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De rally heeft alles met Nijmegen en de Nijmeegse 
ondernemer Michael Aertnijs te maken. Deze eerste 
autohandelaar en eerste garagehouder van Nederland 
heeft er alles aan gedaan om de automobiel te 
introduceren in Nederland en om mensen vertrouwd 
te maken met dit nieuwe fenomeen.

In eerste instantie liep de race van Parijs naar 
Wenen en terug, maar Aertnijs pleitte succesvol voor 
Amsterdam als eindpunt in plaats van Wenen. Daardoor 
werd Nijmegen een doorgangsplaats. De race werd 
gehouden om het publiek kennis te laten maken met 
de auto, toen een heel nieuwe voertuig. Ook werd de 
oprichting van de Koninklijke Nederlandse Automobiel 
Club (KNAC) in datzelfde jaar gevierd, waarvan Aertnijs 
de initiatiefnemer was. 

Nijmegen speelde bij deze rally dus een prominente rol. 
Op de St. Annastraat was de intocht en De Vereeniging 
verzorgde ’s avonds een groots gala met diner. De 
automobielen werden gestald in het Arsenaal, om de 

volgende dag via de pont naar Lent verder te rijden 
naar Amsterdam.
 
De foto toont de overtocht van de Waal en de start van 
de etappe Nijmegen - Amsterdam. In het midden de 
schipbrug met op de achtergrond de St. Augustinuskerk 
en de St. Stevenskerk.
Op 28 april aanstaande zal de rustplaats wederom 
bij De Vereeniging zijn. De auto’s worden er gestald 
en zullen gedurende 
twee uur aankomen en 
vertrekken.

Nieuwsgierig geworden 
en wil je meer weten? 
Kijk dan op www.auto-
stadnijmegen.nl 

Mireille Peters, 
Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis

L'histoire se répète

COLUMN

Nijmegen vormt op 28 april aanstaande het decor voor een rally waaraan maar liefst 80 
oldtimers deelnemen. De oldtimers zijn gebouwd tussen 1899 en 1945. Met deze rally wordt 120 
jaar na dato de historische race van juli 1898 tussen Parijs en Amsterdam over gedaan, destijds 
georganiseerd door de Club Automobile de France. 
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