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Achter de schuurdeur 

Onder de rook van korenmolen de Toekomst aan de 

Sprangweg in het West Brabantse Hoeven staan 

enkele honderden trekkers strak in het gelid. Vooral 

Ford en Massey Ferguson en hier en daar een ander 

merk.  

 

Op deze locatie is in 1934 een landbouwsmederij 

gevestigd door Jan de Rooy en deze smederij is later 

omgezet tot een internationale handel in gebruikte 

trekkers. Eigenlijk hadden we nog graag met de zoon 

van de oprichter van de onderneming, Gerrit de Rooy 

willen praten. Gerrit is in de hele wereld bekend als de 

Ford man en kenner van stationaire Deutz motoren 

maar helaas is hij op 19 juli 2017 overleden. Het 

bedrijf wordt voortgezet door de derde generatie, 

zoon Johan en schoondochter Sonja en bij het 

schrijven over de geschiedenis komt de naam van 

Gerrit nog regelmatig voor in het gesprek. Je merkt 

ook duidelijk dat het verlies van Gerrit nog vers in het 

geheugen ligt en dat Johan en Sonja met gepaste trots 

verhalen over hun bedrijf dat eigenlijk ook hun hele 

leven vult want ze zitten letterlijk 7 dagen per week 

tussen de trekkers. 

 
Johan en Gerrit de Rooy bij een Fordson Major 

De oude smederij en werkplaats zijn eigenlijk nog 

steeds op het terrein te vinden, het dak is vernieuwd 

want daar lagen asbest golfplaten en er staan veel 

stationaire motoren maar de oude bankschroef, 

smidsvuur en eigen gemaakte takels zijn op hun plaats 

gebleven. Door opa de Rooy werden paarden 

werktuigen en gereedschappen voor de boeren uit de 

verre omgeving gerepareerd en verhandeld.  

 

In een oude advertentie die onlangs door een 

bekende werd gebracht worden boeren opgeroepen 

om hun niet meer gebruikte werktuigen voor de 

verkoop aan te bieden. Ook ploegen en dorskasten 

werden opgenomen in het programma en daar 
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kwamen stationaire motoren bij die de dorskasten 

moesten aandrijven. Gerrit werd in 1935 geboren en 

werd vanaf het begin betrokken bij de smederij. Als 

kind al aan de smidse en na zijn militaire dienst ging 

Gerrit opnieuw aan de slag om de reparatie van 

stationaire motoren, en later tractoren, van zijn vader 

te leren. Al snel wilde Gerrit een eigen bedrijf en zich 

volledig toeleggen op de motoren handel. In 1963 

werd zijn droom werkelijkheid toen hij samen met zijn 

vrouw op het Gors in Hoeven het bedrijf in 

motorenhandel begon.  

 

Ook reparaties aan tractoren van boeren in de buurt 

werd steeds meer gedaan. Eind jaren zestig nam de 

tractorenhandel toe. In 1976 stierf Jan de Rooy en was 

het Gerrit die het bedrijf aan de sprangweg verder 

voort te zetten. Het specialiseerde zich nog meer op 

motoren en ook tractoren handel. Hij reisde stad en 

land af om motoren te kopen en weer te verkopen. In 

1969 werd de derde generatie de Rooy geboren en al 

op 14 jarige leeftijd begon Johan te werken in het 

bedrijf. Gerrit zag de liefde voor de motoren en 

trekkers in de ogen van zijn zoon en op 16 jarige 

leeftijd werd Johan volledige partner in het bedrijf.  

Als we op zaterdagmiddag bij het bedrijf aankomen 

rijden is ook Johan net thuis. 150 kilometer gereden 

en een Ford 6410 op de vrachtwagen. Het begint te 

regenen en daarover worden direct grappen gemaakt 

want de bezoekers hebben de regen meegebracht. 

Eerst koffie roept Johan en we lopen via een smal 

paadje tussen rijen trekkers naar een gebouw dat 

dienst doet als kantoor, kantine, praathuis, opslag van 

onderdelen en bewaarplaats voor veel, heel veel 

herinneringen aan tal van gebeurtenissen die aan de 

sprangweg en onderweg hebben plaatsgevonden. Het 

wordt al snel druk want er zijn nog meer klanten die 

eigenlijk meer vrienden zijn dan harde 

onderhandelaars. Allemaal hebben ze wat met de 

merken die bij de Rooy de boventoon voeren. En het 

blauw van Ford wint het dan van het rood van de 

Massey Ferguson. De koffie smaakt goed en de 

koektrommel gaat rond, neem er een extra want 

anders kan het deksel niet dicht. 

