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 door Theo Grootens 
  door Hans van de Ven 

 

 

'Onze' Theo Grootens, bekend om zijn fraaie weathering en animaties in beweging en geluid, 
heeft thuis een bescheiden modelspoorbaan van 120 x 270 cm. De rechterhoek van de baan 
kent een berghelling, om precies te zijn een kwart 
berg. Volgens de wetten van modelbouw wordt 
daarmee een scherpe lus in het spoor uit het zicht 
gehouden. Bovenop staat het welbekende kasteel 
“Burgt Falkenstein” van Kibri nr. 39010. Ja, voor 
verdedigingswerken wisten ze in het verleden altijd 
wel een mooi hoog strategisch punt te kiezen. De 
burcht oogt kleiner dan we gewend zijn en dat is 
geen gezichtsbedrog. Voor een juiste verhouding 
met de omgeving heeft Theo de middelste toren en 
een stuk verdedigingswerk er tussenuit gesneden. 
Noem dat gerust het handelsmerk van deze model-
bouwer, want nu de berghelling zich begint te vul-
len met allerhande vakwerkhuizen blijkt dat vrijwel 
geen enkel bouwpakket is samengesteld zoals de 
fabrikant dat voor ogen had. Een etage er tussen-
uit, de voorgevel een raam smaller, de achterwand 
niet haaks maar schuin of gewoon vervangen door 
onderdelen uit andere dozen dan wel simpel kar-
ton, dat is bijna vaste prik. Nu twee van de drie, 
misschien vier rijen gebouwen provisorisch op hun 
kadastrale plaats zijn gezet kunnen we een eerste 
stadswandeling maken onder leiding van de creatieve geest zelf. Kijk goed waar je je voeten 
zet, struikel niet over vaak nog losliggende stukken piepschuim. Gids Theo aan het woord. 

 
Startpunt van de rondleiding is de 
stadspoort met het ooievaarsnest. 
Waar Kibri slechts een leeg nest le-
verde heb ik nu natuurlijk gezorgd 
voor bewoning. De nog vrijgezelle 
steltloper is serieus aan het rond-
kijken naar een leuke partner. Men-
sen doen dat tegenwoordig via Tin-
der, deze roodgesnavelde vogel 
draait zijn rondjes met hulp van een 
klein motortje dat voorzien is van 
een aangebouwde vertragingsbak. 
Het is het enige gebouw dat hele-
maal klaar is. Veel van de andere 
huizen hebben wel geverfde gevels 
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(zodat de plasticlook verdwenen is), maar zijn nog niet vervuild en de daken moeten sowieso 
nog een complete behandeling krijgen met kwast, wash, poeder en drybrush. Links van de 
poort is een bloemenwinkel gevestigd. Altijd handig om mijn vrouw met een boeketje te ver-
rassen. Omvallen zal ie niet want deels rust het gebouw op een stuk oude stadsmuur. Geen 
idee wat voor gevolgen dat had voor de inpandige verdeling van de ruimtes, maar de heer of 
mevrouw Beck heeft er in ieder geval een goedlopende zaak. Verschillende klanten wachten 
op hun beurt tot een prachtig boeket is samengesteld. Als het zonnetje te fel gaat schijnen 
zullen ongetwijfeld de zonneschermen hun taak mogen vervullen. Aan de andere zijde van de 
poort staan twee schattige huisjes. Een daarvan is onder de arcadebogen ingericht als winkel 
met autobenodigdheden. Het bedrijfje hoort dan ook bij de belendende garage. Even 
tussendoor: de oplettende lezer zal hebben gemerkt dat op vrijwel ieder balkon, iedere galerij 
en achter opengeslagen ramen mensen staan. Nu lijkt dat nog op toeval te berusten of wellicht 
op een met iets teveel enthousiasme geplukte Preiservoorraad, maar nee, er zit een plan 
achter: als de pleintjes (er zijn er twee zeker ingetekend, maar het kunnen er ook nog wel drie 
worden) zijn aangelegd en bestraat, dan zullen de lokale ondernemers, aangevuld met 
marktkooplui van elders, een gezellige braderie organiseren. Natuurlijk zullen enkele 
luidruchtige standwerkers dan de aandacht trekken. 

