien 
wij deze Fiat weer op een evenement? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startnr. 136; Ford-A 1928 roadster van W.P.A.J.M. Mutsaerts 

Rechts; startnr. 111; Ford-A 1928 phaeton van A. van Houten. 
Nu het trotse bezit van Juri Castricum 
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Startnr. 124; Bugatti T44 1929 van H. Klopper 

 

 

Startnr. 132; Bentley 1930 van J.A. James (GB) met 
kenteken GF9492. Wat is er over bekend? 

 

 

Geen startnummer bekend voor deze Morris 
Minor; komt niet voor in de deelnemerslijst. 
Bouwjaar 1931? Vanwege de gelakte 
radiateurmantel in plaats van een vernikkelde? 

 

 

 

 

 

 

 

Een rondje op het circuit van Zandvoort 
vormde de afsluiting van de Traditierit.  

Op de achtergrond zien we de Hispano-Suiza 
H6B van Herman Geesink, op de voorgrond 
rechts de Charron van Bob Bijvoet, nu van Fons 
Alkemade 

 

 

Rechts: startnr. 100; Citroën B14 van H. Moed 
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Praatmiddag bij Juri en Monique Castricum – 29 oktober 

 
Het was weer heel gezellig bij Juri en Monique Castricum in hun met auto’s gevulde ruimte in Winkel 
(NH). De ontvangst was uitstekend met de koffie en koek en wat er allemaal achteraan kwam aan 
drankjes en snacks. Prima verzorgd! Hartelijk dank! 

Te midden van alle historische automobielen, die iedereen ter plekke kon aanschouwen, bevond zich 
ook de Vermorel  die aan de PAC-Traditierit 1967 deelnam. Niets vermoedend had Juri deze vanuit 
België aangekocht vlak voor het moment dat de Tuf-Tuf-Nieuwsbrief 2022-3 uitkwam. Hierin werd 
aandacht geschonken met een fotoreportage over dit evenement waaraan deze Vermorel ook 
deelnam. Zo duikt een automobiel na 55 jaar weer opeens op! Inmiddels is deze automobiel weer 
verkocht naar Oostenrijk. Gemiste kans, PAC-leden! 

 

Wij hadden het genoegen een nieuw lid in de PAC te begroeten: Nan Beers uit Schagen. Hij kocht bij 
Juri een Vauxhall DX 14 Drop Head Coupé met een carrosserie van Salmons & Son, voorzien van een 
patented Tickford hood system, bouwjaar 1937. Wij hopen Nan met de Vauxhall het komende jaar te 
zien bij onze evenementen! 

 

 

 

De Vermorel 1922, met zijn 4 
cil.  1,7 liter zijklepper werd 
gebouwd in Villefranche (F) 
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Herinnering aan een Hupmobile roadster 1929 
Door: redacteur Henk Oost 

Met dank aan: J.W.C. Postel (voormalig eigenaar) 

Foto’s en historische informatie: J.W.C. Postel, of anders als vermeld 

 

Het moet in 1968 zijn geweest. Mijn vriend en ik waren 15 jaar en we gingen op de fiets op zondag wel 
regelmatig de stad Leiden – waar wij toen woonden - in op zoek naar oude of bejaarde auto’s die op 
ons aantrekkingskracht hadden vanwege hun historische uitstraling. Wij hadden hier meer mee dan 
met moderne vervoermiddelen die wij minachtten vanwege goedkoop en pretentieloos ontwerp en 
het ontbreken van nodige degelijkheid. Het was toen ook de periode dat nieuwe auto’s reeds roestten 
in de folder… 

Zo kwamen wij in de Witte Rozenstraat en 
daar troffen wij een imposante Hupmobile 
roadster uit 1929 voor een garagebox. Wij 
waren direct onder de indruk. Op de 
verbindingsstang van de koplampen 
pronkte een plaquette van de HAV, de 
Historische Automobiel Vereniging. 
Hiervan hadden wij nog nooit gehoord. De 
PAC kenden wij reeds omdat de oma van 
mijn vriend in Leimuiden woonde en daar 
kwamen de PAC-automobielen langs met 
de Traditierit van Utrecht naar Zandvoort. 
Wij stonden langs de weg naar deze 

automobielen te kijken en werden hiervan zeer enthousiast.  

Op enig moment kwamen uit de garagebox twee jonge heren die in de Hupmobile stapten. De motor 
werd gestart. Ik herinner mij nog het geluid van de startmotor die de krukas met 8 zuigers en 
drijfstangen in beweging bracht waarna de motor aansloeg. De “Hupp” reed in volle kracht de straat 
uit richting Jan Van Goyenkade, een lichtblauwe rookpluim achterlatend. Onze dag was goed… 

Enkele maanden later vond ik in de Autokampioen een artikel over de HAV. Van deze club kon je lid 
worden zonder auto; het ging om mensen met belangstelling voor historische auto’s, ook al had je er 
(nog) geen een. De link met de “Hupp” was gelijk gelegd en wij werden lid van de HAV. Wij ontmoetten 
hier de Hupmobile en de eigenaar J.W.C. Postel. Het was een aangename ontmoeting en hoorden het 
verhaal over de “Hupp”  en zijn geschiedenis die voor een belangrijk deel in Leiden plaatsvond. 

