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BOERDERIJ ZOEKT TRACTOR
Op zaterdag 14 april jl. organiseerde boerderijmuseum Schimmert (Eef Smitshuysen) een oude ambachten dag. Naast de te
verwachten demonstraties welke zich veelal buiten afspeelden,
mochten ook enkele modelbouwers aanschuiven. Jef Bessems
uit Maastricht en zijn houten tractoren die we al eerder in de
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Agritoy zagen, namen plaats naast mijn nog steeds groeiende
‘knutselhok’ verzameling. En verder een zelfbouwer met een
toepasselijke serie antiquiteiten uit het agrarisch verleden. Jack
Ruiten uit het Limburgse Born toonde een mooi boerderijtje,
schaal 1/25 vermoed ik, aangevuld met de nodige oude werktuigen. Hoewel de historische hoeve nog niet helemaal klaar
was ging Jack al naarstig op zoek naar een passende tractor. Ik
wees hem op de Ferguson van Heller en de Porsche van Revell.
Dat leek hem wel wat en het zelf in elkaar zetten was voor deze
ervaren hobbyist natuurlijk geen enkel probleem. Ik ben dan
ook erg benieuwd naar het eindresultaat en wellicht kunnen we
dit nog eens in de Agritoy laten zien.
Rob Theunissen

REGIODAG
De weergoden zijn ons goed gezind als ik me op zaterdag 12
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mei richting Klimmen begeef, een gehuchtje in de buurt van
Heerlen en Brunssum. Hier woont de gastheer voor onze regiodag van dit jaar, John Starmans met een heuse verzameling
'landbouwgerelateerde zaken' zowel in het groot alsook in
miniatuur. Welbeschouwd is het een klein privémuseum met
een hoog historisch gehalte. Aan de deur van een loodsje waar
we onze meegebrachte spullen kunnen uitstallen, worden we
welkom geheten door een draaiende stationaire éénpitter die
ons de hele middag nog gezelschap zal blijven houden. In totaal
zullen er zo'n 25 bezoekers verschijnen met Marcel Scholten
namens het L.C.N.-bestuur. Er staat koffie, fris en zelfgebakken
vlaai klaar en zodra iedereen zijn draai heeft gevonden, neemt
onze gastheer het woord. Al snel wordt duidelijk dat we hier
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te maken hebben met een hele enthousiaste verzamelaar van

typische klassieke verbrandingsluchtje. Vervolgens trekken we

het oude landbouwtechnische erfgoed. In de schuur bevinden

naar buiten om nog meer opgestelde machines nader te be-

zich enkele naoorlogse Amerikaanse tractoren van McCormick

kijken. Met veel liefde zet John de een na de andere antieke

en John Deere. Die laatste mag ter plekke even een demonstra-

aandrijfmotor in werking en met evenzoveel liefde moet zijn

tie geven zodat we allemaal stevig worden bewierookt met dat

weigerachtige 'hypermoderne' smartphone het ontgelden. >>
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Lang leve de goeie oude tijd! Na de rondleiding krijgen we de
gelegenheid om elkaars spullen te bekijken (en te kopen) en gezellig bij te kletsen. Dankzij het zomerse weer is het ook buiten
goed vertoeven. En dan opeens een gigantische herrie: een zelfgebouwde vliegtuigmotor op schaal met propeller en gemonteerd op een rijdend serveertafeltje of zoiets, wil er na het starten het liefst vandoor en John en zijn zoon moeten stevig in de
ankers om het razende ding in bedwang te houden. Maar goed,
aan alles komt een eind en zo ook aan deze gezellige middag.
John krijgt als dank een modeltrekkertje (een McCormick) namens de L.C.N. aangeboden door onze organisatoren Bob Jeurissen en Tom Fiddelaers. Voor mij is de kennismaking met John
Starmans nog niet ten einde, want een paar weken later stond

11

een interview gepland met deze bezielende landbouwverzamelaar waarvan u het verslag elders in deze Agritoy kunt lezen.
Rob Theunissen
foto's: Tom Fiddelaers en Rob Theunissen
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Het boerderijtje van Jack met een opengewerkt dak voor een
blik naar binnen. Naast de boerderij moest nog een stalletje
komen... en een tractor
2. De Ferguson en de Porsche (1/24). ‘Kies maar uit Jack’.
3. Antieke zaagstelling van Jack Ruiten
4. Gastheer John Starmans neemt zijn nieuwe aanwinst van Bob
Jeurissen in ontvangst
5. Een sfeerfoto op het diorama van Bob Jeurissen
6. De Lanz Bulldog 1/87 van Weinert (uit het knutselhok) voor een
zelfgebouwde boerderij
7. Een zelfverbouwde MB trac van Jordy van der Weijer
8. De John Deere wordt even opgestart
9. Deze John Deere wordt gebruikt voor het dagelijkse werk
10. Diverse oldtimers zoals deze Deutz stonden voor de gelegenheid
in de ‘achtertuin’ opgesteld
11. De vliegende tafel wil er het liefst vandoor
12. De grote Kramer en een paar kleinere broertjes (1/43 en 1/87)
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