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Gustav Baumm, de krntppe ete'I'odlinami-
sche vorser, met zijn vliegende ligstoel.

,,Er was eens" - zo zouden we dit
verhaal kUnnen aanvangen.

Niet omda~ het hier een technisch
sprookje betreft, al werden dan door de
man waarom het gaat, resultaten bereikt,
die, naar verhouding gesproken, wel4
haa&t sprookjesachtig aandoen. maar om-
dat die man, die deze resultaten op 10
Mei j.l. bereikte, reeds niet meer tot de
levenden behoort.

Qngeveer een week later liet hl.! bet
leven tijdens nieuwe experimenten met
de merkwaardige, zeer lichte en zeer ge-
stroomlijnde motortweewieler, à.1e reeds
in de volksmond "de vl1egende lig8toel"
werd genoemd en wel een zeer bijzon-
der schepping vormt, motorrijwieltecb-
nisch ontstaan uit een combinatie van
het halen van een groot vermogen uit
een motor met kleine cylinderlnhoud en
het streven naar zeer verminderde lucht-
weerstand, met behulp van een geraffi-
neerde toepassing der Aerodynamica.

Wat wij de lezers van "Auto~ en
Motorteehnl.ek" biet vertellen, 15 de ge-
IlChledeDlsvan de DUitser Gustav Adolf
B&umm, een 36~jar1ge l1thogra.af uit
Mtlnchen, wiens hart Uitglng naar de
motorrijw1eltechn1ek en die In het bij.
zonder een diepgaande studie bad ge-
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De meTkwaaTdige geschie4

deniB van de nieuwe NSU
wereldrecords en van het
trieste einde van een ment,
die zijn leven op het $pel
zette in dienst van de aëro-
d1l1'l4mica e1I de ontwikke-
ling van de motOTtwee- en
drlewie~r en ten ondel' ging
op het metment dat SIIcees
verzekerd 5cheen. Het einde
van een martelaar de1' we-
tensch4p, wiens onderzoe-
kinaen ook na zijn dood
wellicht noa aanleidinO' zul·
len worden dat het lichte
motorvoertuig van de toe-
kO'lllst een geheel andel'
aanzien aaat krijgen. Com-
mentaar op dit alles brengt:

J. KOOLHAAS REVERS.

maakt van de Aërodynamlca en de daar-
uit voortkomende stroomvormen. De
theoretlllcbe resultaten reehtvaardigden
de ernst, van deze studie en de lange man
met de baard zag, in combinatie met het
hoog opgevoerde vermogen van de mo.
deme kleine bromfiets - en UCht ma--
torrijwiel krachtbron dergelijke mogelijk-
heden in het nabije versch1et van desIe,
op snelheid afgestemde samen.1eving,dat
hij iD 1951 zich wendde tot Duitsland's
grote motorrijwielfabrJek, N.8.O'. te
Neekarsulm, met plannen om de theorie
aan de prak~k op de weg te toetsen.
BlJ N.B.O'.voelde men daar aanvankelijk
niets voor, maar op de duur bleken de
techn1sche gronden en feiten, dle Baumm
naar voren bracht, zo sterk, dat de
ingenieurs en teehnici van de experimen-
teer- en renafdel1ng van de:r.emachtlse
fabriek er toe kwamen de B8WDIilIe
theorie in de pra.k~k een kans te geven.
Het vreemde daarbij - of llever bet 0p-
vallende - was dat Baumm zijn kraebt
zocht in een atroomvcrm waarbij, niet
zoals in andere heel snelle lichte twee-
wielers. de bestuurder bijna plat op :djn
buik lag, maar de coureur plaats nam in
de stroomvorm "sigaar", acbteroverleu-
lend in een soort ligstoel, waardoor de
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stroomvorm beter kon worden tot stand
gebracht aërodynamisch en de bestuur-
der, dank zij een zeer aparte stuur-
mrlchtlng en bed1enlngsorganen, sneller
kan zijn en ... het gehele apparaat beter
in de hand kan houden. Het WIlS ten-
slotte doctor Fröde, de bekende man '·1Ul
de experimentele afdeling van N.S.U.,
die door deze vliegende ligstoel en haar
gedragingen en gemakkelijke bestuur-
baarheid dusdanig werd geïmponeerd,
dat hij serieus op de SChepping van
Gustav Baumm mgtng. Men heeft bij
N.S.U_ de vllegende llgstoel gsaeeep-
teerd, de knapste technicI en de beste
werklui zijn er aan te pas gekomen en
er werd gebouwd volgens streng weten-
schappelijke lijnen. Op de IDe Mei jJ.
zijn de vruchten van al deze technische
voorbereidingen geplukt.

Baumm, wterJilk zeer kalm en vol ver-
trouwen in zijn gestroomlijnde sIgaar-
creaties, verscheen aan de start van ecu
kaarsrechte reoordbaan, afgezet op de
autobaan München· Ingolstadt, eerst met
een machine, waarin een opgefokte 50 cc
bromfletsmoto:r was gemonteerd, later
met een, waarln een motor van 125 cc
cylinder was gehuisvest, om aanvallen
voor N.S.U. op de bestaande wereld-
records te doen en nieuwe te vestigen.

Zoals gewoonlIJk hadden deze record-
aanvallen plaats heel vroeg in de mor-
gen, omdat het dan veelal goed windstil
pleegt te zijn_ Maar op die morgen was
er wel wind, een zijwind met een wind-
snelheid van 3 meter per seconde. Baumm
had echter tijdens proeven in de wlnd-
tunnel bij N.S.U. al kunnen constateren,
dat zijn sigaar de geringst mogeUjke
weerstand ondervond, hetgeen niet alleen
te danken was aan de juiste stroom-
vorm, maar ook aan de geringe hoogte
- slechts 75 cm - boven het maaiveïd.

