
Gijs Asselbergs en John Roovers 

Frits Diepen, 
autoliefhebber pur song 

Naar aanleiding van het artikel Vliegtuigbouw in West-Brabant in het derde nummer van De Wa
terschans van 2016 en de bijkomende informatie in de daaropvolgende editie, wilden we nóg een 
hoofdstuk toevoegen aan het interessante leven van Frits Diepen . Frederik Jan Leo Diepen, gebo
ren op 29 augustus 1915 in Tilburg als zoon van een textielfabrikant, was niet alleen luchtvaartpio
nier, succesvol ondernemer en zakenman, maar ook een verdienstelijk rallyrijder en autocoureur. 
In een relatief korte periode in de tweede helft van de jaren dertig, van 1936 tot 1940, nam hij deel 
aan tal van nationale en internationale wedstrijden. 

Garagehouder en rallyrijder, een ideale 
combinatie 
In december 1934, amper vijf maanden na het 
voltooien van zijn gymnasiumopleiding, nam 
Frits Diepen een garagebedrijf aan de Antwerp
sestraatweg in Bergen op Zoom over en werd 
zo Forddealer [zie het artikel Forddealers in Ber
gen op Zoom in dit nummer). Vervolgens liet hij 
zich inschrijven in het bevolkingsregister 
van Bergen op Zoom . Hij ging eerst in de kost 
bij het gezin Van Baal-Raats in de Burgemees
ter De Roocklaan en een jaar later bij het echt-

paar Heijstraten-Clement aan het Bolwerk-Zuid. 1 

Op laatstgenoemd adres bleef hij twee jaar wo
nen, om vervolgens te verhuizen naar het ap
partement boven de showroom van zijn nieuw 
gebouwde bedrijfspand op de hoek van de 
Moerstraatsebaan [de huidige Buitenvest) en de 
Bredasestraat [afb. 1 ).2 

Het was Bergenaar Adriaan H.A.M. Testers die 
Frits Diepen introduceerde in het wereldje van 
de autosport. Testers was lid van de Automobile 
Club de Nice et Cote d'Azur en had al aan een 

Afb. 1. Oe Ditogagarage op de hoek van de Bredasestraat en de Moerstraatsebaan (nu Buitenvest} bij avond, situatie na de uitbreiding 

van het gebouw in 1940- 1941. Boven de hier fraai verlichte showroom zien we het appartement van Frits Diepen. Foto West-Brabants 

Archief, collectie BoZ 
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Afb. 2. Adriaan Testers (rechts} met zijn chauffeur Jan Wit hagen, deelnemers aan de Rally van Monte Carlo van 7 935, b1j de Packard 

met startnummer 7 25. Oe reserveband is al voorzien van een sneeuwketting I Oe foto is gemaakt achter de woning van Testers , 

Steenbergsestraat 27. Op de achtergrond: de achterzi;de van villa Johanna aan de Oranje Nassaustraat (de huidige Westersingel} 

van de familie Van Hasselt-Smits. Foto collectie familie Withagen. 

aantal door deze club georganiseerde rally's 
deelgenomen 3 Zo reed hij 1n 1935, samen met 
zijn privéchauffeur Jan Withagen, onder de naam 
Testers-Demeutemeester in een Packard vanuit 
startplaats Amsterdam de rally van Monte Carlo 
[afb. 2]. 4 In deze rally eindigde het tweetal in het 
algemeen klassement op plaats 103 van de in 
totaal 166 equipes. 5 Van de twintig Nederlandse 
deelnemers bezetten zij de zestiende plaats . 
Geen spectaculaire klasseringen, maar toen 
Testers samen met Fr1ts Diepen de volgende 
uitgave van de rally van Monte Carlo ging rijden 
vanuit startplaats Valença in het noordwesten 
van Portugal, zou daar al snel verbetering in 
komen. 

In de beginperiode van de autosport was het 
rijden van rally's en het deelnemen aan auto
races het vermaak van de beau monde, kortom 
van hen die over het nodige kapitaal beschikten. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw trad een 
nieuwe groep enthousiastelingen toe: de gara
gehouders. Het prepareren van hun voertuigen 
deden zij in eigen beheer met een team van ge
dreven monteurs, dat altijd voor de baas klaar 
stond. Testers en Diepen pasten precies 1n dit 
plaatje. Adriaan Testers, van huis uit al vermo
gend als zoon van een grootgrondbezitter, was 
bovendien getrouwd met een dochter van het 
echtpaar De Meulemeester-Van Hasselt , een 
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representante van de twee rijkste families van 
Bergen op Zoom aan het eind van de negen
tiende eeuw. 6 Frits Diepen, telg uit een geslacht 
van welgestelde text1elfabrikanten, zag zich 
gesteund door vakbekwame monteurs van zijn 
Fordgarage . Beide heren beschikten ook nog 
eens over veel vrije tijd, een belangrijke voor
waarde om deze tak van sport te beoefenen. Zij 
waren de voorlopers van de gesponsorde rally
rijders en beroepscoureurs. 

Rally van Monte Carlo, januari 1936 
De meest aansprekende wedstrijd voor auto
mobilisten destijds was de jaarlijkse rally van 
Monte Carlo, die in 1911 voor het eerst werd 
georganiseerd. In die jaren startte de rally van
uit verschillende Europese steden, vandaar ook 
wel de benaming sterrit, waarbij het ging om 
het rijden van grote afstanden over de meest 
onbegaanbare wegen onder vaak zware weers
omstandigheden om op die manier het uithou
dingsvermogen van mens en machine te testen. 
Een rallyteam kon helemaal uit mannen of 
vrouwen- de damesteams streden in een apar
te categorie- of gemengd zijn samengesteld en 
uit tot wel dr1e tot v1er personen bestaan. 
Naast de bestuurder was er een navigator, vaak 
tevens de tweede chauffeur, een persoon ver
antwoordelijk voor de administratie en het be
heren van vreemde valuta, reisdocumenten et 
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cetera en iemand die kleine technische manke
menten kon verhelpen. 
In de vijftiende edit1e van deze rally was het 
kleine Nederland goed vertegenwoordigd 7 Het 
gezelschap Testers-Diepen was een van de in 
totaal vi j ftien Nederlandse equipes die zich voor 
deze monsterrit hadden ingeschreven. Alleen 
Engeland met 32 en Frankrijk met 26 inschrij
vingen scoorden beter. Na Nederland volgden 
de Roemenen en Oenen, die ieder v1jf ploegen 1n 

de str1jd brachten, gevolgd door de Duitsers met 
vier, de Tsjechen met drie en de Zweden, Noren, 
Hongaren, Portugezen en Italianen met ieder 
twee. Amerika, Canada, Polen, Griekenland, Tur
kije en Zwitserland waren met elk één deelne
mer van de partij. De diversiteit aan automerken 
was zelfs nog groter dan het aantal deelnemen
de landen. Er deden niet minder dan 46 mer
ken mee. Bovenaan stond Ford, waar 25 teams 

