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Voor Oldtimer auto’s tot en met bouwjaar 
1959.      

      

   
Info/Foto’s: 
https://www.facebook.com/BorderlineOldtimerGrenszland    

   Goed Industrieel Erfgoed   

   
Info: henkbrauer@home.nl 
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De eerste auto die in Nederland reed en MEMORIALRIT 27-8-2023 

A) Naar aanleiding van de vele positieve reacties over het in TUF TUF geplaatste artikel over 
de historische gebeurtenis die in april 1893 plaatsvond "de eerste Auto die in Nederland reed" 
(Conam jaargang 32 nr.2) heb ik samen met de geschiedkundige Drs. Martin Bergevoet een 
vervolgonderzoek gedaan. We hebben meer krantenartikelen gevonden en een opgetekende 
getuigenis verklaring. Ook is er veel meer informatie over zowel de auto als de eigenaar 
opgehaald.  
Om bredere bekendheid te geven aan die gebeurtenis, het belang ervan en mobiel erfgoed 
hebben we het onderzoek in artikelen opgenomen die onder meer onlangs verschenen zijn in 
het Buch van de Landrat Kreis Viersen NRW Duitsland en het Jaarboek Buun en wel in 
uitgebreidere en wetenschappelijke versies. Ook omroepen zoals bijv. L1 hebben er aandacht 
besteed ( zie https://l1.nl/l1mburg-centraal-de-allereerste-auto-ooit-in-nederland-reed-in-venlo-
171525/. Maar er zullen meer publicaties evenals media andacht volgen. 
We weten dat er ook een paar mensen zijn die stoom aangedreven automobielen een 
belangrijkere positie willen geven dan brandstof aangedreven automobielen. Maar ook hebben 
we gevonden dat mensen met Duitse of Belgische roots en de periferie een belangrijke rol in 
de industrialisatie en automobielgeschiedenis van ons land gespeeld hebben.  
Vandaar dat we besloten hebben om de verbeelding van die vroege automobiel geschiedenis 
nog breder op te pakken door de organisatie van een: 
B Memorialrit  
Om deze historisch belangrijke historische gebeurtenis "de eerste Auto in Nederland april 
1893 "  nog meer beleving te geven willen we "Goed Industrieel Erfgoed "en een van de 
oudste Oldtimerverenigen van NRW Duitsland Motorclub Süchteln e.V. (www.msc-
suechteln.de) ondersteund door de ADAC op zondag 27 augustus 2023 een 
Memorial/jubileumrit 130 jaar eerste Auto in Nederland over de historische route  organiseren. 
Georganiseerd van voor en door Oldtimerliefhebbers.  
De historische en bijzonder mooie landelijke route van 16 km zal vanuit Suchteln ( ~12 km 
over de grens bij Venlo) door een prachtig landelijk gebied en via de grensovergang naar 
Venlo. 

 



 
 

 
 

Vervolgens de Leuther weg, Keulse Poort lang het oudste nog bestaande Tankstationsgebouw 
van Nederland ( alwaar een plaquette onthuld wordt)  over de Parade naar het Stadhuis. 
Daarna Maaskade langs de historische kraan en een bezoek aan een erfgoedmuseum.                           
We sluiten gezellig in eigen kring af.  

Met het belichten en op deze manier beleefbaar maken van deze historische gebeurtenis en daarmee de 
start van de rijke historie van grensoverschrijdende gemotoriseerd personen en goederen vervoer 
en economische voorspoed in Nederland en Duitsland willen we mensen daarvan laten genieten.  

Aantal deelnemers: Wij denken en zijn op zoek naar zo’n ~15 a 25 bijzondere Antique, 
Veterans oldtimers gebouwd van 1888 tot ~1925.  
Er hebben zich vanuit ons eigen netwerk al 5 mensen met dergelijke vroege automobielen 
gemeld. Maar we willen graag 15 a 25 van die vroege automobielen mee laten doen ( een 
soort Mini London Brighton Veteran Car Run, maar dan anders) . 
De rest pre war- en bijzondere postwar oldtimers (tot  en met 1959) zal wel lukken.                 
We organiseren al 31 jaar Borderline/Grenslandrit) en die voertuigen rijden een voor route van 
~60 km en daarna de Memorialroute. In totaliteit  is er plek voor ~120 oldtimers.  
Timing: bijeenkomst met Engels- of Niederheinisches ontbijt in Süchteln ( 12 km over de grens 
bij Venlo) ~10 uur.  
We zorgen verder voor de deelnemers voor: 
- een mooi boek, met naar behoefte opname van een foto van je auto , een  presentatie 

mogelijkheid en een kort verhaal van je auto en/of bedrijf  
– naar behoefte pre meet en greet bijeenkomst, 
– hulp waar kan en moet, ruimte voor transporters, etc. 
– bijzondere aandenkens ( Rallyplaat, Memorialaandenken etc.) etc. 
– De afsluiting is met muziek/zang van de groep de Oldtimers etc. sfeervol in eigen kring.                                                           
Het moet immers een heel mooie dag worden voor alle deelnemers. 
 

Hulpvragen:  

Als er leden zijn met dergelijk oude auto (1888-1925) die interesse hebben, vragen hebben, of 
mee willen rijden meld je dan even.                                                                                                     
Of mochten jullie mensen kennen met dergelijke oude voertuigen (1888-1925) : tip hun en ons 
dan via henkbrauer@home.nl.   

Zodat we er samen op zondag 27 augustus 2023 een heel mooi gebeuren rollend erfgoed 
gebeuren van kunnen maken.  

 

Met hartelijke groet 
Henk Brauer 
0640792123  henkbrauer@home.nl  
Goed Industrieel Erfgoed/Borderline Grensland 

Beeldmateriaal o.a. https://www.facebook.com/BorderlineOldtimerGrenszland/ 

  –  Borderline 2022: https://myalbum.com/album/tnbtCb2WtqzT8i/ 

Beschermheer Burgemeester Venlo  Antoin Scholten, Schirmfrau Bürgermeisterin Viersen  Sabine Anemüller  