Hij durfde dan ook gerust te starten en
ondervond tijdens zijn rondritten Inder-
daad geen l,inder van de wind. terwijl
Hermann Böhm, de N.S.U. fabrieksrijder.
die houder Is van het absolute wereld-
snelheidsrecord voor zljspanoombina.tles,
eerlijk - als volkomen tot oordelen be-
voegde - verklaarde, dat nóch de 500 cc,
nóch de 350 cc wereldreoordmachlnes van
N.S.U. bij deze wind hadden kunnen rij-
den. Maar de vliegende ligstoel deed dat
wel en .... kwam tot verbluffende re-
sultaten. Wij zullen de lezers van dit
blad niet vennoeien met de opsomming
van de niet minder dan 22 nieuwe we-
reldrecords. die Baumm In rijn vliegen-
de leunstoel vestigde. op die morgen
van de lOe Me!. Wel willen we vennel-

Hoe Baumm
zich in zijn
razend 8nel
appa.raQt
voortbewoog
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fluistert ht Duitsland over een HSU drie~
wieler, met twee zitp!.aatsE'n naast elkaar.

Op zichzelf zou het naar voren bren-
gen door NSU van een seootmobieï niets
bijzonders zijn in een tijd waarin -
vooral In Duitsland - de drie- en vier-
wielige seootmobieltjes à la Mcsser-
schmitt en Heinkel driewieler en Gog-
gomobil vierwieler als paddestoelen uit
de grond opschieten. Maar als NSU gaat
komen met een handige overdekte scoot-
mobiel - laten we zeggen - driewieler.
afgestemd op de principes van Baumm's
merkwaardige schepping, dan zou zo'n
handig, goedkoop voertuigje voor over-
dekt transport, toch wel qua aanbieding
aan de kop kunnen komen te liggen in
d~e afdeling, omdat door de geringe
hoogte en de speciale stroom vorm, deze
NSU scootmobiel in staat zou rijn zich
zeer snel voort te bewegen met een
Jaag brandstofgebruik.

Dit is vooral van zo ontw.glijk veel be-
lang, omdat deze seootmobielen een zwa-
re strijd om haar bestaansmogelijkheid
zullen hebben te voeren tegen de goed-
koopste werkelijke kleine auto's der auto-
mobielfabrieken, genre 2 CV van Ci,
troën.

Tussen motorrijwiel en scooter-enerzijds
en de goedkoopste echte kleine automo-
bielen anderzijds is er voor de scootmo-
biel alleen een bestaanskans. ais haar prijs
z6 laag, het brandstofverbruik zó gering
en de kruissnelheid op de weg zó hoog
zal zijn, dat de gehele aanbieding, zowel
financieel als qua snelheid en comfort.
op de weg aanvaardbaar wordt, waar-
bij men er vanzel:lsprekend rekening
mee zal moeten houden, dat
een voertuigje voor algemeen ge-
bruik voor het sneltransport van
iedereen, qua stroomvorm moge-
iijkheden toch wel andere eisen
steil vooral wat 't gemak der in-
zittenden betreft. al hellen hun zit-
plaatsen dan ook achterover, dan
'n stroomlijn algaar enkel en alleen
ontworpen voor recordaanvallen
van een enkeling op een recht
stuk weg.

Maar de grondslag van het stre-
ven van Baumm: lage bouw, gera!-
fineerde stroomvorm en hoog mo-
torvermogen uit geringe eylinder-
Inhoud is juist en dermate interes-
sant, dat men zich vol nieuwsgte-
righeld a:lvraagt, wat uit dit alles
bij de macbtlge NSU Werke
groeien kan? Aan NSU juist is de
behandeling van zo'n tecbnisch ge-
geven wel toevertrouwd. En als
NSU werkelijk in dit genre met
iets aparts zou kunnen komen. dat
volkomen afwijkend zou zijn van
wat tot nu toe normaal was. dan
zou inderdaad een revolutie kun-
nen worden ontketend die de we-

reid van het lichtere overdekte motor-
voertuigje wel eens een geheel ander
aanzien zou kunnen geven.

Daarnaast zijn er - dank bij Baumm
- nu ook andere mogelijkheden denk-
baar in de wereld der motorsnelheids~
wedstrijden en moet ze1!s de mogelijk-
heid In een verdere toekomst niet uitge-
sloten worden geacht, dat de tot nu toe
onmogelijk geachte overdekte motor-
tweewieler toch nog eens ten tonele zou
verschijnen.

Door het ontwikkelen van dergelijke
fantastische snelheden met metortwee-
wielers met krachtbronnen van geringe
cylinderinhoud. moet Baumrn ook wel
baanbrekend werk verricht hebben en
zou hij alleen de wereld al aan zich
hebben verplicht, door dat zware mo-
torrijwielen uit de 350 cc en 500 cc
klassen (en wellicht zelfs uit de 250 cc
categorie) voorgoed op de circuits der
motorraces zouden kunnen worden ge-
weerd,

Uit het pionierswerk van deze gebaar-
de Münchener kunnen zowel op het ge-
bied van het motorvoertuig van de massa
van alle dag, als dat van de klassieke
motorraces, dingen voortvloeien, die het
mensdom in deze richting een stap ver-
der brengen.

Gustav Adolf Baumm uit München
offerde niet, zoals zo menig autocoureur
en motorrenner. zijn jonge leven voor
niets. Hij viel met ere als martelaar van
de wetenschap op een weg, die voert
naar een wereld van morgen, die er
in menig opzicht anders zal uitzien dan
wij ons thans kunnen voorstellen.

Een kijkje op het
achterwiel en de
motor die achter-
in is gemonteerd
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