QUINZIÈME 

R ALLYE 
AUTOMOBILE 

JANVIER 1936 
PROGRAMME 

Afb. 3. Omslag van het programma van de Rally van Monte 
Ca rio 1936, naar ontwerp van Robert Fa/cucci 1931/1935. 
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gebruik van maakten, gevolgd door Renault dat 
met negen wagens was vertegenwoordigd. 
In de vroege ochtend van 16 januari 1936 ver
trokken Testers, Diepen en privéchauffeur Wit 
hagen vanuit Bergen op Zoom naar Valença, om 
van daaruit met hun Ford V8 deel te nemen aan 
de rally naar Monte Carlo [afb . 3]. 8 Ze namen er 
hun gemak van en trokken er acht dagen voor 
uit om de afstand van 2000 kilometer te over
bruggen. Withagen was gewend aan het rijden 
van grote afstanden. Zo bracht hij ieder jaar het 
gezin Testers-Oe Meulemeester ter bedevaart 
naar Lourdes. 
Behalve vanuit Valença werd er gestart uit de 
plaatsen Athene, Boekarest, Tallinn, Umea, Sta
vanger, Palermo, Mess1na, Riga, Cluj, John o' 
Groats en Amsterdam. 9 Al naar gelang de start
plaats en de moeilijkheidsgraad van het traject 
waren er meer of minder punten te behalen, 
wat overigens niet altijd zo vanzelfsprekend 
was als het lijkt. Oe route vanuit Athene, 3844 
kilometer van Monte Carlo verwijderd, telde 
bijvoorbeeld zwaarder en leverde daarom meer 
punten op dan die vanaf het op circa 4000 kilo
meter gelegen Tallinn. 
Het traject dat Testers en Diepen moesten af
leggen, was 2978 kilometer lang en liep van 
Valença via Lissabon, Sevilla, Madrid, Pau, Tou
louse, Avignon, Brignolles naar Monte Carlo . 
Oe aankomst daar was op 29 januari [afb. 4]. Oe 
volgende dag stond er nog een klassements
proef op het programma. Eindoverwinnaar was 
het Roemeense team van Johann Zamfirescu 
en zijn navigator Peter Christea. Zij waren van
uit Athene gestart en reden ook in een Ford VS. 
Oe rijders met deze wagens waren overigens 
bijzonder succesvol. Behalve de eerste plaats 
wonnen ze nog drie prijzen en wisten ze twaalf 
trofeeën [bekers) in de wacht te slepen. Oe be
ker van Portugal ging naar de equipe Testers
Diepen, voor de beste prestatie van degenen die 
vanuit Valença vertrokken waren . Het team van 
Gerard Bakker Schut-Hans de Beaufort. gestart 
in Tallinn, won de beker van de Koninklijke Ne
derlandse Automobielclub [KNAC) en de beker 
van de Baltische Staten. Het team van Johan 
A. van Beeck Calkoen en Cornelis A. Bijlaard 
eindigde als beste van de deelnemers die van
uit Stavanger vertrokken waren en kreeg voor 
die prestatie de beker van Noorwegen. Van de 
veert1en gestarte Nederlandse teams waren er 
twaalf in Monte Carlo aangekomen w 



"'-\ . 

Lijst Nederlandse deelnemers 15e Rally van Monte Carlo, januari 1936 

equipe start nr. merk startplaats rangschikking punten 

De heer EA.C . Cornelius en mevrouw 4 DKW I Amsterdam, Nederland 47 
A.J . Cornelius- Sybrandy ! 1524 kilometer 596,6 

Louis Levie /Leo Ze ldenrust 6 Ford V8 idem 63 541,2 -----
F~rd V8---~ idem Sernardus H.G. Brinkel 46 51 565,4 

W. Zweerts de Jong 62 SS* idem 57 570,5 

Ir. W.L. Tiel 63 Minerva idem 71 I 

I j387,5 
touringcar** 

Maus Gatsonides 77 Hillman idem uitgevallen 
Min x 

__\"''i_lly Oosten 79 MG idem 52 i 584,7 
TJeerd de Boer 77 Chevrolet idem 46 598,1 

Johan A. van Beeck Calkoen/Cornelis 76 Ford V8 Stavanger, Noorwegen 9 I 

A. Bijlaard 3728 kilometer 1632 

Gerard Bakker Schut/Hans de Beaufort 31 id em Tal li nn, Estland 4 
4000 kilometer 637,4 

H.L.G. Koopman 36 BMW i idem 32 . 619 ,3 

Mr. Jacques J . Sprengervan Eijk !winnaar 60 Ford V8 I idem 33 
1929) /ir. Ad Paulen 618,4 
--

I Valença, Portuga l Jan J .C. baron Taets van Amerongen/ I 61 i Ford V8 uitgevallen 
J .J . Jaarsma I [2978 kilometer 

A. Testers/F Diepen 81 Ford V8 idem 37 615,4 

H.T. van Marken 59 Bentley I John o' Groats, Schotland niet gestart I 
I 

(3338 kilometer l 
*SS s taat voor 55 Cars Limited, een Brits automerk voortgekomen uit de Swallow Sidecar Company. 11 

**Minerva Kromhou tdiesel tourin gcar van de Algemene Transport Onderneming IA TOl met veertien inzi ttenden, twaalf 
passagiers en twee chauffeurs van de ATO, Van Dorland en Kinkelaar. 12 

Afb. 4. Aankomst van de equipe Testers/Diepen in een Ford V8 met startnummer 87 in een regenachtig Monte Carlo op 29 ;anuari 

7 936. Van links naar rechts poserend voor de auto: Adriaan Testers, Jan Withagen en Frits Diepen. Oe man met de aktetas is 

vermoedelijk een teamgenoot en komt ook voor op afbeelding 8. Foto West-Brabants Archief, collectie Bol. 
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Dat de autosport toen al een enorme popula
riteit genoot, getuigen de beelden die bewaard 
zijn gebleven van de aankomst op 5 februari 
1936 van een aantal rallyriJders in Nederland . 
Aan de grens in Putte werden Bakker Schut, De 
Beaufort. Van Beeck Calkoen, Bijlaard, Testers, 
Diepen, Brinkel. Levie en Zeldenrust allen Ford 
V8-rijders, door burgemeester Franciscus J. van 
de Ven welkom geheten [afb. 5). Na het passe 
ren van de Nederlandse douane hief iedereen 
het Nederlandse volkslied aan . Onder leiding 
van Frans Schuurbiers speelden de Kieler Zee
kadetten uit Bergen op Zoom hierna een spe
ciaal voor deze gelegenheid gemaakt Fordlied. 
Het een en ander werd door de Profilti film
dienst opgenomen terwijl de Algemene Vereni
ging Radio Omroep [AVRO] er verslag van deed . 
Vervolgens vertrok de karavaan richting Bergen 
op Zoom waar de rijders ter hoogte van de Dito
gagarage aan de Antwerpsestraatweg door een 
grote menigte feestelijk werden onthaald [afb. 
6). Vandaar ging de stoet verder richting Grote 
Markt waar burgemeester mr. dr. Petrus A.F. 
Blom de helden op het stadhuis ontving [afb. 7l. 
Hierbij was ook Christiaan G.F. Stenger aan
wezig, de onderdirecteur van de Nederlandse 
Fordfabriek. Kennelijk was de samenwerking zo 
goed bevallen, dat Testers en Diepen zich direct 

Afb. 5. De aankomst van de Nederlandse Monte Carlo rally

rijders, die op 5 februari 1936 bij hun terugkeer in Nederland 

de grens in Putte passeren. Rechts de winkels van Henricus 

Hendriks-Geerings en bakker Josephus Hendricks -Van Wellen. 

Foto West-Brabants Archief, collectie Bol 
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weer hadden aangemeld voor een volgende in
ternationale wedstrijd. 