  
Bij het pand met de garage heb ik forse openslaande deuren van elders benut. Daardoor krij-
gen we alle kans om binnen te kijken. Vanzelfsprekend is daar bij het bouwen en afwerken 
rekening mee gehouden: de wanden hebben een sausje gekregen en o lala, her en der hebben 
de monteurs kalenderplaten van pin-ups opgehangen. Links achterin staat een goed gevulde 

magazijnstelling, middenin een 
grote rode gereedschapstrolley. 
Een Faller werkplaats (nr. 
130345) leverde de oprijplaten, 
de gele Kever en de blauwe Ford 
Escort MK1, waar net vierseizoe-
nenbanden onder worden gezet, 
zorgen er voor dat niet te zien is 
of er ook smeerputten zijn aange-
bracht. Best slim, al zeg ik het 
zelf. En de vier monteurs zijn alle-
maal druk aan het werk, dus je 
kunt het ze ook niet even vragen. 

 

Is het een stad of toch een dorp? Dat blijft in het midden, maar feit is dat de Bio-supermarkt 
zeer bescheiden van omvang is gebleven. Links zijn flinke garagedeuren aangebracht. De 
vrachtwagen met de bevoorrading vanuit de groothandel kan dus inpandig worden gelost. 
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Door het formaat van de deuren moest de hele begane grond worden opgehoogd. Dat leek 
me voor zo'n winkel in het geheel geen bezwaar. Het geeft ruimte voor de tl-verlichting en 
buizen van de airco, misschien ook wel voor de posters met aanbiedingen. Denk je er wel aan 
de groente zelf af te wegen? Ik heb me trouwens voorgenomen om nooit meer een Vollmer 
bouwdoos uit de “Bio-reeks” aan te schaffen. Die zijn gemaakt van gerecycled plastic en daar-
bij ook nog eens biologisch afbreekbaar, maar niet te verlijmen met de bekende Revell plastic 
lijm (mijn voorkeur). 

  
Naast de supermarkt gaat de weg omhoog, maar voordat je die kant op kijkt, gaan we eerst 
het doodlopende stuk rechts nog even verkennen. De eerste die we tegenkomen is de keur-
slager. Of heb je net je inkopen al bij de vleesafdeling van de Bio gedaan? Merkwaardig as-
sortiment heeft de Metzgerei hoor, of had je nog niet gezien dat aan de gevel een sigaretten-
automaat hangt? Vergeet niet dat we ons in de jaren vijftig van de vorige eeuw bevinden. De 
bij dit gebouw horende Biergarten zullen we hoger op de berg nog tegenkomen. Het boven de 
slagerij gelegen Gasthof zum Adler is best in trek bij de vakantiegangers. Je ziet een van de 
gasten links net de overkapte buitentrap beklimmen. In de folder werden de kamers vast aan-
bevolen vanwege Frühstück met diverse soorten vleesbeleg. 

Net als het garagebedrijf heeft ook de 
plaatselijke smederij prachtige open-
slaande deuren in de voorgevel. Onno-
dig om te vermelden dat ze oorspron-
kelijk niet bij dit gebouw bijgevoegd wa-
ren. Maar de smid en zijn personeel zijn 
er maar wat blij mee. De hitte van het 
rood oplaaiende vuur kan zo tenminste 
weg en ook het lawaai van de oude 
Vollmer nr. 5598 hamersmederij galmt 
zo niet al te erg. Nu lijkt het nog alsof je 
langs het smalle huis naast de smidse 
verder omhoog kunt, maar dat is ge-
zichtsbedrog. De steile bergwand ga ik 
nog de nodige begroeiing geven en 
daarmee wordt deze doorgang 
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definitief ontoegankelijk of misschien rest hooguit nog een smal pad. Gelukkig zijn er her en 
der steegjes om door te steken, maar wij keren terug naar de dwarsweg langs de supermarkt. 

