
Wist je dat de eerste auto in Nederland van een Hagenees was? Iets om trots op te zijn. In 1896
reed de hoffotograaf Adolphe Zimmermans in een Benz Victoria door de stad. De automobiel
kostte zo’n 4000 gulden, in die tijd een top-jaarsalaris.

Tegenwoordig rijden er te veel auto’s in Den Haag. Regelmatig staan we in de file en een
parkeerplekje vinden is in veel wijken een heuse ramp. Maar dat was meer dan 120 jaar
geleden natuurlijk wel anders.

Eerste auto

De Haagse hoffotograaf Adolphe Zimmermans las op een dag een interessant artikel over ‘een
mobiel zonder paard’. Dat ging dus over de automobiel. Adolphe was een vooraanstaand
fotograaf die veel werk had in de hoge kringen. Hij maakte bijvoorbeeld portretten van
koningin Wilhelmina. Geld genoeg dus voor zo’n bijzonder voertuig.

Adolphe is dan ook gelijk naar het Haagse stadsbestuur gegaan om een vergunning aan te
vragen om te mogen rijden in een automobiel. Dat bleek niet eens nodig te zijn. Dus kon hij
gelijk een auto bestellen bij firma Benz en Co in Mannheim. De automobiel Benz Victoria werd
vervolgens op 18 mei 1896 afgeleverd in Arnhem.

Adolphe ging natuurlijk niet zelf helemaal vanaf Arnhem naar Den Haag rijden. In die tijd was
dat een flinke rit want die auto reed helemaal niet zo hard. Hij liet zijn chauffeur de
automobiel ophalen en in Utrecht nam de fotograaf het stuur over.
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Regels

Voordat er auto’s waren gingen mensen vooral met paard en wagen op stap. Daar hadden zij
natuurlijk geen benzine voor nodig en er waren dan ook in 1896 geen tankstations. Adolphe
had daarom een eigen bezine opslagplaats in zijn eigen achtertuin. Ook waren er helemaal
geen verkeersregels voor auto’s of rijexamens voor de bestuurders. Wel was er in Den Haag
een maximum snelheid: ‘een matige gang’.

Pas in 1905 kwam er een landelijke motor- en rijwielwet. Daarin werd een maximum snelheid
van 15 km per uur in de bebouwde kom aanbevolen. In Den Haag vonden ze 10 km per uur wel
snel genoeg. Leuk om te weten: in die tijd reden er maar zo’n 100 auto’s in onze stad.

Twijfel

Toch is deze hele theorie niet helemaal waterdicht. In 1996 werd het 100-jarig bestaan van de
auto in Nederland gevierd. Toen zijn er documenten ontdekt waaruit blijkt dat Adolphe
misschien niet de eerste auto van Nederland had. Er zijn namelijk krantenberichten dat een
jaar eerder de Tilburger Bogaers al in een automobiel reed. En onlangs is er zelfs een tekst
gevonden uit 1893. Daarin staat dat toen in Venlo een driewielig rijtuig reed, aangedreven door
een benzinemotor.
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