NAAR CHIMAY MET GWENDOLYN HERTZBERGER

In opa’s
rubber
sporen

Tekst Mattijs Diepraam
Foto’s Bruno de Regge, Piet Mulder

Eddie Hertzberger
was de s
 uccesvolste
Nederlandse circuitcoureur van voor de
oorlog. Octane reisde
samen met kleindochter G
 wendolyn naar
Chimay, de plek van
opa’s grootste triomf.
et is vijf jaar geleden dat Gwendolyn

H

zich voor het laatst in een raceauto liet
zakken. “Ik praat er bijna nooit over”,
bekent ze in de comfortabele chambres
d’hôtes waar we verblijven aan de voor
avond van een belangwekkende gebeur
tenis: de terugkeer van de naam
Hertzberger op het circuit van Chimay. Bij
een knapperend haardvuur wandelen we stap voor
stap door haar racecarrière, afvinkend wat ze heeft
bereikt en met spijt vaststellend wat ze had kunnen
bereiken als ze niet de beslissing had moeten nemen
om te stoppen. Gwendolyn Hertzberger vertelt dat ze
werd overvallen door een raar soort weemoed, toen ze
door de Laars van Henegouwen kwam aanrijden over
de Route Nationale van Charleroi naar Chimay. Ze was
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lopen!’ zei hij dan. Hij zette altijd alle zeilen bij
om te winnen. Daarom stak hij met Van der Pijl
dagen in die auto’s. Hij liet niets aan het toeval
over.” Dat wordt bevestigd in een interview dat
Hertzberger kort na zijn zege op Chimay aan
De Zondagavond gaf. “Aanvankelijk boekte ik
slechts matig succes. Ik nam toen een meca
nicien in dienst en samen met hem heb ik vijf
maanden aan den motor gewerkt. De accelera
tie werd verbeterd, het chassis gestroomlijnd en
bovendien richtten wij den wagen zoo in, dat
hij zoowel met als zonder compressor gereden
kan worden”, aldus werd Eddie
geciteerd.
De
Hertzbergers
zijn
een
familie
van
naam:
joodse ondernemers uit het

Roergebied die zich begin 19e
eeuw in Eindhoven vestigen.
Eddie’s grootvader Emanuel
Hertzberger was oprichter
van de NV Em. Hertzberger’s
Confectie- en Textielfabrieken.
Diens jongste zoon Herman
was vervuld van geldings
drang en romantiek: omdat hij
zijn Rotterdamse liefje Maria
Cohen achternaging, richtte

hij in Rotterdam een filiaal van
zijn vaders textielfabriek op.
Het filiaal groeide in 20 jaar
tijd uit tot een van de grootste
textielbedrijven van Europa.
De fabriek blonk uit in heren
confectie en jongenskleding
– onder meer de bekende
matrozenpakjes – en boerde in
de Eerste Wereldoorlog goed
als uniformenleverancier. In
1923 waren er duizend man in
dienst. In 1904 kwam Edmond
Hertzberger ter wereld, als eer
ste van twee kinderen. ‘Eddie’
werd hij meteen genoemd –
of ‘Eddy’, al naargelang de
bron (de familie zelf weet de
juiste spelling ook niet). Eddie
kreeg een dagelijkse rol in de fabriek – want
Herman’s wil was wet – maar tegelijk werd
hem alle ruimte geboden om zijn passie na te
jagen. Er was zoveel geld in het laatje dat snelle
auto’s er gemakkelijk afkonden. Zelf was
Herman in 1924 de eerste Nederlandse eige
naar van een Rolls-Royce.
Net als alle andere grote namen uit de
vooroorlogse Nederlandse autosport begon
Eddie in 1927 met rally’s en uithoudings
ritten. In de 24-uursbetrouwbaarheidsrit van
Roermond maakte hij zijn debuut, maar al

gauw zocht hij het hogerop, eerst met zijn
FN Sport (bijgenaamd ‘De badkuip’), daarna
met een Lancia Lambda, een Aston Martin en
een Bentley: hij deed de Dumonceau B
 ekerrit,
Monte Carlo, de Mille Miglia. Wat moest je
anders als Nederlander in een land zonder
circuit? Ja, in Beek waren er grasbaanraces.
Daar deed Eddie dan ook met zijn Bentley

‘Eddie Hertzbergers
triomf was wel
de grootste overwinning die een
Nederlander ooit
vóór 1940 boekte’

Boven: het langste rechte stuk
van het circuit van Chimay – van
Bouchère naar Salles – wordt
vandaag de dag onderbroken
door een rotonde. Niet period,
wel een mooie fotogelegenheid
voor de twee MG’s waarmee we
naar C
 himay kwamen. Onder:
Eddie Hertzberger (links) helpt
op Montlhéry zijn trouwe monteur J acques van der Pijl (rechts)
met het bijtanken van de MG K3
voor zijn recordritten van december 1936.