Parijs-Nice, april1936 
Bij Parijs-Nice zal velen de meerdaagse wieler
wedstrijd, die sinds 1933 in het voorjaar wordt 
verreden, te binnenschieten, maar als critérium 
[beproevingswedstrijd] was het ook een begrip 
in de autosport. In 1936 werd deze rally voo r de 
vijftiende maal verreden. 13 Hij bestond uit dr1e 
etappes, diverse klassementsproeven en een 
bergrit. De animo van andere Nederlandse ral
lyrijders was niet bijster groot. Buiten het team 
Testers-Diepen, dat met een Lincoln Zephyr 
V12 met startnummer 5 meedeed, had alleen 
Tjeerd de Boer zich met Chevrolet ingeschreven 
[afb. 8). 14 Op donderdag 2 april reisden Testers 
en Diepen naar Parijs. Withagen reed in een 
tweede wagen vooruit om de bagage over te 
brengen. Twee dagen later stonden ze met 42 
andere equipes aan de start. In alle vroegte ver
trokken ze vanuit Orly bij Parijs naar Montluçon, 
een rit over 295 kilometer. Men was verplicht de 
afstand met een snelheid van gemiddeld vijftig 
kilometer per uur af te leggen. Liefst 39 ploe
gen, waaronder de Nederlandse deelnemers, 
slaagden in de opdracht en bereikten zonder 
strafpunten de finish . Na aankomst werd er nog 

Afb. 6. Het onthaal, met muziek, van een aantal Nederlandse 

deelnemers aan de Rally van Man te Carlo ter hoogte van de 

Ditogagarage aan de Antwerpsestraatweg op 5 februari 1936. 

Links van de Difoga garage de ingang van houthandel A. van 

Riesen. Foto West-Brabants Archief, collectie Bol 



Afb. 7. Ontvangst van een aantal Nederlandse deelnemers aan de Rally van Monte Ca rio in het stadhuis van Bergen op Zoom op 

5 februari 1936. Zittend van links naar rechts: Fr.lts Diepen, Adriaan Testers , burgemeester Petrus Blom en Jan Wit hagen. Staand 

van links naar rechts: vier onbekenden. Gerard Bakker Schut, Hans de Beau fort, Bernardus Brinkel, Johan van Beeck Calkoen en 

Cornelis Bijlaard Foto collectie familie Testers -Oe Meulemeester. 

Afb. 8. Fr.lts Diepen poserend bij zijn Lincoln Zephyr V12 met startnummer 5 tijdens Panjs-Nice, april 1936. Oe persoon geheel rechts 

is vermoedelijk een teamgenoot en komt ook voor op afbeelding 4 {man met aktetas}. Foto collectie familie Testers -Oe Meulemeester. 
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een snelheidspr.oef over 500 meter gehouden. 
Van de Nederlanders bezetten De Boer met 16,2 
seconden de achttiende en het team Testers
Diepen met 22,2 seconden de twintigste plaats . 
De snelste tijd, 12,2 seconden, werd gereden 
door Albert Perrot in een Delahaye. 
Voor aanvang van de tweede etappe van Mont
luçon naar Aix en Provence over 496 kilometer, 
was er eerst een behendigheidsproef, de zoge
naamde koude startproef: welke auto startte 
het snelst. De Bergenaren wonnen deze glans
rijk . De motor van hun Lincoln sloeg in negen 
seconden aan. De nummer twee had daar 12 ,2 
seconden voor nodig. De tweede etappe ve rli ep, 
vergezeld van goed weer, voor de overgebleven 
deelnemers zonder problemen . Ook de derde en 
laatste etappe van Aix en Provence naar Nice, 
over 186 kilometer, werd onder prima weerom
stand igh eden verreden. De korte rit kostte de 
rijders niet al te veel moeite en alle 39 equipes 
kwamen na dit pleziertochtje in de finishplaats 
aan . 's Middags moesten daar enkele proeven 
worden afgelegd zoals het in de snelst mogelij
ke tijd 180 graden keren zonder daarbij te rem
men of te sl ippen. Een andere proe f behelsde 
het over een afstand van tweehonderd meter zo 
langzaam mogelijk rijden om daarna over nog 
eens tweehonderd meter zo snel mogelijk te 
accelereren. Als laatste werd er een snelheids
en remproef gehouden, waarbij er over een 
afstand van driehonderd meter zo snel mogelijk 
gereden diende te worden waarna men vol in de 
remmen moest. Op dit laatste onderdeel waren 
Testers en Diepen met een twaalfde plaats in 
18,1 seconden beter dan De Boer die met 20,4 
seconden als eenentwintigste eindigde .15 Na 
twee rustdagen [7 en 8 april] volgde nog de zo
genaamde La Turbie-wedstrljd, in de buurt van 
Monaco. In deze bergetappe verspeelden de 
Nederlanders hun goede positie. De Boer en 
het team Testers-Diepen eindigden uiteindelijk 
op een teleurstellende negenentwintigste res
pectievelijk tweeëndertigste plaats in het alge
meen klassement. 16 

Het malheur van Adriaan Testers 
Een maand later, op 6 mei 1936, kreeg de zelf 
chaufferende Adriaan Testers, onderweg in 
Frankrijk naar een afspraak, een bizar ongeluk . 
In de buurt van Dijon werd Testers gestoken 
door een bij die de auto was binnengevlogen. 
H1j schrok daar zo van dat hij een verkeerde 
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beweging maakte met zijn rechtervoet en be
kneld raakte tussen het gas- en rempedaal. 
Het gaspedaal werd daardoor diep ingedrukt 
wat tot gevolg had dat de auto er als een speer 
van door ging. Testers raakte bij het nemen van 
een bocht de controle over het stuur kwijt. De 
auto raakte van de weg en sloeg tweemaal over 
de kop. Gelukkig was hij bij kennis gebleven en 
had hij, zich het gevaar voor brand realiserend, 
nog de tegenwoordigheid van geest om het con
tact af te zetten, een handeling die hem vrijwel 
zeker het leven redde. Door de klappen die de 
auto te verduren had gekregen was de benzine
tank gescheurd en stroomde de inhoud ervan 
de auto in, over Testers' lichaam. Passerende 
automobilisten bevrijdden hem tenslotte uit zijn 
benarde positie en vervoerden hem naar het 
ziekenhuis van Dijon, waar na onderzoek bleek 
dat hij een dubbele beenbreuk, diverse kneu
zingen en een ernstige hoofdwond had opgelo
pen.1 7 Toen dit nieuws Bergen op Zoom bereikte 
aarzelde Frits Diepen geen moment en vertrok 
direct met de echtgenote van Testers en haar 
drie kinde ren naar Dijon om de brokkenpiloot te 
bezoeken. Zodra zijn toestand het toeliet, werd 
Adriaan met een ziekenwagen naar Bergen op 
Zoom overgebracht. Vermoedelijk heeft Testers 
na het ongeval niet veel rally's meer gereden. 
Eenmaal vonden we zijn naam terug, in een 
Franse krant uit 1938, als deelnemer aan de 
rally Pa rijs-Antibes-Ju a n-les- Pi ns. 18 

Frits Diepen had zich inmiddels ingeschreven 
voor de Coupe Internationale des Alpes die in 
augustus verreden zou worden . Omdat Adriaan 
Testers nog herstellende was, moest Diepen op 
zoek naar een nieuwe partner Die vond hij in de 
Utrechtse garagehouder Karel Ton. 

Coupe Internationale des Alpes, augustus 1936 
In de morgenuren van 16 augustus heerste 
er, ongewoon voor de zondag, een drukte van 
belang in de Fordgarage van de NV Automobiel 
Maatschappij Rosier & Mei;er aan de Velperweg 
10 in Arnhem. Daar hadden zich alle Neder
landse Ford- en Lincoln ZephyrriJders verza
meld die aan de Alpenrit zouden meedoen. 
Van hieruit reed men gezamenlijk naar Luzern 
waar gestart zou worden voor een zesdaagse 
betrouwbaarheidsrit over 2339 kilometer door 
de Zwitserse Alpen. 19 Er waren dat jaar 74 deel
nemende auto's ingeschreven waarvan er elf 
de Nederlandse kleuren vertegenwoordigden 20 



Afb. 9. Aankomst van de Alpennjders van het Fordtea m op de Luikerweg in Valkenswaard bij hun terugkeer in Nederland op 

29 augustus 7 936. Oe wagens waren beschikbaar gesteld door de Nederlandse Fordfabriek in Amsterdam, vandaar de Noord

Hollandse GZ-kentekens. Van links naar rechts: wagen nummer 3 van Jan Erensen J Krabbenbos. wagen nummer 2 van Karel Ton 

en Frits Diepen en wagen nummer 7 van Lex van Strien en J Lange/aan. Foto Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, collectie 

Beeld, Fotopersbureau Het Zuiden. 