Trekkers en handel 

Elke trekker behoud zijn waarde en soms krijgen deze 

trekkers via de Rooij meerdere eigenaren over de 

gehele wereld totdat door sloop de onderdelen alsnog 

gebruikt worden om een andere trekker inzetbaar te 

houden. 

En Gerrit zag dat er door eerlijke handel goed geld te 

verdienen was en hij stuurde Johan op 16 jarige 

leeftijd op pad om trekkers aan te kopen. Met zijn 

moeder als chauffeur reden ze met een lijst van 

trekkers die ze wilde kopen door het land en daaraan 

heeft Johan nog flink wat anekdotes. Zo gingen 

moeder en zoon naar een grote Ford dealer en die 

had 5 gebruikte Ford trekkers staan en hij wilde daar 

55.000,00 gulden voor hebben. Johan bekeek de 

trekkers en zei tegen de dealer verkocht. Die begon te 

lachen en zei “manneke, hoe denk je deze te 

betalen?” mag ik even bellen zei Johan en na een 

telefoontje met Pa belde een kwartiertje later de bank 

naar de dealer en bevestigde dat het geld telefonisch 

was overgemaakt. 

 

Zodra Johan zelf auto mocht rijden stuurde Gerrit zijn 

zoon zelfstandig op pad. “Ga jij maar eens een motor 

ophalen in Amsterdam”. Eenvoudiger gezegd dan 

gedaan, het adres was de haven achter het centraal 

station en de motor, een JP3 Lister, ligt in het schip de 

Galatea. Er was amper plek om te parkeren en het lag 

er vol met schepen na wat rond kijken werd de naam 

van het schip gespot en riep Johan naar de schipper. 

Aan boord van het schip wijst de schipper naar het 

ruim, daar staat de Lister, volledig intact en 

aangesloten. Hoe krijg ik die eruit vraagt Johan, dat is 

jou probleem zegt de schipper want zo heb ik hem 

verkocht. Met behulp van een kennis uit Ilpendam 

werd de motor met een kraan uit de het schip op de 
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vrachtwagen getakeld en tufte Johan terug naar 

Hoeven. Mooi zei Gerrit, ik dacht dat het je niet zou 

lukken. Ook een Bernard motor moest opgehaald 

worden en die lag op een veerpont bij Poederoijen en 

ook deze motor was nog ingebouwd. Terwijl de 

veerpont een keer of tien heen en weer ging, met 

Johan aan boord, werd de motor ontkoppeld en een 

loonwerker uit de omgeving wist de motor op de kant 

te takelen.  

 
Stationaire motoren waren echt de passie van Gerrit, 

hij kon er uren over vertellen en  was een specialist in 

het repareren daarvan. Als we later op de dag door de 

loodsen lopen zien we tientallen motoren die tot de 

collectie van Gerrit behoren. En als Gerrit wat wilde 

hebben dan bleef hij volhouden, zo zag hij een Deutz 

motor op een festival en vroeg aan de eigenaar wat 

moet de motor kosten? Is niet te koop zei de 

eigenaar. Maar Gerrit bleef de hele dag rond de motor 

hangen en verhoogde steeds zijn bod. Aan het eind 

van de dag was Gerrit de nieuwe eigenaar en nam de 

motor mee naar Hoeven. 

 
 

De handel in trekkers is wel de belangrijkste activiteit 

geworden bij de Rooy.  En in 1970 startte de export 

van trekkers naar Thailand en de Rooy haalde trekkers 

bij dealers en handelaren en gebruikers uit 

Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk en natuurlijk 

Nederland. In het midden van de 80er jaren werden 

er 750 stuks per jaar geëxporteerd. Hier ontstond 

voor Johan de liefde voor de Ford Major en de Ford 

5000, twee modellen waarvan hij er veel uit elkaar 

heeft gehaald om er 8 in één container te krijgen. 

Johan heeft contacten over de gehele wereld en als 

een van de bezoekers verteld dat er in Zeeland een 

MF te koop staat gaat Johan eerste even bellen. 

Resultaat is dat maandagmorgen de vrachtwagen 

richting Zeeland gaat. 

In de handel leer je alle uitvoeringen van de 

verschillende modellen kennen en wat Johan opvalt, is 

dat trekkers die hij in het buitenland koopt vaak 

anders zijn andere koplampen of spatborden net 

allemaal anders dan in de folders stond. Dat Ford en 

Ferguson de belangrijkste trekkers zijn voor de Rooy 

komt door het feit dat het echte wereld merken zijn 

en vooral geen elektronica. Daar zitten ze in export 

landen zeker niet op te wachten. Eenvoud, degelijk en 

doen waarvoor een trekker bedoeld is.  