Boven: Hertzbergers laatste
Le Mans. Met de Aston Martin
streed hij lang voorin mee in de
2-literklasse maar na 16 uur
moest hij helaas uitvallen.

nog nooit eerder in het gebied geweest: glooi
ende heuvels met omgeploegde akkers en
plukjes bos, onderbroken door de lintdorpjes.
“Zo moet opa ook hiernaartoe zijn gereden”,
zei ze tegen haar moeder op de passagiersstoel.
Ook al was ze nog maar zes toen opa overleed,
meer dan ooit voelde ze zich verbonden met
haar familiegeschiedenis.
‘Opa’ is Eddie Hertzberger, de Nederlander
die in 1936 winnend over de streep ging in de
Grand Prix des Frontières, zoals de jaarlijkse
race over het stratencircuit tegen de grens
met Frankrijk heette. Een kleine
Grand Prix in het grote geheel
der dingen, maar Hertzbergers
triomf was wel de grootste over
winning die een Nederlander
ooit vóór 1940 boekte. Dat maakt
Hertzberger automatisch tot
’s lands succesvolste vooroorlogse
circuitcoureur. Niet dat hij veel
concurrentie had. Nederlandse
circuitracers waren op de vingers
van één hand te tellen. In kleine
kring zijn ze nog bekend: Hans
Herkuleyns en John van Hulzen.
Herkuleyns was minder gefortu
neerd dan Hertzberger en maakte
om die reden gebruik van minder
prijzig materiaal. Of een tweede
handsje, want hij nam later de
MG over waarmee Hertzberger
op Chimay won. Van Hulzen was
testcoureur voor Bugatti en kreeg
daardoor als eerste Nederlander
de kans om af en toe een GP te
rijden. Maar Hertzberger was
ontegenzeggelijk de beste: ook
als amateur pakte hij zijn sport
bloedserieus aan. Hij had zelfs
zijn eigen monteur, Jacques van
der Pijl, een Amsterdamse motor
fietsmonteur die reageerde op de
advertentie waarin Hertzberger
op zoek was naar een mecanicien.
Hertzberger en Van der Pijl waren
kieskeurig, op het maniakale af:
de MG werd niet geaccepteerd zoals hij uit de
fabriek in Abingdon was komen rollen. De auto
werd helemaal opnieuw opgebouwd, waar
bij volop werd geëxperimenteerd. Met lich
tere krukaslagers bijvoorbeeld, of door gaten
in het chassis te boren, om de auto gewicht te
laten verliezen voor de recordpogingen op de
Parijse kombaan van Montlhéry. De gestroom
lijnde body was een eigen bedenksel. “Een fas
cinatie voor mechanica”, zo noemt 
Anthony
Hertzberger, vader van Gwendolyn en zoon
van Eddie, de liefde van zijn vader voor de
autosport. Sportief was Eddie sowieso: hij was
een geweldig ruiter, stond vijf keer per week in
de boksring, excelleerde na de oorlog als zei
ler. In een raceauto kon hij twee van zijn eieren
kwijt: de drang naar competitie en naar innova
tie. Anthony vertelt: “Mijn vader was een druk
baasje. Als ik als jongetje meeging naar de stad,
liep hij altijd voorop. ‘Kom op, jongen, door

Boven: een jaar voor zijn zege
op Chimay deed Hertzberger in
1935 mee met de 24 Uren van
Le Mans. De tweezits-MG was
met spatborden ook gewoon als
sportwagen inzetbaar. De Franse markies Raphael Béthenod
de la Casas, beter bekend als
‘Raph’, was zijn teamgenoot.
Ze lagen 11e tot een crash een
einde maakte aan hun race.
Rechts: de reusachtige bokaal
(in het echt zeker 70 cm hoog)
die Hertzberger meekreeg na
zijn triomf in de Grand Prix des
Frontières van 1936.