 
 

Luchtfoto van het voorste straatje. Duidelijk is aan de rechterzijde de ruimte te zien tussen 
supermarkt en slagerij. Kijk van dat punt uit naar de berghelling en je oog valt op de pizzeria 

van Luigi. Vollmer 43681, 'met interieur en 
terras' vermeldt de catalogus. De in-
richting kwam me wel van pas, maar het 
terras heb ik deze uitbater niet gegund. De 
zijgevel is een stuk ingekort, maar er bleef 
voldoende ruimte over voor een goedlo-
pend restaurant. In het bijzonder de af-
haalfunctie voorziet in een behoefte. Het 
bankje met wachtenden is helemaal ge-
vuld. Het loopt duidelijk tegen etenstijd. En 
als de avond valt kun je ook genieten van 
de verlichting. De pizzabakker vindt vooral 
de lichtbuis aan de voorgevel een staaltje 
technisch vernuft. Een knipperend en van 
kleur veranderende led straalt zijn licht 
door een plastic buis/gietboom, waar ik op 
geregelde afstanden krasjes in heb gezet. 
Het oorspronkelijke plan was om dit licht-
snoer om de hoek te laten doorlopen, 
maar de gietboom van vensterglas vond ik 
toch iets te dik uitvallen. Maar het resul-
taat mag er wezen toch? Let ook op de 

mooie afzuiginstallatie voor de keukenluchtjes. Daar zullen de buren zeker blij mee zijn. 

Na weer zo'n buitengewoon nauw steegje staat een drietal huizen. Een heerlijk allegaartje. In 
dit stadium van de bouw is dat bijvoorbeeld nog zichtbaar bij het middelste huis: dat heeft een 
rode en een blauwe dakhelft. Aan de linkerzijkant zit een trap met balkonnetje, het oorspron-
kelijke dak en balkon daarvan zit deels aan de zijkant, deels aan de voorgevel. Dit pand zou 
zomaar een dependance van De Helling uit Arnhem kunnen zijn. Er staan allerhande houtbe-
werkingsmachines opgesteld. Een draaibank, een verticale boorstandaard, een zaagmachine 
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en nog zo het een en ander. Een complete machinewerkplaats. Meerdere handige jongens 
zijn daar enthousiast aan het knutselen. Heeft de man in het midden een colbertje aan? Dan 
denk ik dat het vast de baas is, die toezicht houdt op de veiligheid. Het middelste huis (ja, dat 
van dat dak) herbergt een barbier. In 
zijn kappersstoel kun je heerlijk re-
laxed de behandeling ondergaan. 
Maar wat die kale knikker in het por-
tiek nou komt doen? Aan de gevel 
hangt de van vroeger bekende bar-
bierspaal. Het is een type uithangbord 
dat kappers en barbiers gebruiken om 
hun kapperszaak kenbaar te maken 
aan het publiek. Het traditionele sym-
bool, dat is terug te voeren tot de mid-
deleeuwen, is een staf of paal met een 
helix (spiraal) met rode en witte stre-
pen. Hier heb ik het gemaakt van een 
plastic wattenstokje. Een motortje on-
der de baan zorgt voor het rustig rote-
ren, een SMD-ledje hangt er van bo-
venaf in en zorgt dat de paal al van 
verre zichtbaar is. Waarschijnlijk gaat 
je modelspoorhart een tikje harder 
kloppen als je ziet wat in het rechter-
pand zit: een speelgoed- en treinenwinkel! De eigenaar maakt aan zijn gevel duidelijk wat 
prioriteit heeft - éérst Eisenbahn, dán pas Spielzeug. De vitrines staan vol met fraaie stoom-
locs. Als die oude heren er nou voor kunnen zorgen dat de kinderen daar ook enthousiast voor 
worden, dan kan de winkelier wellicht op zoek naar een A-locatie. 