Karel Ton en Frits Diepen (wagen nummer 2) 
reden in hun Ford V8 voor een individuele klas
sering, maar maakten ook deel uit van het 
Fordteam. Dit team bestond verder uit Alexan
der Ph. (Lex) van Strien, een Forddea ler uit Cu
lemborg, met J.J. Langelaan (wagen nummer 
1) en Jan M. Erensmet J. Krabbenbos (wagen 
nummer 3). Ook reed er een Ford V8-kofferwa
gen mee, om alle bagage iedere dag naar de 
volgende startplaats te brengen (afb. 9). 

Dinsdag 18 augustus moesten alle auto's op 
een zogenaamd pare fermé worden geparkeerd. 
Twee dagen lang moesten ze daar in de open 
lucht blijven staan. Donderdag was het nog 
donker toen 's ochtends in alle vroegte het 
Nederlandse Fordteam als eerste startte. Op 
een teken van de starter moest de motor aan 
de gang worden gebracht, waarna binnen twee 
minuten 100 meter met de auto afgelegd moest 
worden. Wie er langer over deed, of bij wie de 
motor niet aansloeg, kreeg strafpunten. Oe 
spanning was om te snijden. Als eerste werden 
VanStrien en Langelaan tot het pare fermé toe
gelaten. Zij renden naar hun auto , VanSt r ien 
kroop achter het stuur, drukte de startknop in 
en ...... de motor liep. Een minuut later gevolgd 
door Ton en Diepen en weer een minuut later 
doorErensen Krabbenbos. Ook deze motoren 
sloegen direct aan, zodat het Fordteam de start
proef glansrijk had doorstaan. Oe kop was er af21 

Oe eerste etappe, met een afstand van 330 ki-
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lometer, ging van het regenachtige Luzern over 
Glarus, Linthal, Andermatt via de altijd lastige 
Oberalp-en Lukmanierpassen naar het zon
nige Lugano. 22 Oe Nederlandse Ford- en Lin
co ln Zephyrequipes s loten de eerste dag zonder 
strafpunten af. Oe volgende etappe voerde de 
rijders naar het 412 kilometer verder gelegen 
Sankt Moritz . Oe derde etappe met een lengte 
van 454 kilometer ging over acht Alpenpas-
sen . Na tien uur rijden voor de zware klasse, 
en elf voor de lichte klasse, kwamen de rijders 
inThun aan. Zondag was daar een rustdag, die 
door een aantal deelnemers werd benut om 
met de trein naar Bern te reizen om daar de 
Grote Prijs van Zwitserland op het stratencir
cuit van Bremgarten bij te wonen. Na deze wel
verdiende onderbreking ging het de volgende 
dag naar Lausanne. D1tmaal werd het hoog
gebergte gemeden zodat de strafpuntenoogst 
van de vrij vlakke rit over 393 kilometer gering 
was. Ook de vijfde etappe was niet zwaar en 
de 349 kilometer lange route leek meer op een 
toertocht dan een echte wedstrijd. Het tra-
ject leidde eerst door het berglandschap van 
Lau sa nne , ve rder westwaarts tot dicht bij de 
Franse grens en van daaruit naar Bazel. De 
zesde en laatste etappe over 401 kilometer ging 
via Luzern naar het eindpunt lnterlaken. Na zes 
dagen riJden en 33 van de hoogste en steilste 
Alpenpassen, hadden de Fordautomobielen zich 
bijzonder betrouwbaar getoond. Deze Alpenrit 
was dan ook voor de Nederlandse Ford- en Lin-
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coln Zephyrrijders een ware triomftocht en een 
geweldige reclame voor de beide merken. In 
de zware klasse was de eindoverwinning voor 
het Nederlandse Fordteam, dat met de Coupe 
des Alpes aan de haal ging. Bij de individuele 
rijders vielen nog twee Nederlandse equipes in 
de prijzen. Zowel Gerard Bakker Schut met G. 
Buddeme ij er op Lincoln Zephyr als D.H. Oavids 
met Paul H.L. Lamberts Hurrelbrinck op Ford 
V8 met nul strafpunten wonnen een Coupe des 
G/aciers. 

Rally van Monte Carlo 1937 
Frits Diepen had klaarblijkelijk de smaak te pak
ken en voelde zich thuis in het wereldje van 
deze avonturiers. Een tweede keer schreef hij 
zich in voor de rally van Monte Carlo. Bij deze 
editie vormde hij samen met Lex van Strien 
en Jan baron Taets van Amerongen een nieuw 
team 23 Laatstgenoemde was als derde persoon 
toegevoegd en verantwoordelijk voor de admi 
nistratie. Deze keuze had wel tot gevolg dat bij
voorbeeld de klus van het vervangen van een 
lekke band, vaak onder barre omstandigheden, 
door Frits Diepen geklaard moest worden. Van 
Strien was te dik en te groot en Taets had geen 
technische vaardigheden om deze taak uit te 
voeren . 
Als enige Nederlandse equipe, hadden de drie 
Tallinn in Estland uitgekozen als startplaats. 
Op 23 januari vertrokken Diepen, VanStrien en 
Taets van Amerongen vanuit Tilburg en reden in 
een ruk door naar Posen [het huidige Poznan] 
in Polen . De volgende dag kwamen ze, op 200 
kilometer van Warschau, de Franse deelnemers 
René A.J. Carrière en Jean Vial tegen, die met 
hun Matford Alsace V8, met een kapotte radi
ateur en koplampen langs de kant van de weg 
stonden 24 De Nederlanders ontfermden zich 
over de pechvogels en sleepten hen naar War
schau. Dezelfde dag probeerden ze Koningsber
gen [het huidige Kaliningrad] te bereiken, maar 
de grens tussen Oost-Pruisen en Polen bleek 
gesloten. Na uren wachten kwam eindelijk de 
Poolse douane opdagen, die nadat de forma
liteiten afgehandeld waren, de Nederlanders 
doorliet en direct de grens weer achter hen 
sloot. Nog was het niet gedaan. Nu bleek de 
Oost-Pruisische douane er niet te zijn en ston
den ze vast in een stuk niemandsland. Na veel 
moeite slaagden ze erin een grenswachter op te 
sporen en konden ze eindelijk hun reis naar Ko-
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ningsbergen voortzetten. Van daaruit vertrokken 
ze via Kowno [het huidige Kaunasl. in die tijd de 
hoofdstad van Litouwen, over zeer slechte en 
besneeuwde binnenwegen naar Riga [Letland]. 
Er stond bovendien een snijdende w ind en het 
vroor twintig graden. Het laatste stuk naar het 
440 kilometer verder gelegen Tallinn verliep 
zonder noemenswaardige moeilijkheden. Oe 
reis naar de startplaats was al een beproeving 
op zich en nu moesten zij zich opmaken voor 
de tocht van circa 4000 kilometer naar Monte 
Carlo , gedeeltelijk in omgekeerde richting over 
het traject van de heenreis 25 

Dinsdag 26 januari gingen ze 1n de Ford V8 van 
VanStrien op weg naar de eerste controle in 
Riga. Voor een deel over besneeuwde en met 
ijs bedekte wegen en onder slechte weersom
standigheden ging het verder over Kowno, War
schau, Berlijn, Hannover en Essen in de richting 
van Brussel. 