O C T A N E j u ni 2 0 1 3 8 1

aan mee. Maar hij wilde meer. De MG K3 die
hij eind 1934 kocht, trok hem over de streep:
vanaf dat moment ging het van Orléans naar
Le Mans, van Dieppe naar Miramas en naar
Bern, Antwerpen, Montlhéry en Chimay, in
het zuiden van België. Hij won er in 1936 en
nog eens in 1937, al is dat in de ‘B-race’ voor
‘renauto’s’ onder de twee liter, de zogenaamde
voiturettes. Daarmee werd hij de eerste en
enige Nederlandse winnaar van een race die
zich ‘Grand Prix’ noemde. In Nederland was
Autokampioen lovend over Hertzbergers tactiek.
“Al zijn snelle tegenstanders joeg hij onverbid
delijk over de kop. R
 uesch reed zijn machine
stuk, B
 arowski ging in een bocht van den weg
af en ten slotte moest Legat op B
 ugatti, die nog
eenigszins het tempo van onzen landgenoot op
dit bochtige, smalle slingercircuit kon volgen,
ook den strijd opgeven. Toen stond Herzberger
[sic] onbedreigd aan het hoofd en snelde hij
op de overwinning af met zulk een superio
riteit, dat de wedstrijd alle belang voor het
publiek verloren had – behalve voor de wei
nige Hollanders, die daar nu eindelijk eens een
voorbode zagen van de Hollandsche rensport,
die eenmaal zeker komen zal.”

Boven: de MG wordt in september 1937 uitgeladen op
Montlhéry voor de Coupe
d’Automne, zijn laatste race in
handen van Hertzberger. Die
verkoopt de auto daarna door
aan Hans Herkuleyns. Rechts:
glorieuze rallydagen. In de Bentley op weg naar de zege in de
Dumonceau Bekerrit van 1933.
Rechts, andere pagina: de
reiskoffer van Hertzberger, met
allerlei nuttige foudraaltjes en
links de portemonnee met vakjes voor diverse buitenlandse
valuta’s.

Links: Hertzberger en Van der
Pijl in de Aston Martin Speed
Model, in Brescia aan de start
voor de Mille Miglia van 1937.
Onder: een pauze tijdens de
Monte van 1928. Een piepjonge
Eddie staat lachend naast zijn
FN Sport. Rechts: Gwendolyn
Hertzberger neemt aandachtig
de aanwijzingen in zich op van
Rob Kowalski, de eigenaar van
de MG.

Waarom zocht Eddie de circuits in het bui
tenland op? Hij was een man van de wereld,
zegt zijn zoon 
Anthony meteen. “Een char
meur, kon dames in alle talen om zijn vingers
winden. En hij was goed in vakantie vieren, al
verzaakte hij nooit zijn plichten in de fabriek.”
Ook met rally’s kon je in verre buitenlanden
komen, zie de avonturen van Monte Carlolegenden als Maus Gatsonides en Bud Bakker
Schut. Het circuitracen zelf moet ook het hart
van Eddie Hertzberger hebben gegrepen.
Hij spande zich in voor de aanleg van een
Nederlands circuit. Als penningmeester van
het eerste uur behoorde hij tot de oprichters
van de NARC, de Nederlandse Auto Ren Club
die zich vanaf 1936 beijverde voor een nationale
omloop. “Ook in ons land autorennen!” liet hij
optekenen in een Rotterdams avondblad. Het
bestuurswerk droeg hij nog voor de oorlog
over aan Carol Schade, maar hij bleef de goede
zaak na 1945 steunen, al had hij daar regelmatig
ruzie over met zijn vrouw. “Hoe kun je aan een
circuit denken terwijl Europa nog in puin ligt!”