Een aantal jaren ging voorbij en de “Hupp” wisselde van eigenaar en verdween uit beeld. Veel later 
vroeg ik mij wel eens af waar de “Hupp” was gebleven; het kenteken 98-08-FE kwam niet meer voor 
in de registratie van het RDW. Wat is er gebeurd? Is de “Hupp” verkocht naar het buitenland, of 
misschien onherstelbaar het slachtoffer van een brand of zware aanrijding? Geen idee. 

Inmiddels werd ik archivaris van het Technisch-Historisch PAC-Archief. In dit archief waarin ik 
voortdurend zoek naar informatie voor de Tuf-Tuf vond ik een brief van dhr. Postel gedateerd 25 
november 1966 waarin hij de PAC benaderde voor lidmaatschap maar het antwoord van de PAC hierop 
is niet traceerbaar. (in die tijd liet de PAC auto’s toe met een bouwjaar tot en met 1926, men vond de 
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auto kennelijk toen nog niet interessant genoeg). De brief was vergezeld met een foto van de “Hupp” 
(hiervoor afgebeeld), precies zoals ik hem herkende uit de Witte Rozenstraat destijds. 

Het was mij bekend dat dhr. Postel destijds werkzaam was bij het 
Gemeente Archief Leiden (nu Regionaal Archief Leiden). In mijn 
vriendenkring kreeg ik onlangs contact met een medewerkster van - nota 
bene - het Regionaal Archief Leiden en toen kwam bij mij gelijk de vraag 
op over ene heer Postel die daar werkzaam was geweest. Het antwoord 
was spontaan: O ja, die ken ik, wat leuk ik zal hem vragen of hij contact 

met jou opneemt. En aldus 
geschiedde… 

Na enig moment reageerde 
dhr. Postel enthousiast en 
deelde een heel stuk 
geschiedenis van de 
Hupmobile met tekst en 
foto’s. Hieronder volgt zijn 
verslag: 

Hupmobile advertenties in dagbladen uit 1916 en 1928; bron: Delpher 

De Hupmobile roadster 8 cil. 4,4 ltr. Model M 1929 met chassisnr. 23759 is nieuw geleverd door de 
Amsterdamse/Haarlemse Riley (maar later ook Hupmobile) -dealer Van der Mark aan de eerste 
eigenaar, vermoedelijk een arts, in Haarlem. Het eerste provinciale kenteken is helaas niet bekend. In 
standaard uitvoering voor 2020 dollars geleverd met 6 discus wielen en de carrosserie door Murray. 

 

De Hupmobile met N.C. Overdevest voor de Leidse Melkinrichting “De Sierkan” op de hoek 
Herenstraat/P. de la Courtstraat te Leiden. Foto genomen op 1 maart 1939 
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In ca. 1938 kocht dhr. Overdevest van de Leidsche Melkinrichting "De Sierkan" aan de Herenstraat te 
Leiden de automobiel (kenteken H-30754). Hij gebruikte de auto o.a. om na zijn werk naar de 
Westeinderplassen bij Aalsmeer te rijden en daar te genieten van de rust en de prachtige polders. Ca. 
1947 werd de “Hupp” aan kampers/zigeuners verkocht echter zonder kenteken papieren!!! Later is de 
auto gegaan naar en jongeman in Driebergen en dook daarna weer op in Wassenaar met een 

kentekenplaat GZ-90348.  
De auto was verloederd, 
er was een boom op het 
stuur gevallen met alle 
beschadigingen van dien. 
Bij nazoeken in de 
kenteken registratie van 
Noord-Holland blijkt dat 
GZ-90348 is uitgegeven op 
29 oktober 1947, maar 
zonder tenaamstelling. Dit 
kan te maken hebben met 
de kwestie dat zigeuners 
geen vaste woon- en 
verblijft plaats hadden en 
dat het kenteken gewoon 
is toegewezen, maar dit 
blijft als nog een vraag. 

Een neef van N.C. Overdevest - G.N. Overdevest - melkslijter uit de Magdalena Moonstraat te Leiden 
kocht (vermoedelijk rond 1960) de in deplorabele staat verkerende Hupmobile roadster. Na vergelijk 
van de papieren, die nog in het bezit van de familie bleken te zijn en de gegevens van de aankoop, 
bleek deze dezelfde te zijn als van zijn oom. De “Hupp” was weer terug in de familie en werd deels 
opgeknapt door de knecht van G.N. Overdevest. Hij reed er o.a. mee in het Rijnsburgse Bloemen Corso 
in 1965 (zijn daar foto’s van?). Daarna verdween de auto in een pakhuis aan de Oude Rijn te Leiden. 