Een dramatische gebeurtenis 
Met name de rally van Monte Carlo trok in die 
dagen altijd veel bekijks. Honderden belang
stellenden verzamelden zich ieder jaar weer in 
de etappeplaatsen en vergaapten zich aan de 
bijzonder uitgedoste wagens . Deze waren uitge
rust met extra lampen, schijnwerpers, schop
pen, houwelen, sneeuwkettingen en andere 

DOODELIJK AUTO-ONGELUK 
TE GERWEN. 

De bestuurder aan de verwondingen 
overleden. 

Vrij dagmorgen circa kwart over 5 heeft 
te Oerwen een auto-ongeval pJà.ats gehad, 
dat aan den heer v. Helmond, garage-hou
der te Bergen op Zoom het leven heeft ge
kost. Vanuit de richting Helmond naderde 
met groote snelheid 'n Ford, waarin naast 
den heer v. Helmond gezeten was de heer 
Jansen en een chefmonteur, ~llen wonende 
te Bergen op Zoom, die met een gezelschap, 
dat in een wagen volgde een bezoek aan 
Venlo hadden gebracht, waar men de rijders 
van den Monte Carlo-rit had gadegeslagen. 

Gezien het vroege uur is niemand ll;e
tuige geweest van de toedracht van het 
ongeval. 

Afb. 10. Bericht in de De Zuid-WJ/lemsvaart van 1 februari 1937, 

wwwdelpher. nl 



Afb. 7 7. Frits Diepen [rechts} en Lex vanStrien [midden} bij hun Ford VB met startnummer 56 biJ aankomst in Monte Carlo in 7937. 

Links staat Jan J.C. baron Taets van Amerongen. Foto West-Brabants Archief, collectie Bol. 

nuttige zaken, die de coureurs op hun avontuur
lijke tocht naar de C6te d'Azur nodig hadden. 
De Nederlandse autosportliefhebbers troffen 
het bij de editie van de rally van 1937. De teams 
die vanuit het hoge noorden en noordoosten van 
Europa, uit de startplaatsen Stavanger [Noor
wegen] en Umea [Zweden] en uit Tallinn en Riga 
waren vertrokken, doorkruisten Limburg op weg 
naar België. In Venlo wachtte een grote groep 
fans hun helden op, waaronder ook enkele Ber
genaren. 
Op uitnodiging van Frits Diepen waren zijn 
bedrijfsleider Eduard W. [Wart] van Helmond, 
Jacobus A. [Sjaak] Jansen, constructeur, Hen
dricus Chr. Suijkerbuijk, directeur van het open
baar slachthuis en Theodorus M. Wagemans, 
boekhouder en procuratiehouder van Difoga, 
met een aantal wagens afgereisd naar Venlo 
om daar de rallyrijders te verwelkomen 26 Nie
mand van hen kon bevroeden, dat het uitstapje 
op tragische wijze zou eindigen. Diepen en zijn 
teamgenoten passeerden de grens bij Venlo in 
de nacht van donderdag 28 januari op vrijdag 29 
januari . Het gezelschap was daar in de gelegen
heid de rijders kort te ontmoeten en hun succes 
te wensen met het vervolg van de rit naar Brus
sel. Het was het laatste samenzijn van Diepen 
en Van Helmond. Ze zouden elkaar nooit meer 
terug zien. 
De Bergenaren reden vrijdags in alle vroegte 
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terug naar huis . In de buurt vanGerwen was 
een van de wagens betrokken bij een eenzijdig 
ongeval. Met grote snelheid was de auto, waar 
naast Wart van Helmond nog twee passagiers 
zaten, op de Gerwenseweg uit de bocht gevlo
gen en tegen een boom tot stilstand gekomen. 
Van Helmond had daarbij een schedelbasisfrac
tuur opgelopen en was in zorgwekkende toe
stand met de ambulance naar het Rooms-Ka
tholiek Binnengasthuis te Eindhoven gebracht, 
waar hij kort na aankomst is overleden [afb . 1 Dl. 
De maar 29 jaar oud geworden Van Helmond 
liet een echtgenote en twee zoontjes achter. 
De twee andere inzittenden kwamen er met een 
schouderfractuur en verwondingen aan het ge
zicht nog redelijk van af en konden na behande
ling per trein naar huis . De totaal vernielde auto 
werd door de politie voor nader onderzoek in 
beslag genomen. 
Niets vermoedend reden Diepen, VanStrien en 
Taets van Amerongen door naar Brussel en Pa
rijs. Door het postuur van VanStrien trokken ze 
in Parij s de nod1ge aandacht. Een Parijzenaar, 
ze lf klein van stuk, verbaasde zich over de Ne
derlandse reus Van Strien. "Quel homme" sta
melde hij en een andere toeschouwer maakte 
de opmerking: "Zak er niet doorheen" 27 Aange
komen in Monte Carlo en na het rijden van de 
bergetappe aldaar, eindigden zij op de twaalfde 
plaats [afb . 11]. 
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De klassering had nog beter kunnen zijn als 
Frits Diepen niet, in opdracht van Ford Neder
land. het uit Amsterdam gestarte damesteam 
van jonkvrouw Anna J.L.M. van Vredenburch, G. 
gravin van Limburg Stirum en meJuffrouw E.H. 
de Booy had moeten helpen de remmen af te 
stellen. Zodoende kon hij zich niet goed voorbe
reiden op de afsluitende klassementsproeven 
en verprutste hij de kans op een plaats bij de 
eerste tien . Dat de dames daarin wel slaagden 
door de vierde plaats in de Coupe des Dames 
te bezetten en bovendien ook nog de Outch 
Ford Trophy [for lady drivers] wonnen, was een 
schrale troost voor Diepen 28 Van Vredenburch 
ging daarna voor hem door het leven als freule 
godverdomme. 29 

Inmiddels waren Frits en zijn teamgenoten op 
de hoogte van het drama dat zich in Gerwen had 
afgespeeld . De dag voorafgaand aan de uitvaart 
van Wart van Helmond, op dinsdag 2 februari. 
reisde Diepen per vliegtuig vanuit Zuid-Frank
rijk naar Nederland om afsche id te kunnen ne
men van z1jn trouwe bedrijfsleider. 

Terreinrit op de heide Oldebroek 1938, Diepen 
wint in de open klasse! 
Niet alleen op de weg maar ook in ruig terrein 
stond Frits Diepen zijn mannetje. Bij de eerste 
Nederlandse terreinrace voor auto's, georga
niseerd op zaterdag 12 maart door de KNAC 
op de heide van de Legerplaats Oldebroek op 
de Veluwe, ging hij de strijd aan in de klasse E, 
een open klasse met vrije cilinderinhoud. Voor 
deze categorie hadden zich 22 van de in totaal 
50 deelnemers aangemeld. Onder hen waren 
veel bekende rallyrijders zoals Karel Ton en Lex 
van Strien , Diepen's voormalige teamgenoten. 
Niet minder dan twaalf Fords streden mee voor 
de overwinning . De overige merken in de klasse 
E waren Willy, Buick, Riley, Oldsmobile, BMW, 
Lancia, Chevrolet, Studebakeren Opel . 
's Morgens werden eerst de lagere klassen ver
reden en na de lunchpauze was het de beurt 
aan het hoofdnummer, de klasse E. De 21 deel
nemers. één coureur had verstek laten gaan, 
gingen van start onder een strakblauwe hemel 
voor tien ronden over een zanderig parcours . 
Tjeerd de Boer was als eerste weg, maar toen 
de stofwolken waren neergedaald, konden de 
duizenden toeschouwers zien dat Karel Ton al 
snel daarna de leiding had overgenomen. Het 
werd een schitterende race over lastig terrein 
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waarbij de auto's danig op de proef werden ge
steld . Het verloop van de wedstrijd was razend 
spannend. De uiteindelijke winnaar, Frits Die
pen, viel aanvankelijk niet op, omdat hij na de 
eerste ronde in de middenmoot, op de twaalfde 
plaats, de finishlijn passeerde. Elke ronde liep 
Diepen op zijn voorgangers in. totdat hij in de 
zevende ronde op de derde plaats lag, achter 
Karel Ton, die nog steeds aan de leiding ging 
met Klaas S. Barendregt op de tweede plaats. 
In de laatste ronde haalde hij Barendregt in. 
Vervolgens passeerden zowel Diepen als Ba
rendregt Karel Ton zodat laatstgenoemde met 
de derde plaats genoegen moest nemen [afb. 
12]. De middag was een groot succes voor Ford: 
alle podiumplaatsen werden bezet door rijders 
van dit merk. 30 