‘Als Gwendolyn het
circuit verkent, beseft
ze dat haar wielen
dezelfde bodem raken
als die waarover opa
naar de overwinning
reed’

Het zijn uitspraken die we kennen dankzij
 nthony Hertzberger, de schakel tussen Eddie
A
en diens racende kleindochter. Zelf 
racete
Anthony ook – “Maar niet op het niveau van
mijn vader of Gwen” – totdat hij door een
zware crash bijna om het leven kwam. Dat
weerhoudt hem er niet van om grenzeloze
bewondering te hebben voor iedereen die geen
‘bangerd’ is.
Tijdens de twee emotionele dagen in Chimay
is ook de moeder van Gwendolyn, 
Frances
Soomer, een ware steun en toeverlaat. “Ze zei
me vanochtend dat ze zich net zo gespannen
voelt als voor een race”, vertrouwt Frances
me toe als we beginnen met oefenen, op het
nieuwe rechte stuk van Chimay, dat oorspron
kelijk niet bij het circuit hoorde maar waar
we geen last hebben van doorgaand verkeer.
Het is Gwendolyn aan te zien: met alle aan
dacht absorbeert ze de aanwijzingen van Rob
Kowalski, de eigenaar van de MG. Nooit eer
der reed ze met een preselector, dus dat vraagt
enige aanpassing. Wijzen naar haar Audi met
DSG helpt: ook daarin wordt de juiste versnel
ling alvast ‘klaargelegd’. De Porsche 914-6 van
Anthony is de oudste raceauto die ze tot dan

Chimay: van stoffig avontuur tot slipstreamlegende
Tegen de grens met Frankrijk, zo’n 50 kilometer ten zuiden van
Charleroi, ligt Chimay, een slaperig Waals stadje, bekend om
zijn trappistenbier – én trappistenkaas, zo ontdekten we ter
plaatse. Maar de naam Chimay doet ook de kenner van de autosportgeschiedenis opveren. Ten westen van de bierstad strekte
zich vroeger namelijk een stratencircuit uit dat van 1926 tot en
met 1972 auto’s uitnodigde voor zijn jaarlijkse Grand Prix des
Frontières. Het bescheiden evenement van de Auto Moto Club
Beaumont hield het zo lang vol doordat het zich als een kameleon aanpaste aan de tijden. De race werd door de jaren heen
verreden voor GP-auto’s, voiturettes, sportwagens, Formule 2,
Formule Junior en tot slot Formule 3. De uithoudingsrit over
smalle wegen met een ondergrond van gravel veranderde
bovendien in een feest van snelle bochten en kilometerslange,
niet helemaal rechte stukken waarin de nadruk lag op snelheid en nog eens snelheid. Langs huizen, boerderijen en zelfs
een kapel, de uit streng graniet opgetrokken Nôtre-Dame de
l’Arbrisseau.
De naoorlogse gelijkenis met Reims is treffend: beide stratencircuits zijn driehoeken waarop felle slipstreamduels werden
uitgevochten, en kenden allebei een sectie die door de stad
voerde en later afgesneden werd – in Chimay gebeurde dat
pas in 1985, toen er zo’n jaar of tien alleen nog motoren over het

Boven: de MG K2 op het nieuwe startfinishgedeelte van Chimay. Onder: in
1933 met de Bentley op de grasbaan
van Beek, het is al bijna circuitracen.
Helemaal onder: de bocht van B
 ouchère
is nog precies zoals hij was. Op de origi
nele foto uit 1936 worden de MG’s van
Hertzberger en Herkuleyns vergezeld
door de Bugatti van Fourny. Andere
pagina, boven: de coureursarmband die
Eddie droeg tijdens de GP des Frontières
van 1936.

Boven: de kapel van Arbrisseau, een
opvallende landmark langs het circuit
van Chimay. Links: Hertzberger voor het
eerst in actie met de MG, tijdens de GP
van O
 rléans in mei 1935. Onder: een trots
poserende Eddie in zijn Lancia Lambda,
tijdens de Mado Snelheidswedstrijd van
Dordrecht in 1931. Andere pagina,
onder: de MG K2 van Rob Kowalski staat
voor Gwendolyn klaar in de pitstraat.

circuit hadden geraasd. Dat bracht tijdelijk Group N-auto’s
terug naar het circuit. In 1996 werd de baan ingekort tot een
saai vierkantje met chicanes, waarvoor één keer de toer
wagens uit het Belgische Procar-kampioenschap kwamen
opdraven. Sindsdien is het circuit jaarlijks alleen nog het toneel
voor een historisch weerzien met auto’s en motorfietsen uit
het glorierijke verleden van Chimay. De huidige staat van het
circuit is er het perfecte decor voor: vergane glorie wordt op
weinig plaatsen zo levend gehouden als in Chimay.