  
Hé, da's gek. Zonet zat de pizzeria nog in een vrijstaand pand, nu heeft ie ineens aange-
bouwde buren gekregen. Twee panden heb ik er onder een schuine hoek aan vastgezet. Het 
rechterpand was klaar maar domineerde dusdanig dat er een complete verdieping verwijderd 
moet worden. Dat op maat maken van gevels en daken doe ik met een ijzerzaagje of zelfs met 
behulp van het Proxxon Micromot zaagtafeltje, maar zagen geeft verlies van de zaagsnede. 
In dit geval was voorzichtig en geduldig snijden met een afbreekmesje de aangewezen optie. 
Op de begane grond is te ziet dat er een reisbureau wordt gevestigd. Wat ik me nou afvraag 
is of je daar te zijner tijd ook tripjes naar mijn dorpje kunt boeken. Voor een fietsvakantie bij-
voorbeeld. Want de buurman heeft een heuse fietsenwinkel in een oorspronkelijk gildehuis. 
Te koop én te huur. Tja, wanneer je als modelbouwer een flinke voorraad fietsen en fietsers 
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hebt, dan is dit de manier om ze nuttig in te zetten. In de etalage staan ze dicht naast elkaar 
en er hangt er zelfs eentje aan de balustrade. Als de bestrating is aangebracht zullen er zeker 
ook nog occasions en nieuwe modellen buiten opgesteld worden. De fietsenmaker heeft me 
verteld graag achter zijn pand ook nog een aanbouw te willen hebben voor een ruime werk-
plaats. Je moet tenslotte wel service kunnen bieden. Daar ga ik misschien nog voor zorgen. 
Aan de zijgevel hangt een standbeeld. Niemand weet te vertellen welke belangwekkende fi-
guur hier is weergegeven. Ook geen idee dus of ie goed of bij nader inzien toch fout was. 
Wellicht kan de historische kring dat eens tot de bodem uitzoeken. 

   
 

Nou, en dit is dan een helicopterview tot zover. Je ziet: er is nog een berg werk. 

 

 
  



Bron:
  

- clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o. 

 
 door Theo Grootens 

  door Hans van de Ven 

 

 

 

Al die kronkelende straatjes, nauwe 
steegjes, doorsteekjes en stoepjes, 
wat zal ik zeggen? Het houdt me van 
de straat, nietwaar. En dat is goed te 
zien in mijn bergdorp. Want, even re-
kenen, het is alweer een maand of drie 
geleden dat ik de eerste rondleiding 
gaf en ik ben blij jullie de vorderingen 
sinds die dag te kunnen laten zien. Op 
pad dus maar. We waren bij de fietsen-
maker gebleven. De tweewielerspecia-
list heeft zijn grootste wens in vervul-
ling zien gaan; naast en achter de win-
kel is een mooie werkplaats gereali-
seerd. Ook voor bakfietsen, driewie-
lers, lig-, race- en vouwfietsen en uiter-
aard fatbikes voor de onverharde pa-
den in de omgeving. Tijdens ons vorige 
bezoek hield het reisbureau nog open 
huis, niet zozeer om de verkoop te sti-

muleren, maar vanwege het feit dat een buitenmuur en een dak ontbraken. Intussen zitten de 
medewerkers er warmpjes bij, klaar om reisjes, dagtripjes, hotelovernachtingen en zesgan-
gendiners te boeken.  

