
Uit de Bussumse Historie
De autorennen in Bussum - Het vijfentwintig-jarig feest der K. N. A. C.

“Echte” wedrennen waren het, 
die de clou van de feestviering 
bij het 25-jarig bestaan der Kon. 
Ned. Autom. Club vormden. Op 
den straatweg tusschen Hilver-
sum en Bussum zijn ze gehouden 
en al lijken ze nog bij lange niet 
op de snelheidsraces die in an-
dere landen plaats hebben, toch 
waren ze voor de toeschouwers 
interessant en voor de deelne-
mers spannend.

Hier zijn enige kieken van den 
eersten ren-dag: een start in klas-
se A: A. G. Lang op Fiat en R. Vis-
ser op Talbot. Een snelheid van 65 
K.M. werd hier behaald. Dan zien 
we de baan op den Bussummer 
grindweg: twee deelnemers ko-
men met een snelheid van circa 70 

K.M. aangestormd. De derde kiek 
toont de overgroote belangstel-
ling die er was van automobielend 
Nederland: uit alle hoeken des 
lands waren de automobilisten 
opgekomen!
Uit: Het Leven  nr 28 7 Juli 1923

SAMENSTELLING: KLAAS OOSTEROM

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Parkeerterrein langs de Bussummergrindweg op de Fransche Kampheide.

De Nederlandsche Automobiel 
Club (NAC) is in 1898 opgezet 
naar Frans voorbeeld op een 
moment dat er in Nederland 
nog maar een dozijn auto’s 
rondreden. De club werd opge-
richt door een aantal enthousi-
aste automobilisten en stelde 
zich onder meer ten doel ‘het 
automobielwezen in Nederland 
te bevorderen’. Om dat te reali-
seren begon de NAC al snel met 
het sturen van rekesten naar 
overheden, het organiseren van 
congressen, clubtochten en be-
trouwbaarheidsritten, het er-
kennen van benzinedepots en 
het oprichten van hotels. In 1913 
kreeg de club het predicaat ‘Ko-
ninklijk’ voor de medewerking 
die de club leverde aan het le-
ger met een dreigende wereld-
oorlog in zicht.

Bij de KNAC was zowel aandacht 
voor verkeersveiligheid, rijvaar-
digheid als voor snelheidswed-
strijden. Fanatisme en levens-
drang hebben aan de wieg 
gestaan van de NAC die zich 
in 1908 al sterk maakte tegen 
maximale snelheden en in 1920 
tegen tolgelden. 

(Bron: website KNAC) 

Start op de Bussummergrindweg.

Tijdens de race op de Bussummergrindweg.