toe had gereden, vertelt ze. “Eigenlijk was
die een stuk moeilijker”, zegt ze na haar eer
ste run, “met deze preselector hoef je niet aan
heel-and-toe te doen. Dat scheelt weer.” Niet
te lang kijken of je ’m goed in de versnelling
hebt gelegd, waarschuwt Rob intussen. Dat
heeft te maken met de speling in het stuur,
een bekende eigenschap van klassiekers. “Er
zit inderdaad een ‘leeg stuk’ in het midden”,
bevestigt Gwendolyn. “Daardoor zwerf je al
gauw naar één kant als je even niet op de weg
let. Toch voelt het sturen minder zwaar aan
dan ik had gedacht.” Zodra ze voor het eerst
alleen rijdt, is Rob enthousiast over haar leer
vermogen: “Ik ken mannen die er veel langer
over doen een preselector in de vingers te krij
gen. Voor iemand die nog nooit in een pre-war
heeft gereden, kan ze er heel snel mee omgaan.
Ze doet het super: ze is voorzichtig, want het
is niet haar auto, maar ze weet perfect wat ze
doet. Ze heeft zich onmiddellijk vereenzelvigd
met het voertuig van haar opa.” De eerste keer
dat ze voorbijkomt, valt op hoe geconcentreerd
haar blik is. Ze blijft de coureur.
Gwendolyn rijdt niet in dé MG van groot
vader Eddie Hertzberger. Die had chassisnum
mer K3031 en kwam via Rhodesië in Australië
terecht, de originele racecarrosserie keerde een
tijdje geleden terug naar Engeland en staat los
te koop. De K3031 was de laatste K3 die MG
leverde. K3’s waren de competitieversies van
MG’s Magnette. K3031 begon zijn bestaan als
demo-auto van de MG Car Company, eerst
op de Salon van Parijs, daarna in Londen tij
dens de Olympia Motor Show, zo leren we
uit een studie van MG-kenner Wiard Krook.
Hertzberger liet in Londen zijn oog op de K3
vallen. Het werd zijn lievelingsauto, de auto
van zijn grootste successen. In welke auto zit
Gwendolyn dan wel? Het is K2001, die te koop
staat bij Movendi, The Spirit of Classic Cars, in
Brugge. Het is dus geen K3, maar wel een K2
met een carrosserie die meer gelijkenis vertoont

met de K3 van Hertzberger dan enige rijdbare
K3 in de nabije én verre omtrek van Chimay.
De meeste K3’s werden geleverd met de zoge
naamde slabtank-body, duidend op de stompe
achterzijde. Alleen de laatste lichting vanaf
april 1934 kreeg de ‘pointed tail’ die ook onze
K2 heeft. Aan de voorzijde heeft de K2001 veel
weg van de racecarrosserie die Hertzberger tot
zijn beschikking had: gewelfd
staal rondom de grille, door
bollend naar voren om ook
de Volumex-compressor te
omvatten. Alleen de neus is
niet oranje geschilderd.
De MG die de K2 tijdens de
reportage gezelschap houdt,
is de blauwe J2 van Maurice
Dioncre en Esther Jacobs.

‘Algje’, zoals het tweetal hun
MG bescheiden noemt, is een
klein maar dapper autootje in
vergelijking met de hoofdrol
speler van het verhaal. Four-pot
van 847 cm3 versus straight-six
van 1271 cm3, dat is los van
de afmetingen het meest in
het oog springende verschil
tussen deze twee exponenten
uit de stal van het sportmerk
MG. Als de twee auto’s door
de straten van Chimay rijden,
merkt Maurice het meteen in de acceleratie: na
elke bocht loopt de K2 bij hem weg. Zou Hans
Herkuleyns een vergelijkbare ervaring heb
ben gehad in de Q-type Midget waarmee hij in
1936 op twee ronden achterstand vierde werd
achter Hertzberger? De K3 en de Q-type waren
gebouwd als competitieauto’s, de K2 en J2 zijn
beide tweezitters voor de straat: relatief zal
het verschil ongeveer hetzelfde zijn. Voor het
geld mocht dat ook wel: op de prijslijst uit 1933
van importeur J.J. Molenaar te 
Amersfoort
(zie Octane #001) is te zien dat een K2 met

