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Het Trekkermuseum
Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te
`s Gravenpolder.
Voorwoord:
We hebben weer een geslaagd museumjaar achter de rug. Er waren misschien iets minder bezoekers dan
voorafgaande jaren maar dat kan volgend jaar zomaar weer anders zijn. Vele factoren spelen hierbij een
rol, b.v. een groep minder kan zomaar 50 bezoekers minder opleveren. We proberen ook steeds te
vernieuwen om het bezoek aan het Trekkermuseum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit jaar zijn er een
aantal nieuwe vitrinekasten bijgekomen waardoor het aantal schaalmodellen kon worden uitgebreid. Een
toegevoegde waarde is ook de steeds wisselende collectie zodat er elk jaar weer iets anders te zien is.
Thema:
Het thema over 2019 was Duitsland. Je kan het gerust zo
stellen dat Duitsland een belangrijke rol heeft gespeeld voor
de mechanisatie in Europa. Vlak na de oorlog kwamen, om
de Europese mechanisatie weer op gang te brengen, de
meeste tractoren via de Marshallhulp, uit Amerika naar ons
land. Duitsland had genoeg aan zichzelf om het land na de
vele bombardementen weer op te bouwen. Er werden wel
alweer tractoren gebouwd maar dat waren er zo weinig dat
die vaak in eigen land bleven. Maar zo in het begin van de
Dhr Steenbakker met zijn houten karretjes
jaren vijftig kwam de export toch alweer aardig opgang. Vele grote maar nog meer kleine fabrikanten
gingen trekkers bouwen. Voor die tijd waren het al vrij moderne trekkers met o.a. een differentieel slot,
voetgas, een hydraulische hefinrichting en sommige merken beschikten al over een vloeistofkoppeling en
frontaftakas. Op een uitzondering na waren ze ook nog eens allemaal uitgerust met een dieselmotor, vandaar
dat na verloop van tijd de export van de dure Amerikaanse tractoren nagenoeg werd stilgelegd. Veel van
deze Duitse merken waren dit jaar in ons Trekkermuseum te bewonderen.
Seizoensopening:
Onder het genot van een kopje koffie met een Zeeuwse bolus verwelkomde de voorzitter iedereen en in het
bijzonder gedeputeerde mevr. Carla Schönknecht, die de officiële opening zou verrichten door middel van
het steken van de eerste ring. Na afloop kreeg ze een rondleiding door het museum waar de uit Duitsland
afkomstige tractoren stonden opgesteld. Er was voor die dag ook een stand van Aat Visser van het Meccano
Gilde Nederland met werkende modellen die betrekking
hadden op de landbouw. Rinus Hoogesteger had een
zelfbouw dorsmachine en een Claeys M-103 meegebracht.
Daarnaast had hij nog een zelfbouw trekker die op spiritus
liep. Indrukwekkend om te zien hoe zoiets kan. Dhr.
Steenbakker, verkleed als Zeeuws boertje, had een stand met
allerlei voertuigen en karretjes van hout. Buiten was er een
verkoop van schaalmodellen en een kraam waar wafels
werden gebakken. Die wilden er bij de meesten wel in.
Velen waagden een poging om de wip in balans te houden

Naast het traditionele ringsteken, dat werd gewonnen door Bas Martens met als tweede Dennis Dorrepaal
en als derde Leo Zweemer, stond er een behendigheids-wip opgesteld. De kunst was om je tractor zover op
de wip te rijden dat de wip precies in balans stond. Je kan wel begrijpen dat velen dit wilden uitproberen.
Gezinsuitje:
Om het museum voor alle gezinsleden zo aantrekkelijk mogelijk te maken hebben we een paar jaar geleden
verschillende vitrinekasten ingericht met poppen in klederdracht. Voor de kinderen is er een prijsvraag. Dit
jaar waren er 54 deelnemers waarvan 13 goede inzenders. De prijs viel dit jaar ook nog eens in Zeeland, in
Biervliet om precies te zijn. Voor buiten zijn er traptrekkers om mee te rijden en staat er een oude tractor
waar iedereen op kan zitten. Binnen is speciaal de Holder trekker opgesteld om mooie foto’s te maken.
Heeft iemand nog meer suggesties dan horen we dat graag.
Vrijwilligers:
Een museum draait niet zonder vrijwilligers. Wilt u helpen als suppoost, onderhoud van gebouwen en erf,
of andere zaken meld u dan aan bij één van de desbetreffende personen.
Ook willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de bewezen diensten en hopelijk weer tot volgend jaar.
Contactpersonen:
Matty op ’t Hof:
tel. 0113-581822
hopthof@kpnmail.nl
Planning en verdeling van suppoosten (gastheer/vrouw)
Peter Verhage:
tel. 0113-212501
peterverhage@zeelandnet.nl
Coördinator onderhoud gebouwen en erf
Adrie Mol:
tel. 0113-649525
moldejonge@zeelandnet.nl
Inrichting Trekkermuseum (tractoren)
Henk de Troije:
tel. 0118-603017 webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl
Website Trekkermuseum
Rinus van ’t Westeinde: tel.0113-649362
m.a.van.t.westeinde@planet.nl (voorzitter)
Anita de Schipper:
tel. 0113-343720
info@trekkermuseum-otmmz.nl (secretaris)
Facebook pagina
https://m.facebook.com/Otmmz
Tot slot:

Het thema voor 2020 is Trekker en
Werktuig, wie een trekker of een werktuig
beschikbaar wil stellen in de periode vanaf
mei tot november 2020 laat ons dit even
weten (zie contactpersonen) Verder wens ik
jullie allemaal prettige feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.

M.v.g. Adrie Mol