Ik woonde toen al een paar jaar op een woonschip aan het einde van de Drie Octoberstraat aan de 
Schelpenkade te Leiden en bereed sinds 1964 dagelijks een A-Ford Fordor (UG-52-18). Onze melkboer 
was G.N. Overdevest. Toen hij eens de A-Ford geparkeerd zag staan merkte hij op dat hij ook zo'n oud 
autootje had.... een Hupp...., ik had daar nog nooit van gehoord. Op een dag vertelde een medestudent 
die een A-Ford Cabriolet bereed dat hij van plan was om zijn wagen te verkopen en een Hupp...(De 
Hupp van Overdevest naar later bleek) .....aan te schaffen en of ik geïnteresseerd was om dan zijn 
wagen over te nemen omdat ik dat ooit eens had geopperd..... Helaas paste de auto niet in zijn garage 
en zo kwam de Hupmobile bij mijn vader en mij terecht nadat ik mijn Fordje in Groningen, waar ik toen 
net woonde, aan Radio Noord te Winsum had verkocht.  

foto’s genomen te Scheveningen, 
20 januari 1942 
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De “Hupp” onderging een restauratie die grotendeels aan de Witte Rozenstraat werd uitgevoerd. Zo 
werd de motor gereviseerd, de carrosserie hersteld en de kap vernieuwd (en nog veel meer). 

 

De “Hupp” stond op een keuringsnummer H-12-98 waar door ons nog ca. 2 jaar (verzekerd) mee is 
gereden voor hij na restauratie door mij en hulp van de Ambachtsschool in Leiden het nieuwe kenteken 
98-08-FE kreeg. 

links; de Hupmobile met het 
keuringsnummer aan de Witte Singel – 
tegenover De Sterrenwacht – te Leiden 
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de gerestaureerde Hupmobile roadster was een lust voor het oog… 
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De vreugde was echter van korte duur. In 1969 werd de auto verkocht aan medestudent P. De Graaf. 
Deze reed er mee maar het kenteken van de “Hupp” raakte zoek. Op 9 september 1975 werd een 
nieuw kenteken 79-GP-64 afgegeven. Sindsdien heb ik de Hupmobile nooit meer gezien. 

P. De Graaf verkocht de auto vervolgens aan een (Jazz)-muziekvriend dhr. Ir.Kingma uit Delft. Bij mijn 
weten is de Hupmobile (vermoedelijk nog steeds in min of meer de zelfde staat als waarin wij hem 
verkochten) nog steeds in Nederland. Ik sprak in 2007 P. De Graaf voor het laatst en hij vertelde toen 
dat hij wist waar de auto uithing (vertelde mij de verblijfplaats niet omdat hij van plan was hem 
eventueel terug te kopen......maar is dit bij een plan gebleven???). 

J.W.C. Postel 

 

 

De Hupmobile 
tijdens een rit in 
Leiden in 1970. 

(foto: Henk Oost) 

 

 

 

 

 

 

 

De Hupmobile 
tijdens een HAV-
evenement op de 
Veluwe in 1972.  

(foto: Henk Oost) 

 

 

 

 

Nawoord van de redacteur: Waar is deze Hupmobile nu? Het zou een waardevolle aanwinst voor de 
PAC zijn. Het kenteken 79-GP-64 staat nog steeds geregistreerd bij de RDW. De (originele) kleur 
zwart/groen klopt zoals ik de “Hupp” in 1972 voor het laatst heb gezien. Wie weet meer? Reacties 
graag naar pac.communicatie@gmail.com 
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Nieuwe aanwinsten voor de PAC 
De Technische Commissie heeft dit jaar de onderstaande automobielen geschouwd en PAC-waardig 
bevonden.  

Hieronder valt ook de Vauxhall DX 14 Drop Head Coupé van Salmons & Son van ons nieuwe lid Nan 
Beers waarover u reeds heeft kunnen lezen in het verslag over de praatmiddag bij Juri Castricum. 

Austin 7 Pearl1935, van Fiona de Vries  

 

  

 

 

 

 

 

 
  Chevrolet 1931, van Ramon v.d. Poel 

 

 

Pierce-Arrow Model 81 1928, van Klaas 
Kuin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolls-Royce Phantom 1 1923, van Rijn van 
Baal 
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Colofon 
Bestuur  

 voorzitter 
functie vacant 

 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, archief + redactie Tuf-Tuf 
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 
Henk Oost 
 

 

        