Uitslag terreinrit Oldebroek, 12 maart 1938. 

naam merk u: m: s 
1. Frits Diepen Ford 1:06 :18 

2. Klaas Barendregt idem 1:06 :29 

3. Karel Ton idem 1:06 :35 
4. Tjeerd de Boer Buick 1:07 35 
5. P.J . Nortier BMW 1:12:05 

f---
6. JW Meijer Ford 1:12 :16 

Naar het buitenland verplaatste Nederlandse 
autosportevenementen 
Voor het houden van snelheidswedstrijden op 
de openbare weg was begin twint1gste eeuw 
toestemming van de minister van Waterstaat 
vereist. Het ministerie was van mening dat dit 
soort van activiteiten van auto's en motoren op 
de openbare wegen een groot gevaar vormde . 
Om onder deze eis uit te komen gingen orga
nisatoren deze vorm van wedstrijdsport be
trouwbaarheidsritten noemen. Als reactie hierop 
wijzigde de overheid de wet en moest men 
voortaan voor álle wegwedstr ijden toestem
ming vragen, ook "voor het in beslag nemen van 
Rijkswegen voor betrouwbaarhe1dsritten" 31 

Meestal werd deze geweigerd en moesten de 
auto- en motorsportverenigingen naar het bui
tenland uitwijken . Onder leiding van een Ne
derlandse club en met de reglementen van de 
Koninklijke Nederlandsche Motorrijders Vereni
ging [KN MV] en de KNAC werden als alternatief 
voortaan ritten in Duitsland en België geor
ganiseerd, waaronder de Harzr1t. de Brabant 
Grensrit en de Oumonceau Bekemt. Ook Frits 
Diepen nam deel aan deze door Nederlandse 



verenigingen in het buitenland georganiseerde 
evenementen, aan de Harzrit zelfs drie opeen
volgende jaren. 

De Harzritten van 1937, 1938 en 1939 
Deze tweedaagse zeer zware betrouwbaar
heidsrit voor auto's en motoren door Duitsland 
werd georganiseerd door de Noord-Nederland
sche Motorclub [NNMC] in samenwerking met 
het Duitse Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps 
[NSKK] Motorgruppe Niedersachsen, dat met 
duizenden nazi's aanwezig was om alles in 
goede banen te leiden .32 Traditiegetrouw ver
zamelde men zich op de Grote Markt in Gro
ningen. De presentatie van de vaak bi j zondere 
auto's was voor de Groningers al een attractie 
op zich . Van de Grote Markt gingen de deelne
mers onder escorte van de motorpolitie naar 
Rütenbrock, net over de grens bij Ter Apel, waar 
de officiële start plaats vond . Niet minder dan 
94 deelnemers, waarvan 57 in de automobiel
en 37 in de motorkla sse konden in april 1937 
een tocht tegemoet zien die uit een cocktail 
van regen, modder en sneeuw zou bestaan. 
Vanaf Rütenbrock leidde de route via Oldenburg, 
Nienburg en Hannover naar Braunschweig. Na 
de lunch werd de rit voortgezet naar Bad Harz
burg, waar nog een bergtraject door het Harz
gebergte volgde. In totaal bedroeg de afstand de 
eerste dag, de afstand Gron ingen-Du itse grens 
niet meegerekend, 517 kilometer. De tweede 
dag was in opzet ongeveer gelijk aan de eerste, 
maar dan in omgekeerde volgorde. Eerst vond 
er een bergrit van 224 kilometer plaats door de 
Harz naar Seesen. In Lippe-Detmold, bij het re
s identies lot van de familie zu r Lipp e, waar alle 

AUTOMOBIELSPORT. 

DE TERREINRIT VAN DE 
·K. N. A. C. 

Diepen wint, met Ford 
de z·ware klasse. 

• 
lll 

Afb. 12. Ber icht in het Algemeen Handelsblad van 13 maart 

1938, wwwdelpher.nl 
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auto's en motoren op het slotpark geparkeerd 
werden, hield men drie kwartier pauze. 
De finish was in Springbiel bij Bad Bentheim 
aan de Nederlandse grens 33 In de sportklasse, 
voor auto's met een c ilinderinhoud boven de 
2500 cc, bezette Frits Diepen met zijn Ford in 
dat jaar de tweede plaats en moest hij Tjeerd de 
Boer in een Bu1ck voor laten gaan 34 

Voor de uitgave van 1938 waren niet minder dan 
137 inschrijvingen ontvangen , een bewijs dat dit 
jaarlijkse evenement bij steeds meer automo
bilisten en motorrijders in de smaak viel . In een 
aparte wedstrijd reden voor het eerst ook 100 
Duitsers mee die hetzelfde traject volgden . Het 
weer bood voor elk wat wils: regen, zon en in de 
Harzeen sneeuwstorm 35 

Op de hoofdwegen moest een gemiddelde van 
60 kilometer per uur worden gereden . In de 
bergen was dat 45 kilometer, maar het was een 
hele toer om onder deze weersomstandigheden 
dat gemiddelde te halen. Bij dit evenement kwam 
Diepen, met zijn Ford in de sportklasse, niet 
verder dan de zevende plaats. Wel revancheerde 
hij zich ten opz1c hte van Tjeerd de Boer, die de 
achtste plaats bezette. Winnaar werd Klaas Ba
rend regt, die ook met een Ford reed 36 

In 1939 organiseerde de NNMC, vanwege haar 
25-jarig bestaan, een jubileumeditie van de 
Harzrit. Ondanks het verbreken van de sportbe
trekkingen vanwege de internationale spannin
gen aan de vooravond van het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, kreeg het Harzrit-comité 
van het Duitse Sportministerie toestemming de 
rit te houden. Ook het Nederlandse Ministerie 
van Waterstaat had voor de jubilerende NNMC 
een uitzondering gemaakt en had middels een 
officieel document zelfs toestemming gegeven 
om het traject Groningen-Ter Apel [grens] ook 
in wedstrijdverband te rijden. 
De politieke onrust in Europa wa s voor velen 
reden om van deelname af te zien. Er versche
nen maar 60 automobilisten en 27 motorrijders 
aan de start, onder wie veel Harzridders, de 
benam1ng voor bekende rallyrijders die altijd 
van de partij waren Y Dat deze editie de laatste 
zou zijn, zal menigeen waarschijnlijk niet heb
ben vermoed 38 Het hoge aantal strafpunten 
in de einduitslag liet zien hoe zwaar de rit in 
dat jaar was geweest. Vooral de hoger gelegen 
delen van de Harz, waar nog 30 tot 40 centime-
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ter sneeuw lag, waren een heuse beproeving. 
Diepen eindigde in de sportklasse op de zesde 
plaats met twintig strafpunten. De prijs voor 
clubteams ging naar het KNAC-team met Frits 
Diepen, D.S. Keizer en Maus Gatsonides. 39 

