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18 JUNI 1936 | DE AUTO

De artistieke zijde 
 

van 
 

het automobilisme

DEZE BESCHOUWING werd niet geschreven voor degenen 
die in het automobielrijden nog of pas een middel van vervoer 

kunnen zien. Vijfenzeventig procent van de lezers van De Auto zou-
den dus het hieronder volgende ongelezen terzijde kunnen leggen; be-
schouwingen van economische, commerciële of utilistische aard vallen 
niet onder mijn competentie.

De psychologische factoren, die bij het automobielrijden van ten min-
ste even groot belang zijn als de lichamelijke geschiktheid of de conditie 
waarin de motor verkeert, worden echter volkomen ten onrechte ver-
waarloosd – niettegenstaande er bijvoorbeeld meer dodelijke ongelukken 
gebeuren uit hoofde van een temporaire geestelijke ongeschiktheid: ver-
strooidheid, gepreoccupeerdheid, dan uit hoofde van lichamelijke indis-
positie of mechanisch gebrek. En beschouwingen over de psychologische 
zijde van het automobilisme – waarover ik meen wél enige gegevens ter 
beschikking te kunnen stellen – zouden onvolledig blijven, wanneer niet 
in het licht gesteld werd dat ook aan de schijnbaar zo alledaagse bezig-
heid van gas geven, sturen en remmen een ‘artistieke’ zijde valt te ontdek-
ken.

De eigenaar van een in goede conditie verkerende foolproof Ame-
rikaan zal deze opmerking met een ongelovig schouderophalen beant-
woorden. Evenals de man die zijn automobilistische ervaringen slechts in 
het tocht- en trillingvrije achtercompartiment heeft opgedaan en wiens 
kijk op de weg hoogstens naast de bestuurderszitplaats werd ontwikkeld. 
Het is op het ogenblik een slecht tijdstip om over de niet direct prak-
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tisch nut vertonende zijden van het automobielrijden te spreken. Twintig 
jaar geleden, toen wij lang genoeg motorfietsen hadden aangelopen en 
langzamerhand tot een zoveelstehands Bébé-Peugeot1 waren opgeklom-
men, viel er aan het automobilisme zeer veel meer te beleven. Thans is 
de wagen: het normale middel van vervoer geworden. Juist zoals, mutatis 
mutandis, de koets en de diligence vóór de komst der spoorwegen. Er is 
op het diligencetijdvak een periode gevolgd welke niet de minste belang-
stelling meer had voor het paard, de motor van het voertuig van eertijds. 
Merk op dat de ruitersport, het paardrijden ter wille van het paardrijden, 
de laatste jaren sterk in opkomst is geraakt. De utilistische factor moest 
in zijn geheel uitslijten voor de mensheid het paard weer als element van 
levensvreugde kon gaan herontdekken. Niet anders zal het met het auto-
mobilisme gaan.

Dit vooruitzicht opent enige perspectieven. Het gewone gebruik-
spaard kon bijna overal vervangen worden door tractor en besteldrie-
wieler; het raspaard, de slanke volbloed, behoefde zich van de baisse in 
hitten en blessen niets aan te trekken. Zo zal, op ons terrein, de normale 
gebruiksautomobiel van jaar op jaar verder van de (soms danig preten-
tieuze) raspaarden van 1920-1930 af groeien. Maar dat de mensheid de 
ervaringen en het genot van het authentieke automobilisme op den duur 
volledig zou opofferen aan de wezenloze, abstracte comfort (waaronder 
dan verstaan wordt de absolute afwezigheid van bewuste hersenarbeid 
bij het eigenlijke rijden) en snelheid (welke dan nog slechts van betekenis 
is als verhoudingsgetal bij diverse rijtijden), kan ik vooralsnog niet aan-
nemen.

Op het ogenblik lijkt deze overdenking op een défense des temps per-
dus. Maar de man die langer dan twintig jaar het stuur heeft gehanteerd, 
begrijpt waarop hier gezinspeeld wordt. Autorijden is een (vrijwel vol-
maakt) middel van vervoer. Maar bovendien is het een sport, en dat niet 
alleen op de racebanen. En vervolgens behoort het in hoogste perfectie 
tot het terrein der kunsten. Op ongeveer dezelfde wijze als het verfma-

1 Van 1905 tot 1916 produceerde Peugeot de modellen Type 69 en Type BP1 die beide liefkozend 
Peugeot-Bébé werden genoemd. Het ging om een moderne, compacte en praktische automobiel met 
twee zitplaatsen, waarin geavanceerde techniek was toegepast tegen een lage prijs. Pijper heeft zelf een 
motorfiets en een Bébé-Peugeot gehad, voordat hij overstapte op de Pontiac en de Hispano-Suiza.
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len, dat de meesters uit de zeventiende eeuw zelf deden, tot het gebied 
der schilderkunst behoort, of het intoneren van hun instrument tot de 
occupaties der organisten. Volmaakt autorijden behoort tot het gebied 
der – tegenwoordig nogal verwaarloosde – levenskunsten.

