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Zonder Boer Geen Voer 
Onder dit thema wordt in de provincie Noord Brabant 

aandacht gevraagd voor de lokale boerengeschiedenis 

en het lokale archeologisch en historisch onderzoek. 

Ook wil men duidelijk maken dat de stad niet zonder 

het platteland kan. Immers eten doen we allemaal en 

al er geen boeren zijn dan is er geen voedsel. Er is 

gekozen voor een rondreizende tentoonstelling die 

van gemeente naar gemeente trekt. De basis van de 

tentoonstelling zijn verschillende lees-, kijk- en doe-

kisten waarmee de bezoeker wordt meegenomen in 

de geschiedenis van de voedselproductie.  

 
Opening door de wethouder 

In September-Oktober was het de beurt aan Etten 

Leur om de tentoonstelling binnen haar gemeente 

grenzen neer te zetten. En zoals het soms gaat was 

het toeval dat de gemeente Etten Leur de Heemkunde 

Kring Jan Uten Houte bereid vond om de 

tentoonstelling in te richten. Deze heemkunde kring 

kende via via de OTMV en zo werden wij partner voor 

deze tentoonstelling. 

In het overdekte winkelcentrum werd een ruimte 

gevonden en daar hebben we een aantal trekkers, 

werktuigen en gereedschappen tentoongesteld. Ook 

de ZLTO, een klompenboer, de LCN en enkele musea 

werkte mee om rondom de vaste inrichting steeds 

een nieuw thema in te richten.  

 
Aanvoer van materiaal 

 

Bij het inrichten hadden we een leuke uitdaging, we 

wilde graag een Farmall M op de tentoonstelling want 

in het begin van de mechanisatie reden verschillende 

loonbedrijven in Etten Leur en omgeving met een 

Farmall.  

 

De Farmall M heeft steekassen en laat nu de breedste 

deur 2  centimeter te smal zijn. Omdat de trekker kort 

kan draaien en met een slimme truc werd de trekker 

door de deur gereden knap stukje werk waar de 

vroege bezoekers aan het winkelcentrum vol 

bewondering naar stonden te kijken.  Voor de vele 
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OTMV vrijwilligers was het een mooie maar ook 

vermoeide periode van 7 weken omdat incl. de 

koopzondagen de tentoonstelling 37 dagen geopend 

was en daar was steeds toezicht bij nodig. 

 

En op 11 november was het thema weekend geheel 

voor de OTMV. Met een aantal trekkers en een 

huifkar werd een rondrit door Etten Leur gemaakt en 

onderweg werd gestopt bij het land en 

tuinbouwmuseum van Etten Leur.  

 
Burgemeester van Etten Leur bezoekt tentoonstelling 

 

Dit land en tuinbouwmuseum is opgericht door Frans 

Buiks.   

Na het overlijden van Frans is het museum 2 jaar 

geleden gesloten.   

Voor deze speciale gelegenheid is het museum weer 

een paar dagen opengesteld en als je dan ziet wat er 

allemaal door Frans en zijn vrienden verzameld is dan 

besef je dat dit eigenlijk nooit verloren mag gaan. Hier 

is de geschiedenis van het boerenleven van Etten Leur 

en omgeving te vinden en de vrijwilligers die het 

museum hebben gesticht kennen achter elk voorwerp 

een verhaal. 

Ruim 4000 bezoekers hebben de tentoonstelling in 

het winkelcentrum bezocht en velen hebben gezien 

dat de OTMV zich inzet voor het behoud van het 

historisch erfgoed op gebied van trekkers, stationaire 

motoren en alles wat daar bij hoort. 

Kees Roovers 

 

 

In Etten Leur woont Harry Haan. Omdat hij met 

pensioen gaat wilde een aantal collega’s verkleed als 

kip een aantal foto’s maken op bekende plaatsen in 

Etten Leur. Daar past een foto op de Farmall van Bram 

de Regt zeker bij!  En de dames brachten ook iets 

extra’ s naar de tentoonstelling. Jammer dat ze niet 

elke dag aanwezig waren.
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Eicher van Cees van Meel in de tentoonstellingsruimte 

 

 

Ook materiaal van Sjef van Zundert stond op de tentoonstelling 
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Ook LCN, Jan van der Zijden, was aanwezig op de tentoonstelling 
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