De Brabant Grensrit van 1937 
Sinds 1933 organiseerde de Vereniging Motor 
Verkeer [VMV) uit Tilburg een betrouwbaar
heids- en oriënteringsrit voor auto's, moto
ren en motoren met zijspan in het zuiden van 
Noord-Brabant langs de grens met België. 
De Brabant Grensrit van zo'n 700 km over voor
namelijk verharde wegen, met start en finish 
in Tilburg, bestond uit een nacht- en een dag
traject- in 1936 gesplitst in een ochtend- en 
middaggedeelte-respectievelijk over Grave 
in het oosten en over Bergen op Zoom in het 
westen van de provincie. De voorgeschreven 
gemiddelde snelheid bedroeg 40 km per uur 
en onderweg moesten tal van controleposten 
worden aangedaan. Een teveel aan strafpunten 
of gemiste controles betekende uitsluiting. De 
eerste Grensrit met een 40-tal deelnemers had 
plaats op 29 juli 1933. De drie volgende edities 
werden in het voorjaar, in apri l gereden. Het 
deelnemersveld was bij de vierde rit tot ruim 
100 rijders uitgegroeid. 
In 1937 kreeg de VMV geen toestemming meer 
van het ministerie voor het houden van de 
Grensrit Omdat er te weinig tijd was om de rit 
in de zomer in België te organiseren, besloot 
het bestuur om hem niet door te laten gaan. 
Al snel kwam men op de beslissing terug. Na 
overleg met de Belgische autoriteiten bleek het 
wel mogelijk de wedstrijd in het weekend van 
25 en 26 september te houden. Behalve een 
nacht-, ochtend- en middagtraject, was er dit
maal ook een avondtraject en werd het net geen 
24-uursrit. 
Men verzamelde zich eerst op de Heuvel in Til
burg om de belangstellenden de gelegenheid te 
geven de auto's en motoren te bekijken. Vandaar 
trok een lange stoet richting Poppel, net over de 
grens onder Tilburg, waar om 18.00 uur de start 
plaatsvond. Het eerste traject ging over Turnhout 
naar Dendermonde. Na een rustpauze vertrok 
men richting Namen om daar bij het ochtendglo
ren aan te komen. Daar werd door diverse deel
nemers de pauze benut om een kerkdienst bij te 
wonen . Van Namen zette men koers naar Luik, 
waar twee en een half uur rust was voorzien 
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waarin de lunch kon worden gebruikt, om vervol
gens terug te keren naar Poppel. 
Voor deze verlate Brabant Grensrit hadden zich 
slechts 29 automobilisten, drie motorrijders en 
een zijspanrijder ingeschreven. Een van de au
tomobilisten was Frits Diepen, die met een Ford 
V8-cabriolet met startnummer 2 meedeed [afb. 
13). 
Zijn deelname aan deze Tilburgse wedstrijd liep 
u1t op een teleurstelling. Hij was een van de vele 
uitgevallen of gediskwalificeerde rijders . Het 
eindklassement vermeldde de namen van niet 
meer dan elf deelnemers. De winnaar bij de 
automobil isten was, evenals in 1936, H. de Breij 
uit Delft met een Ford. Hij mocht de gouden 
kathedraal, een wisseltrofee voorstellende een 
miniatuur van de Bosche kathedraal, definitief 
mee naar huis nemen .40 

Hetjaar erop hield de VMV opnieuw een rit in 
België, nu onder de naam Ardennenrit 

De Durnoneeau bekerrit van 1937 en 1938 
De Durnoneeau bekerrit, berucht vanwege de 
vaak levensgevaarlijke onverharde openbare 
wegen in België en Luxemburg, was een twee
daagse prestatierit voor motorrijders en aut
mobilisten, georganiseerd door de Motorclub 
Zuid-Holland. Diepen nam zowel individueel als 
met het KNAC-automobielclubteam deel aan 
deze rit. Dit team bestond verder uit B.J.T. van 
der Hoek in een MG en E.A.C. Cornelius in een 
DKW. Op 29 mei begonnen 24 motorrijders en 
39 automobilisten in Antwerpen aan de acht
tiende Durnoneeau bekerrit De eerste etappe 
over 470 kilometer leidde langs Gent, Bergen 
[Monsl. de Franse grens en de Ardennen naar 
Luxemburg. Bij een snelheidsproet op de twee
de dag op het nieuwe circuit van Siebenbrunnen 
in Luxemburg zette Diepen de beste tijd neer. 41 

In de einduitslag bij de auto's met een inhoud 
boven de 1500 cc behaalde hij met 49 strafpun
ten een verdienstelijke tweede plaats. 
In 1938 was Frits Diepen weer van de partij, 
maar h1j behoorde deze keer tot de vele uitval
lers . We zagen het automobielclubteam van de 
KNAC dan ook niet terug in de uitslagen. De 
twintigste editie van de Durnoneeau bekerrit, 
van 1939, liet hij aan zich voorbij gaan. Hij ging 
zijn grenzen verleggen en gaf de voorkeur aan 
het rijden van een autorace, een discipline van 
de autosport waar hiJ nog geen ervaring mee 
had opgedaan. 42 



Frits Diepen, deelnemer aan de eerste 
autorace in Nederland 
Op initiatief van de KNAC werd 79 jaar gele
den, op 3 juni 1939, voor het eerst 1n Nederland 
een autorace gehouden. In Zandvoort was een 
stratencircuit in de vorm van een acht, met een 
kleine en een grote lus, ter lengte van 2,284 
kilometer uitgezet. Het was een erg bochtig en 
smal circuit met twee rechte stukken waar de 
coureurs elkaar moeilijk konden passeren. 43 

Tienduizenden belangstellenden, onder wie 
prins Bernhard, zagen te midden van de 58 cou
reurs veel bekende Monte Carlo-rallyrijders aan 
de start verschijnen. Er werd in zeven verschil
lende klassen gereden. Diepen had zich inge
schreven in de klasse F [motoren met een cilin
derinhoud van 3000 tot en met 5000 cel. De race 
ging over 40 ronden- in totaal ruim 91 kilometer. 
De klasse werd nipt gewonnen door Robert Tie
lens u1t Meerssen. Hij finishte in een Delahaye in 
een tijd van 1 uur, 7 minuten en 48,4 seconden. 
Frits Diepen werd in zijn Ford knap tweede op 

precies acht seconden van de winnaar. De derde 
plaats was voor Karel Ton uit Utrecht eveneens 
met een Ford in een tijd van 1 uur, 8 minuten en 
24 seconden. Ook de plaatsen vier en vijf waren 
voor Fordrijders. De snelste ronde in de klasse 
F werd in ronde elf door Diepen gerealiseerd in 
een tijd van 1 minuut en 38,6 seconden, een ge
middelde van 84 kilometer per uur. 44 

Zandvoort zou het laatste kunststukje van Frits 
Diepen in de autosportwereld zijn. De Tweede 
Wereldoorlog zette een streep onder de reeks 
van autorally's, -crosses en - races. Na de 
Tweede Wereldoorlog ging Frits zich volledig 
toeleggen op een loopbaan in de vliegtuigbran
che. Op 4 juli 1974 overleed hij, bijna 59 jaar 
oud, terwijl hij aan ziJn bureau op het kantoor 
van VFW-Fokker in Düsseldorf werkte, onver
wacht aan een aneurysma. 

