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Een stalen jeugdliefde 

MIJN MOBIEL
TRACTOR

In de rubriek Mijn 
Mobiel vertelt een 
lezer over de 
bijzondere band 
die hij heeft met 
zijn voertuig. 
Deze week Harrie 
Pinckers uit 
Ingber, eigenaar 
van een Field 
Marshall-tractor.

,,V
DOOR PETER HEUSSCHEN

,,V oor ik het vergeet
moet ik je nog iets
laten zien”, zegt
Harrie Pinckers
op deze mistige
ochtend in het

dorpje Ingber. ,,Ik heb een van mijn
Field Marshall-tractoren voorzien
van een elektrische startmotor. Die
heb ik zelf bedacht en gemonteerd.”
Voor de leek zal deze mededeling 
nauwelijks opzien baren ware het
niet dat de uit 1949 stammende En-
gelse tractor normaliter met een 
zwengel en lont of met een kruitpa-
troon gestart moet worden. En voor
dat laatste heb je dan weer een wa-
penvergunning nodig in ons regel-
tjesland. 
Het verhaal van Harrie Pinckers is 
dat van een liefhebber die zich op la-
tere leeftijd weer bekende tot een
groen gestaalde jeugdliefde.
In de hal van het gelijknamige be-
drijf voor grondverzet- en sloop-
werken staan zijn twee keurig ge-
restaureerde tractoren gebroeder-
lijk naast elkaar. Want op één been
kun je niet staan. 
De ene is voorzien van een wind-

scherm en de andere moet het zon-
der doen. Boven op de motorkap-
pen heeft Harrie bordjes geplaatst
met technische gegevens over de 
machines, opdat bezoekers van
evenementen met een oogopslag 
kunnen zien wat voor vlees ze in de
kuip hebben. Dat blijkt nodig want 
er rijden in ons land nog maar een 
paar van zo’n exemplaren ‘in het
wild’ rond.
De liefde van Harrie voor deze trac-
toren komt voort uit het boerenbe-
drijf van zijn oom Jozef waar hij na
de landbouwschool een poos em-
plooi vond. ,,Op dat bedrijf gebruik-
ten ze Field Marshall-tractoren van
vlak na de oorlog. Dat vond ik prach-
tige machines en ik dacht op 16-jari-
ge leeftijd bij mezelf: die zou ik later
ook wel willen hebben. Al was het 
maar voor de liefhebberij.”

Uit de naadUit de naad
Maar eerst zegde Harrie zijn dienst-
verband bij oom Jozef op, kocht zich
een graafmachine en werd daarmee
van de ene dag op de andere onder-
nemer in de grondverzetsector. Hij 
werkte zich uit de naad en kon uit-
eindelijk van die noeste arbeid de 
vruchten plukken. Hij kocht een 

tweede graafmachine en het bedrijf
groeide. Vele jaren  later deed  Har-
rie het bedrijf over aan zijn beide zo-
nen, die net als hun vader ook begif-
tigd bleken met een technische 
knobbel. 
Eenmaal bevrijd van zijn dagelijkse
beslommeringen zocht Harrie  naar
een bezigheid voor zijn surplus aan
vrije tijd. In de buurt van Brussel
vond hij een Field Marshall-tractor,
het type waarmee hij vroeger bij zijn
oom rechte voorns trok in het vol-
vette lössland. De eigenaar was een
handelaar die de trekker uit Frank-
rijk importeerde. 
,,Ik ben naar Brussel gereden en heb
een halve dag besteed om de tractor
überhaupt aan het lopen te krijgen, 
want hij had een poos stilgestaan.”
Na thuis alles op een rijtje gezet te 
hebben besloot hij, met de welwil-
lende goedkeuring van echtgenote 
Jes, het voertuig naar Ingber te
transporteren. Harrie kocht een in-
structieboek en trok zijn overall 
aan. 
Omdat hij op het moment van aan-
koop nog in zijn bedrijf werkte,  was
hij twee jaar lang, meestal in de 
avonduren bezig met het restaure-
ren van zijn jeugdliefde. Toen hij

klaar was reed hij met enige trots
naar Bemelen om met zijn tractor
de mei-den te gaan slepen. Een be-
ter voertuig voor een dergelijk kar-
wei kan je dan nauwelijks beden-
ken. 
Zijn neef Jean Pinckers hield hem 
onderweg staande want hij had het
specifieke geluid van deze tractor al
op een afstand van twee kilometer 
herkend. Ook hij wilde nog wel een 
keertje achter het stuur zitten.

Volle glorie
Later kocht Harrie in Groningen er
Volle glorie
Later kocht Harrie in Groningen er
nog een tweede tractor bij, die hij
ook zelf in volle glorie herstelde.
Eens in de zoveel tijd moet hij zijn
wapenvergunning gaan verlengen 
in Sittard, want zijn tractoren star-
ten zoals gezegd onder meer op een
langzaam ontbrandend kruitpa-
troon of een lont. Steeds maar weer
moet hij dan opnieuw uitleggen hoe
het een en ander werkt. 
Daarom was hij het op een dag zat
en besloot zelf en eigenhandig een
elektrische startmotor met accu-
mulator onder zijn tractor te bou-
wen. Want hij wil zijn kruit droog-
houden en zeker niet zomaar ‘ver-
schieten’.

W Naam: Harrie Pinckers
W Woonplaats: Gulpen/

Ingber
W Leeftijd: 77 jaar
W Rijbewijs sinds: 1958
W Tractor: Field Marshall
W Bouwjaar: 1949
W Gewicht: 3300 kg
W Type-aanduiding: serie 3

W Motorinhoud: 4,8l
W Motortype: eencilinder
W Vermogen: 45 pk
W Topsnelheid: 30 km/u
W Gekocht in: 2010
W Aanschafprijs: € 6000,-
W Bijzondere kenmerken: uniek 

motorgeluid
W Nieuwprijs in 1949: fl. 8000,-

KOSTEN
W Restauratiekosten: € 2500,-
W Onderhoudskosten:  €150,-/

jaar
W Verzekering: € 63,-/jaar

Harrie Pinckers met zijn Field Marshalls, tractoren waar een wapenvergunning voor nodig is. FOTO'S JOHANNES TIMMERMANS 