Voorbij de fietsenwinkel buigt de weg 
af naar rechts. Aan de overkant van 
de straat, we zijn inmiddels dus aan-
beland bij de tweede rij gebouwen he-
lemaal links, staat een huis dat nog 
helemaal beschikbaar is voor woon-
bestemming. Het dorp kent geen win-
kelleegstand, maar er is dus kennelijk 
ook nog geen ondernemer die in dit 
pand op de begane grond zijn nering 
wil beginnen. Daarnaast zetelt apo-
theekhoudende huisarts Werner Hol-
ste. Onthoud dit naam, want het zal 
niet lang meer duren of het Regionaal 
Tuchtcollege zal zich uitspreken over 
zijn afkeurenswaardige behandel-
wijze, zo pal voor het raam. Voor wie dit niet afschrikt: op het naamschild staan de afspraak-
tijden. Dokter Holste heeft een eigen parkeerplaats, waarop in een later stadium zijn VW Kever, 
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voorzien van blauw zwaailicht, zal klaarstaan om uit te rukken bij calamiteiten. Het ronde stukje 
muur is afkomstig van het kasteel. 

  
Even verderop zien we dan eindelijk de Biergarten en toegegeven: hier is ie gekoppeld aan 
een van de fraaiste gebouwen uit het dorp. Op het terras wordt uiteraard vlot bediend, maar 
ook de klandizie binnen heeft daarover geen klagen. En de eigenaar heeft het goed bekeken, 
hij hoeft de stoelen en tafels 's avonds niet binnen te halen. Zodra er onraad dreigt komt de 
waakhond luid blaffend uit zijn hok. Kwestie van een servootje en een kleine geluidsmodule. 
Zou het ook nog helpen dat het pand, voordat ik het fors verkleinde, oorspronkelijk de functie 
politiebureau had? En nu zijn we aanbeland bij het deel van de berg dat nog bouwrijp gemaakt 
moet worden. Er is plek voor een stuk of vijf, zes gebouwen. Die mogen van de welstands-
commissie niet te hoog worden, omdat ze anders het uitzicht op de kabelbaan naar het kasteel 
zouden belemmeren. Bij het inrichten van de panden zal beslist nog gebruik worden gemaakt 
van de resterende interieurtjes van Faller, Kibri of Vollmer. Dat bevat meubilair uit woon- en 
slaapkamer, keuken, werkplaats en kantoor. De belangrijkste vraag wordt: welke middenstan-
ders vormen nog een zinvolle 
aanvulling op het palet aan 
winkels? Misschien is het 
goed daarbij te bedenken dat 
tot op heden de beslissingen 
vooral door mij zijn genomen 
en dus uit het brein van een 
man kwamen, maar ook be-
paald zijn door de mogelijk-
heid er interieurtjes voor te 
maken. 

Want waar vinden vrouwen 
hun favoriete modewinkels en 
waar kunnen ze eindeloos 
schoenen passen? Ook wijst 
marktonderzoek uit dat er ze-
ker kansen liggen voor een 
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drogist en een meer exclusieve parfumerie. Maar… als ik dat moet omzetten in een interieurtje 
wordt een schoenmaat 42 in H0 iets van 3 mm. Dat is niet meer goed te zien, laat staan te 
maken. Van een parfumflesje blijft dan helemaal niets meer over. Een plaatje van internet 
plukken, verkleinen en tegen een winkelruit plakken is dan net niet wat ik wil. Helaas moet ik 
dus de vrouwen die naar hun favoriete winkels vragen verwijzen naar de grote stad. Gelukkig 
is er wel een goede treinverbinding. 

Iets waar ik mij al een tijdje aan stoorde 
was de afmeting van de keurslager met 
Gasthof. Dat bouwwerk is in verhou-
ding te groot en dus gaat het weg. Ge-
lukkig heb ik nog een vergelijkbare 
bouwdoos die ik smaller en minder 
diep maak, ook geef ik het een andere 
gevel voor de slagerij, met meer glas 
zodat je beter naar binnen kunt kijken. 
We zijn nu aangekomen op een punt 
waar het lastig wordt de nog beschik-
bare ruimte optimaal, zinvol en logisch 
in te vullen. Om een goed beeld te krij-
gen begin ik de reeds bestaande pan-
den hun definitieve plaats te geven. 