Met dank aan Peter Diepen voor zijn aanvullin
gen en correcties en het beschikbaar stellen van 

Afb. 13. Oe Ford VB cabriolet met startnummer 2, waarmee Frits Diepen deelnam aan de vijfde Brabant Grensrit in september 1937 

Foto West-Brabants Archief, collectie BoZ 
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fotomateriaal. Rece nt is dit materiaal aan het 
West-Brabants Archief geschonke n. Pu ck Ko
reman-Tulakhtine voor het beschikbaar stellen 
van fotomateriaal uit de collectie van de famili e 
Testers- De Meulemeester en René Withagen 
voor het besc hikbaa r stellen van foto's afkomstig 
van zijn grootvad er Jan Withagen . 

Noten 
We st-B rabants Archief [WBAI. Bevolking sreg ister Ber
gen op Zoom [BR BoZI . Gezinskaarten 1920-1938, Der
Die, folio's 173 en 174; Ass-Bac, folio's 119 en 120. Petrus 
van Baal, conducteur van de stoomtram , Hei-Hoe. folio's 
173 en 174, Franciscus A.J. Heijstraten, veehandelaar. 
Woonhuisregister 1920-1938, Bur-Bur, folio 's 173 en 174; 
Bol-Bos. folio's 27 en 28. 

2 Adres woonhuis Frits Diepen: Moerstraatsebaan 2. Adres 
Difogagarage: Bredasestraat 25. 

3 Automobile et Tourisme sur la Cote d'Azur. nummer 80 , 10 
april1935, nummer 81, 10 mei 1935, nummer 82. 10 juni 
1935, nummer 86, oktober 1935. 

4 WBA , BR BoZ. Gezinskaarten 1920-1938, Wit -Wil, folio 's 
91 en 92. Johannes Withagen * 25-02-1902, t 08-08-
1993. Gehuwd met Dimphena A. Klaassen * 27-08-1903, 
t 07-04-1983. 

5 https:/ /www.ewrc - results.com/fi nal. ph p?e~37809 
[geraadpleegd 25 mei 20181. 

6 Nederlandsche Staatscourant, 17 februari 1888. Op de 
l ijst van de hoogstaangeslagenen in ·s RijkS directe 
belastingen van Noord-Brabant stonden Carolus L. de 
Meutemeester en zijn schoonvader Pet ru s J .C.F. van 
Ha sselt. voor wat betreft de gemeente Bergen op Zoom, 
respectievelijk op de eerste en de tweede plaats. 

7 Tussen 1913 en 1923 is de rally van Monte Carlo niet 
verrede n in verband met he t uitbreken va n de Eerste 
Wereldoorlog en de nasleep ervan. 

8 De Grondwet, 17 januari 1936. 
9 Oe Sumatra Post, 22 Januari 1936; Het Vaderland, 24 

januari 1936. 
10 H.T. van Marken was niet gestart 
11 De bedrijfsnaam SS Cars Limited, is na de Tweede 

Wereldoorlog gewijzigd in Jaguar. 
12 De Algemene Tran sport Onderneming [ATOl werd in 

1927 opgericht als dochterbedrijf van de Nederlandse 
Spoorwegen. Als reclamestunt schreef de ATO zich in voor 
de rally van Monte Carlo. De ATO-bus kwam binnen de lijd 
binnen en kreeg na overleg met de jury geen strafpunten 
vanwege de ove rschrijding van het aantal inz ittenden. 
De volgende dag namen de twee chauffeurs deel aan de 
behendigheidsr1tten. iets wat door velen niet mogelijk 
werd geacht met een dergelijke bus. De ATO-bus viel 
officieel buiten de prijzen , maar ontving van de Prins van 
Monaco een speciaal vervaardigde priJS, omdat deze onder 
de indruk was van de prestatie van de ATO-chauffeurs. 

13 LeGrand Critérium international de tourisme Paris-Nice. 
zoals de rally PariJs-Nice officieel heette. vond achttien 
keer plaats, van 1921 tot en met 1939, uitgezonderd 1928. 

14 Autobouwer Lincoln werd in 1922 door Ford overgenomen 
om voet aan de grond te krijgen in het luxe marktsegment. 
Henry Ford gaf ziJn zoon Edsel de leiding over de Lincoln
divlsie. Hij was de man achter de ontwikkeling van Lincoln 
Zephyr, die in november 1935 werd geïntroduceerd en tot 
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1940 in productie was. De Lincoln Zephyr had een V12-motor 
met 110 pk. De krachtigste Ford V8 beschikte over 85 pk. 

15 Het Vaderland, 9 april1936. 
16 Ibidem, 11 april1936. 
17 De Tijd, 9 mei 1936. 
18 Le Journal. 7 september 1938 . 
19 De Coupe Internationale des Alpes had plaats van 1928 tot 

en met 1936. In 1930 was er geen gehouden omdat die 
niet ing epast kon worden in de evenementenkalender. 
De rit die gehouden zou worden in 1935, is op het laatste 
moment geannuleerd door de Automobile Club de France 
omdat de Ou1tse deelnemers zich teruggetrokken hadden 
vanwege moeilijkheden met deviezen. Nazi-Duitsland 
had een tekort aan vreemde valuta en blokkeerde daarom 
de overboeking van het Duitse inschrijfgeld. Bovendien 
werden de Italiaanse deelnemers geboycot, omdat Italië 
zich voorbereidde op een oorlog in Abessinië. 

20 Van de elf Nederlandse equipes reden er negen in de 
zware klasse. 

21 Provinciale Gelderscheen N1jmeegsche Courant. 24 
augustus 1936. 

22 Nieuwsblad van het Noorden. 21 augustus 1936. 
23 Ibidem, 30 Januari 1937. 
24 Een Matford is een Ford die gemaakt werd in 

Straatsburg . Frankrijk. 
25 Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 januari1937. 
26 SJaak Jansen en Frits Diepen kenden elkaar van de 

Bergen op Zoomsche Zweefclub. 
27 Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche 

Courant, 30 januar i 1937. 
28 Motor Sport. februari 1937. 
29 Vriendelijke mededeling Peter Diepen. 
30 Het Vaderland en Algemeen Handelsblad, 13 maart 1938. 
31 De Maasbode, 12 november 1925. avondeditie. 
32 Het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps [NSKKI was 

van origine een motorclub en werd gedurende de Tweede 
Wereldoorlog op militaire lee st geschoeid. 

33 De Telegraaf, 24 april 1937. 
34 Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1937. 
35 Ibidem, 9 mei 1938. 
36 Algemeen Handelsblad, 21 mei 1938. 
37 Nieuwsblad van het Noorden en Het Vaderland, 29 april 

1939. 
38 De Harzrit vond in totaal zes maal plaats [1934 -19391. 
39 Nieuwsblad van het Noorden en Oe Maasbode, 19 mei 1939. 

Maus Gatsonides [191 1-1998) was naast een succesvol 
autocoureur en rallyrijd er. ook garagehouder, auto
importeur, autobouwer [ Gatsol en uitvinder van de 
Gatsometer: een apparaat waarmee de gereden snelheid 
over een bepaald traject kon worden gemeten. Uit de 
Gatsometer kwam de flitspaal voort. 

40 Bredasche Courant, 27 september 1937; Nieuwe 
Tilburgsche Courant, 6 april1936. 

41 Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 JUni 1937. 
42 Algemeen Handelsblad, 26 juni 1938. 
43 www.circuitsofthepast.nl [geraadpleegd 25 mei 20181 
44 Het Vaderland, 4 juni 1939. 

N.B. 
De Nederlandse kranten en de Sumatra Post 
[Nederlands-Indië) ziJn te raadplegen via https://www. 
delpher.nl 
De Franse kranten en tijdschriften zijn te vinden op: 
http ://ga llica. b nf. fr/accuei l/?mode~desktop 