4125 gulden bijna twee keer zo duur was als
een J2 (2300 gulden). Een K3 kostte ongeblazen
5500 gulden, mét compressor 6650 gulden.
Gentleman driver Eddie Hertzberger is altijd
een echte amateur gebleven, die zelden brok
ken maakte. “Rijd met het hoofd, niet met
het gaspedaal”, was zijn motto. Daarom ver
smaadde hij het fabriekscontract met Alfa
Romeo, terwijl daar vanuit
Italië wel belangstelling voor
was. “Ik laat me niet doodrij
den en heb geen zin om ander
mans bevelen op te volgen”,
zo vat Anthony het antwoord
samen dat zijn vader toen
gegeven zou hebben. Eddie’s
vader, Herman Hertzberger,
stelde zijn zoon op een gege
ven moment voor de keus: je
wordt coureur of mijn opvol
ger. Voor iemand die Eddie’s
hobby volledig financierde,
was dat een redelijke eis. Dus
net zoals Gwendolyn moest
Eddie gedwongen stoppen. In
Eddie’s geval ging het echter
niet om geld, maar om verant
woordelijkheid en de liefde.
In 1938 had hij zich namelijk
verloofd met Eleonore (‘Lore’)
Katz, dochter van een uitgever
in textielvaktijdschriften. Een sterke vrouw die
aan Eddie gewaagd was. Na de oorlog racete
Hertzberger nog een paar keer met zijn Ferrari
op Zandvoort, maar in 1953 vaardigde Lore
definitief een oekaze uit: afgelopen met dat
racen. “Anders was hij beslist doorgegaan”,
weet Anthony.
Uiteindelijk bereikte Eddie Hertzberger de
respectabele leeftijd van 89. Zijn kledingim
perium zag hij in de jaren tachtig instorten
door goedkope buitenlandse concurrentie en
de afnemende vraag naar herenkostuums.
Hij wilde niet dood, maar stierf toch, op 2 mei
1993, scherp tot op het laatste moment. Altijd
op zijn gewicht gelet, 67 kilo bij 1,67 meter,
weinig vlees, altijd vis, een geweldig gastheer
en kok. Maar ook onrustig, streberig, een tikje
chaotisch. Na de oorlog was hij vrijgeviger
dan ooit geweest voor iedereen die het min
der had: hij bleef gekweld door de geesten van
familieleden die niet terug waren gekomen
uit het kamp. Zijn spannende racejaren zou
den verbleken bij wat hij daarna meemaakte.
Zijn vader had het voorzien. Ruim voordat de
oorlog uitbrak, had de patriarch de hele fami
lie om zich heen geschaard: “Jongens, het gaat
de verkeerde kant op in Duitsland”. Alleen in
de VS waren joden veilig voor de nazi’s, vond
Herman Hertzberger. Hij had zelfs aangebo
den om voor iedereen de reiskosten te beta
len. Geen enkel familielid was op het aanbod
ingegaan.
Toen de oorlog daadwerkelijk uitbrak, was
Eddie’s zus Heddy al in New York, waar ze
voor de Secret Service van het Amerikaanse
leger werkte. Moeder Marie vertrok nét voor

‘Na de oorlog racete
Hertzberger met zijn
Ferrari, maar in 1953
vaardigde Lore
definitief een oekaze
uit: afgelopen
met dat racen’
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Eddie en de MG in het
rennerskwartier van
Montlhéry.

de inval naar New York, terwijl Herman toe
vallig in Parijs was, waarvandaan hij naar
Amerika vluchtte. En Eddie? Tot op het laatst
gaf hij als reservekapitein van de luchtdoel
artillerie commando aan het geschut Weesper
karspel, maar na de capitulatie zag hij de bui
hangen. Vluchten nu ’t nog kan, was zijn idee.
Hij wist een boot in IJmuiden. Zijn manschap
pen begrepen ’t en stelden zelfs de koffiekas
ter beschikking. Maar de boot was al vertrok
ken toen de Hertzbergers op de kade arriveer
den. In de maanden die volgden, bouwde
Eddie de platgebombardeerde fabriek – met
zijn B
ugatti bedolven onder
het puin – elders in de stad
op, maar in 1941 zetten de
Duitsers een ‘Verwalter’ op de
zaak. Steeds vaker werden er
joden weggevoerd. Het werd
Eddie en Lore duidelijk dat
ze echt weg moesten. Naar
Engeland, waar Hertzberger
zich als legerofficier ver
dienstelijk hoopte te maken.
Met hulp van een verzets
organisatie volgde een span
nende tocht via Antwerpen
door bezet Frankrijk naar
Zwitserland.
Vluchtelingen
werden daar allerminst met
open armen ontvangen, maar
Eddie kon als militair niet wor
den teruggestuurd. Het paar
had er in alle rust kunnen blij
ven wonen, maar dat zat niet
in de aard van het beestje. De
rusteloze Hertzberger wilde
via Spanje naar Engeland. En
dus volgde na maanden van
training een reis met hinder
nissen door V

