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De passie van...

Door Gerrit Schaap
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Ze kunnen er uren over praten en zijn er helemaal vol van. In deze serie vertellen inwoners van de regio
Barneveld over hun grote passie. Vandaag aflevering 46: Frits van Manen over landbouwminiaturen.

Barnevelder Frits van Manen voor een deel van zijn enorme collectie miniatuur-landbouwvoertuigen van in totaal ruim 2500 exemplaren.

‘Verknocht aan landbouwminiaturen’
De kelder onder zijn woning aan de
Otelaarseweg in Barneveld heeft veel
weg van een museum. Keurig op merk
gesorteerd, staan in vitrines ruim
2500 miniaturen van landbouwvoertuigen. ,,Zo kun je zien hoe een speelgoedtrekkertje, dat ik als 4-jarige ooit
van mijn oom Frits uit Canada kreeg,
uitgroeide tot een hobby, waar wekelijks heel wat uurtjes mee zijn gevuld’’,
aldus Frits van Manen (66).
Die mini-tractor staat er nog steeds.
Frits heeft ermee gespeeld als kleuter op de boerderij en in de zandbak
lag het speelgoed soms wekenlang
achteloos in weer en wind. ,,Dat
heeft zijn sporen wel nagelaten. Hij
is beschadigd, de kleinste onderdelen
zijn verdwenen, maar ik ben er nog
altijd zeer op gesteld. Later volgden
nog wat Dinky Toys, maar het gericht
verzamelen kwam pas vele jaren later
op gang’’, vertelt de boer in ruste.
Van Manen is geboren op boerderij

Nieuw Veller aan de Nieuw Vellerseweg. ,,Je zult de boerderij niet meer
terugvinden, want in 2004 kocht de
gemeente onze boerderij met grond op
voor woningbouw in Veller. Nu staat
op deze plek De Vlinder, wooncentrum
voor 23 mensen met een verstandelijke beperking. Op Veller, waar mijn
verzameling zich steeds meer uitbreidde, stonden de landbouwminiaturen in allerlei kasten in
kamers, tot op de kelderzolder en in
gangen, vaak opgeborgen in dozen.
Daarom heb ik in deze in 2006 nieuwgebouwde en geheel onderkelderde
woning alles overzichtelijk willen
opstellen. Ook wilde ik af van al het
stof op het materiaal, waardoor de
miniaturen nu in vitrines staan te
pronken. Sommige miniaturen zijn
heel kwetsbaar door alle landbouwapparatuur, waarmee de trekkers zijn
uitgerust. Dus laat ik ze nu graag
staan, terwijl ze goed te bezichtigen
zijn,” zegt hij tevreden.

De eerste mini-tractor, die Frits als 4-jarig kind kreeg van zijn oom uit Canada.

In 1984 ging Frits met zijn vrouw
Gerda naar een oude tractorshow in
De Rips in Brabant, waar hij ook wat
landbouwminiaturen zag. ,,Daar leerde ik ook wat verzamelaars kennen en
sindsdien ben ik helemaal verknocht
aan landbouwminiaturen die exact op
schaal zijn nagemaakt.’’
Vijf jaar later was Frits één van de
oprichters van de Landbouwminiaturen Club Nederland, die in het
Wageningse Museum Historische
Landbouwtechniek haar eerste beurs
voor landbouwminiaturen hield. ,,Na
enkele jaren moesten we uitwijken
naar De Meerpaal in Dronten. Acht
jaar later vonden we een grotere
ruimte in de IJsselhallen in Zwolle,
waar we nog altijd op 8500 vierkante
meter tijdens het laatste weekend van
november onze ruilbeurs organiseren.’’
Frits heeft als 11-jarige kortdurend
nog met het paard van zijn vader gewerkt. ,,Ik was blij dat hij in 1957 zijn
eerste trekker kocht. De wereld van
landbouwminiaturen is heel internationaal. Ik leerde Raymond Crilley in
Pennsylvania kennen, ook een verwoed verzamelaar. Ik ging meerdere
malen naar landbouwminiaturenbeurzen in de Verenigde Staten die daar
heel groots zijn opgezet. Je kijkt je
ogen uit. Zeker op de National Farm
Show in Dyersville (Iowa), waar elk
eerste weekend in november ‘s werelds
grootste beurs wordt gehouden.’’
De verzamelaars van landbouwminiaturen in Nederland hebben ook een
kwartaalblad - ‘Agritoy’ - voor de 3100
leden. ,,Dat was mijn geesteskindje,
ook wat de naamgeving betreft. De
eerste zeventien jaar was ik hoofdredacteur, nu ben ik nog redactielid en

verzorg elk kwartaal een drietal artikelen. Druk en opmaak zijn de laatste
jaren in handen van uitgeverij BDU.
Ik heb in mijn collectie miniaturen
uit vrijwel alle landen. Soms kreeg ik
die via dealers en mocht ik ze houden
als ik er een artikeltje over schreef.
Zo kwam ik ook aan speelgoedminiaturen. En natuurlijk kom ik ook via
Ebay, met een wereldwijd aanbod aan
miniaturen, en ook via Marktplaats
nog wel eens aan interessante modellen. Mijn hele verzameling heb ik ook
in een database staan, ik kan zo alles
sorteren op merk, schaalgrootte en
jaartal. John Deere is een oud Amerikaans merk, vernoemd naar de smid
die in 1837 ploegscharen maakte waar
de grond bij het omgooien niet aan
vast bleef kleven. De eerste tractoren
stammen uit 1920. Dit merk heeft zijn
basiskleuren groen/geel tot op heden
altijd gehandhaafd. Ik heb daar zeker
tweehonderd miniaturen van. De
hoofdmoot vormen de MasseyFerguson en de Massey Harrisminiaturen, waarvan ik er driehonderd heb’’, aldus Frits.
Frits noemt zijn verzameling geen
museum. Toch komen er regelmatig
mensen een kijkje nemen, die er dan
soms uren blijven rondkijken. ,,En
dan maak je natuurlijk ook graag
een praatje,” zegt Frits, die een vlotte
verteller is en veel van de landbouwminiaturen afweet. ,,Als mensen van
tevoren even bellen kunnen we altijd
wel een afspraak maken. De dubbele
exemplaren wil ik ook best verkopen.
Die heb ik in een aparte kamer staan.”

u Meer informatie via e-mailadres
frits-gerda@pensiondeboschkamp.nl
of telefoonnummer 0342-412277.

Heeft u zelf een grote passie of kent u iemand met een bijzonder verhaal?
Tip de redactie via Barneveldsekrant@bdu.nl of 0342-494235.