 
Bij het slopen van een Ford 5000 ziet Johan een 

messing plaatje met daarin de tekst “ De 4.000.001 

ste Trekker werd door Ford Tractor Operations 

vervaardigd voor de Heer M. Huybregts op 18 Mei 

1972 in de Ford Tractor-Antwerp Plant.” Dit plaatje 

wordt van de trekker gehaald en wordt tegen een 

muur van de werkplaats gehangen. 
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Een paar jaar later komt de Ford dealer Verbunt langs 

en ziet het plaatje, he dat is bijzonder, deze trekker 

hebben wij in 1972 verkocht en ik heb zelf het plaatje 

op de trekker mogen schroeven. 

Dan moet je nu dit plaatje meenemen zegt Johan 

want het komt jou meer toe dan mij. De dealer was 

erg blij en hij heeft het plaatje met twee foto’s van de 

trekker ingelijst en jarenlang op zijn kantoor gehad. 

Na het overlijden van Verbunt kwam de lijst weer 

terug naar Hoeven en hangt nu in het “praathuis 

onder de molen” waar ze vele klanten ontvangen met 

een bakje koffie. 

 
Naast kopers uit Thailand, Afrika en Amerika heeft de 

Rooy veel klanten uit Nederland en België die hun 

trouwe trekker in stand willen houden en voor 

onderdelen naar Hoeven afreizen of hobbyisten die 

een oldtimer kopen om hiermee toertochten te rijden 

en festivals te bezoeken. Ook klanten die actief zijn in 

tractorpulling weten de Rooy uit Hoeven te vinden. 

 

Voor Johan is Ford belangrijk en hij heeft een groot 

aantal trekkers die echt niet zo maar verkocht gaan 

worden. Ze staan in een loods en Johan loopt er bijna 

dagelijks een keer langs. Er zelf mee te rijden komt er 

niet van, gewoon te druk met de handel, vroeg uit de 

veren, de blauwe overall aan en Johan is weer 

vertrokken. Als Johan er niet is dan zorgt Sonja dat er 

iemand aanwezig is op het bedrijf en terwijl de 

zaterdagmiddag door Johan voortgezet wordt met 

handelen  neemt Sonja mij mee naar de verschillende 

loodsen die echt vol staan met motoren, trekkers en 

onderdelen. In de oude smederij een kettingtakel die 

opa de Rooy heeft gemaakt. Met deze takel werden 

motoren uit en in de trekkers getakeld. Ook in de 

collectie een  Bolinder Munktell die vanuit 

Denemarken is geïmporteerd. Die mag ook niet weg 

want aan de handelaar die deze trekker heeft 

gebracht hebben ze nog steeds warme herinneringen.  

 

 
De door de Rooy zelf gemaakt werkplaats takel 

 

Ook de onderdeel stellingen liggen vol en Johan weet 

daar de weg te vinden, een onderdeel dat een klant 

nodig heeft kan Johan snel vinden en daarmee blijft 

een Ford of Ferguson origineel. 

Het doet hem goed om een klant tevreden en blij naar 

huis te zien gaan. 
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Op het terrein kijk je ook je ogen uit, van alle Ford 

trekkers zijn er wel een of meer modellen te vinden. 

Hier en daar is het onkruid hoger dan de treeplanken 

en er zijn trekkers die niet verplaats mogen worden 

want er zit een volgelnestje in. En toch blijft er een 

levendige handel, dagelijks komen er trekkers binnen 

en gaan er weer weg daarover blijven Johan en Sonja 

erg nuchter ze runnen hun handel samen en hoeven 

niet zo nodig naar een nieuwe locatie met groot 

kantoor. Hier liggen de wortels van hun bedrijf. Dus 

geen dikdoenerij in Hoeven, puur, eerlijk en 

vertrouwd handelen dat maakt dat vanuit de gehele 

wereld aanvragen komen voor bepaalde modellen en 

types en de klanten komen al 84 jaar terug om de 

oude trekkers een nieuw leven te bieden in een ver 

land of om te showen op de trekker festivals in binnen 

en buitenland. 

 

Na nog een kopje koffie en een leuk gesprek met de 

moeder van Johan nemen we afscheid en we komen 

zeker nog eens terug naar het praathuis onder de 

molen waar iedereen welkom is. 

 

 
Het servies van de Rooy. 

 

Kees Roovers 

 

Hieronder nog een aantal foto’s die beeld geven van  

wat er onder de molen te vinden is. 
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