ichy-Frankijk
naar het bergstadje Foix, van
waar ze begonnen aan een barre voettocht
over de Pyreneeën. Twee weinig spraakzame
Andorranen waren hun gids, met één devies:
niet meekomen betekent doodgeschoten wor
den, anders verraad je de vluchtroute. Op de
vraag ‘Hoe lang nog?’ hadden de gidsen drie
dagen lang hetzelfde antwoord: “Nog twaalf
uur.” De wandeling voerde langs ravijnen en
controleposten, terwijl ze eenmaal in Spanje
ook de Guardia Civil moesten zien te ontlo
pen. Want net als Zwitserland was Spanje wel
iswaar neutraal, maar zeker Franco wilde geen
ruzie met zijn voormalig bondgenoot en ideo
logische evenknie in Berlijn; stel je voor dat de
Duitsers dwars door Spanje wilden oprukken
naar Gibraltar. Vele Engelandvaarders zaten
daarom onder gruwelijke omstandigheden
vast in Spaanse gevangenissen. In M
 adrid
aangekomen liet Hertzberger zich overtuigen:
blijf hier en maak je verdienstelijk als het lokale
hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst.
Totdat Eddie en Lore uiteindelijk ook naar
Engeland voeren, bevrijdden ze vele landge
noten uit de gevangenis, hielpen ze gestrande
vluchtelingen verder op weg via Portugal én

screenden ze nieuwe Engelandvaarders op
hun betrouwbaarheid. Aan het eind van hun
Spaanse termijn raakten ze zelfs betrokken in
het Englandspiel, het grootste Nederlandse
contra
spionage
debacle van de Tweede
Wereldoorlog. Het waren avonturen waarbij
Hertzbergers heldendaden in de Grand Prix
des Frontières verbleekten.
Als Gwendolyn de rest van het circuit ver
kent, beseft ze dat haar wielen dezelfde bodem
raken als die waarover opa destijds naar de
overwinning reed. “Het viel me op hoe lang
de rechte stukken waren, ideaal voor slip
streaming. De bochten zijn
stuk voor stuk erg mooi en
snel. Door de banking merkte
je goed dat het om circuit
bochten ging. Heb dus even
flink gas gegeven…”
En toch is het anders. Op
de sectie tussen Salles en
Beau
champs – in de jaren
zestig razendsnel en ‘goed’
voor vele spectaculaire onge
lukken – waaide in Eddie’s
tijd het stof nog huizenhoog
op. De verkante bochten ach
ter op het circuit werden pas
in 1960 aangelegd. Tot 1958
werd de sectie bovendien
onderbroken door een spoor
brug van één auto breed,
die niet voor niets de naam
Le Petit Pont kreeg. “Je kon
er echt niet inhalen”, vertelt
circuitkenner André Biaumet
tijdens de lunchpauze in
de herberg van de gastvrije
circuitdirecteur Jean Yernaux.
Biaumet schreef twee boe