Het beheersen van het apparaat automobiel stelt enige eisen. Daartegen-
over schenkt de bezigheid haar bedrijvers zeer wezenlijke satisfacties. Snel-
ler te rijden dan zijn concurrent is soms een zuiver sportieve bevrediging, 
maar dat bedoelen wij hier niet. De satisfacties van het superautomobilisme 
zijn veel verscheidener. Het vlot en vaardig afleggen van een bepaald ‘moei-
lijk’ traject geeft reeds voldoening – maar voor de waarlijke kenners van het 
automobilisme valt het zwaartepunt op de vraag ‘hoe’ dat bepaalde traject 
werd afgelegd, op welke wijze het gros obstakels werd overwonnen. Superi-
eur automobilisme kan bedreven worden in het drukke stadsverkeer (denk 
aan de befaamde Parijse taxi’s!), op de grote buitentrajecten, in bergland, in 
sneeuw-, mist- en ijzelperioden, zo goed als in augustus aan de Côte d’A-
zur – ja zelfs op de alleen voor auto’s toegankelijke, biljartgladde autostrade. 
Slechte, rechtaf slechte wegen zijn dikwijls volkomener afwisseling in het ge-
reglementeerde bestaan van de moderne mens dan l’itinéraire la plus rapide...

Men moet echter niet voor al zijn werk hetzelfde stuk gereedschap 
gebruiken. De eisen die men aan zijn automobiel moet stellen, variëren 
tussen ver van elkander verwijderde uitersten. De Nederlander, die elf 
maanden van het jaar kleine dagtrajecten moet rijden, maar die in vier 
weken zomervakantie zo lang mogelijk aan de Rivièra wil verblijven, 
heeft een wagen nodig die hem snel en safe van Amsterdam naar Can-
nes brengt, met zo min mogelijk inspanning en met gebruikmaking van 
zo weinig mogelijk dure Franse benzine. Wie in het bergland wil gaan 
toeren, moet al hoger eisen stellen aan zijn rijvaardigheid en aan zijn wa-
gen, wil hij tenminste niet halfweg iedere helling zijn automobiel in een 
stoomvoertuig veranderd zien. Terwijl ten slotte de allround automobi-
list erop uittrekt, winter en zomer, wanneer de vrije tijd het maar even 
toelaat, op zoek naar onbekende streken, verlangend naar tot nog toe niet 
beleefde avonturen. Onnodig te zeggen dat deze categorie niet tegen een 
gesprongen band opziet en volledig in staat is kleine normale herstellin-
gen aan carburateur en ontsteking eigenhandig uit te voeren. Deze pre-
misse houdt tegenwoordig al een scherpe selectie in...

Niet alleen het lekenpubliek decreteert hoe de auto’s wezen moeten; 
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de automobiel vormt op den duur een ras van autogevoeligen, die binnen 
korter of langer tijd genoeg krijgen van de gegarandeerde foolproof appa-
raten, die als vervoermiddel bewonderenswaardig zijn, doch als sportief 
element onbruikbaar genoemd moeten worden. Men zoekt naar sportie-
ve bevredigingen en vindt die, helaas, nog slechts in het verhogen van de 
snelheid. ‘Fijn’ rijden, welbewust gebruik maken van alle eventualiteiten 
die weg en verkeer opleveren – altemaal zaken die met de oude, pretenti-
euze wagens geleerd en gekund moesten worden, verstaat het overgrote 
deel der tegenwoordige autorijders (het woord automobilist kan in dit 
verband niet gebruikt worden) niet meer.

Zij, die zich door geaardheid en ontwikkeling tot het klassieke auto-
rijden aangetrokken gevoelen, kiezen hun wagens met duizendmaal meer 
zorg dan de zakenman die slechts een volmaakt vervoermiddel zoekt. 
Voor dezulken zijn er nog altijd de ‘nukkige’ sportwagens van klasse. Niet 
om te jakkeren, niet om sneller te rijden dan de eigenaar van een goed in-
gereden Ford-8 of van een ‘bliksemsnel accelererende’ zware Amerikaan-
se broeder. Maar ter wille van de puur automobilistische ambities welke 
ik hierboven aanduidde.

Automobielrijden kan meer zijn dan een zich verplaatsen. Het kan 
ook meer zijn dan een ontspanning, een divertissement. Het kan mentale 
gymnastiek wezen, voor de instandhouding van onze geestelijke capa-
citeiten van onberekenbaar nut. Het wordt dit echter pas voor iemand 
wiens automobilistische kennis en kunde zich in een praktijk van jaren 
hebben ontwikkeld tot meesterschap.