ken over de Grand Prix des
Frontières en ging in 1983

nog op bezoek bij Eddie Hertzberger. Daar
las hij in het zorgvuldig bewaarde plakboek
de volgende woorden over Eddie’s tactische
overwinning van 1936: “Na een tot op de helft
buitengewoon spannenden wedstrijd is het
aan onzen Herzberger gelukt, beslag te leggen
op den eeretitel. En dit niettegenstaande zijn
wagen met een inhoud van 1100 cm3 bedui
dend minder snel was dan de B
 ugatti’s en
Maserati’s van 1500 cm3. Een voor een vlogen
deze wagens uit de bochten. Het komt er dan
ook niet op aan om zo snel mogelijk te rijden,
want dat is de vlugste manier om met wagen
en al in de sloot terecht te komen, maar om
met een snelheid te rijden die binnen de gren
zen van stuurmanskunst van den coureur en
het vermogen van den wagen blijft. En hieraan
hield Herzberger zich.” Zo was ’t en zo kunnen
we het helaas nooit meer herbeleven. En toch,
voor een van ons was de ervaring allesbehalve
surrogaat. Terwijl de auto’s weer op hun trai
lers worden geladen, blikt Gwendolyn nog één
keer terug. “Het was onvergetelijk. Die eerste
meters dat ik zelf mocht rijden… Ik zat bijna te
Einde
huilen aan het stuur.”

‘De eerste keer
dat ze voorbijkomt,
valt op hoe
geconcentreerd haar
blik is, ze blijft
de coureur’

Neerlands hoop: nog
volop in rallydracht
tijdens de Elf Provinciën
Hoofdsteden Rit van
1929, een slopende
36-uurswedstrijd dwars
door Nederland.

De laatste Mille Miglia:
in 1938 in de straten van
Brescia, met de Franse
navigator Albert Debille
in de uiterlijk licht aangepaste Aston Martin
Speed Model.

‘Beter dan Danica Patrick’

In haar laatste formulerace vertrok Gwendolyn Hertzberger nog van pole. Maar in
plaats van een vervolg in de World Series by Renault volgde er niets. Financiële
toezeggingen bleken loze beloften, het zo voorspoedig begonnen seizoen in de
Italiaanse Formula Master stokte. Na lang wikken en wegen nam ze een dapper
maar pijnlijk besluit: liever stoppen dan eigen geld oproken. Het was de harde
realiteit van de autosport.
“Die kant van de sport mis ik totaal niet”, zegt Gwendolyn Hertzberger. “De autosport
zit vol louche figuren die er alleen zelf beter van willen worden. Maar de sfeer in het
rennerskwartier, het samenwerken met de monteurs, en vooral de snelheid – daar
verlang ik soms sterk naar terug. Ik zou zo opnieuw willen beginnen. Het liefst in
de GT’s, want de optredens in de Dutch Supercar Challenge in de Marcos van Bert
Moritz, met daarbij de 24 Uur van Zolder, openden mijn ogen voor het lange
afstandsracen. Een rijke liefhebber die mij vraagt om als tweede of derde coureur in
te stappen in de Blancpain Endurance Series? Daar teken ik meteen voor.”
Ze groeide niet op met de karts, maar wilde na het behalen van haar racelicentie
op haar zestiende zo snel mogelijk de kunst leren. Hoe doe je dat beter dan door
te karten? Kartlegende Martijn Koene nam haar onder zijn hoede en was onder de
indruk. Gwendolyn was niet de eerste vrouwelijke coureur die hij coachte, maar hij
vond haar beter dan Danica Patrick. Ze klom omhoog via de Formule Ford 1600 en
Formule Renault 1.6 in Italië en daarna het Noord-Europese zonekampioenschap
voor Formule Renault 2.0. In 2008 was de Italiaanse Formula Master de volgende
stap. Die lag haar onmiddellijk. “Ik voelde me thuis in Italië. De auto lag me ook
beter. Sommige coureurs gedijen pas in auto’s met meer downforce.” Maar toen
lieten de sponsors haar in de steek. Er volgden nog een paar races in de Marcos,
maar daarna hield het op. Ze viel in een zwart gat. “Ik was altijd al met paarden
bezig, ik rij sinds mijn zesde. Na het racen heb ik me daar vol op gestort. Nu volg ik
een opleiding gedragstherapie voor paarden. Veel problemen in de stal zijn eenvoudig op te lossen, maar vaak zien eigenaren het niet. Daar help ik ze dan bij. Ik hoop
me na mijn opleiding te kunnen aansluiten bij een dierenartspraktijk.” Toch blijft de
competitiegeest erin zitten. Net als haar tante en nichtje wil Gwendolyn groot worden
in de dressuur. Dit jaar doet ze aan haar eerste wedstrijden mee, het biedt wel de
spanning die ze nodig heeft. “Mijn vader ziet me nog steeds liever in een raceauto,
maar een paard is in vele opzichten onvoorspelbaarder dan een auto.”
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