Hier en daar een beetje schuiven om een weg iets breder te maken of om juist een pad te 
creëren. Pas als alles is ingevuld kan ik de beschikbare openbare ruimte invullen en aankle-
den. Met styropor, papier-maché en gips moet de gewenste vorm worden gemodelleerd. 
Daarna de bestrating, compleet met trapjes en stoepen, maar ook openbaar groen in de perk-
jes en natuurlijk straatverlichting. Dat is een klus die ik van boven naar beneden ga aanpakken.  

Je herinnert je vast nog wel dat ik nu nog van beneden naar boven werk. Gaandeweg kwam 
ik tot de conclusie dat het achterin liggende straatje iets lager 
moest komen te liggen. Dus ging het schraapmes in de sty-
ropor. Een peulenschil. Maar ja, na het uitgraven zaten van 
de betreffende huizen (de fietsenwinkel, reisbureau en ma-
chinewerkplaats) de achterdeuren veel te hoog. Ik heb over-
wogen om er trapjes voor te fabriceren, maar heb uiteindelijk 
bij de ene gevel een erker geplaatst. De deur geeft nu dus 
toegang tot een heerlijk plekje om een boek te lezen of het 
winkelende publiek te observeren. Het andere pand kreeg 
gewoon een nieuwe achtergevel. Bij het laatste huis fabri-
ceerde ik een balkon. Moeder is bezig met het ophangen van 
de was. Over de reling hangt een Preiser-wasrekje met bij-
passende frisse kleding. Met houtlijm stug gemaakt ijzerga-
ren zorgt voor een paar extra waslijnen. Mama wordt trouwens even afgeleid door haar peuter. 
Kortom, geslaagde aanpassing. Iets tè goed wellicht, want deze leuke scène komt aan de 
achterkant van het huis en zal dus verder onopgemerkt blijven. Gelukkig heb ik nog een 
tweede exemplaar van dit balkon en kan ik de plaatselijke huisarts blij maken met deze aan-
passing van hun woning. O, nu zie ik het zelf ook: de vrouw op het balkon is de echtgenote 
van dokter Holste! 

En nogmaals: je zult als toeschouwer de achtergevels niet te zien krijgen, maar ik stelde er 
toch eer in om het beeld ook vanaf die zijde compleet af te werken. Geen bordkartonnen blinde 
muurtjes dus. Lager gelegen liggen de al eerder bekeken panden van de pizzeria, reisbureau 
en fietsenwinkel. Door de hoogteverschillen ontstaan soms misrekeningen. Bij de Italiaan was 
aan de eerste verdieping een professionele afzuiginstallatie bevestigd, maar die kwam bij de 
hoger wonende plaatsgenoten toch teveel op neushoogte. Je kent dat wel, burgerprotest 
volgde, de politiek ging zich er mee bemoeien en de pizzabakker heeft bakzeil gehaald. 



Bron:
  

- clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o. 

In het straatje hogerop was rechts van de speelgoed- en treinenwinkel nog een vrij perceel. 
Maar met het plaatsen van om het even welk pand zou een eventuele doorgang als mogelijk-
heid verdwijnen en dus onverbiddelijk een doodlopende weg het gevolg zijn. Tot ik een kleine 
ruïne met poortje ontdekte (Faller 130291) die ik 
uitstekend kon gebruiken als onderdoorgang. 
Daar zullen de fietsers en wandelaars, die toch al 
zo moeten zwoegen op de klimmende weggetjes, 
blij mee zijn! Ik ga er denk ik wel een verkeersbord 
bij plaatsen dat het voor auto's verboden is om in 
te rijden. Echt, het is veel te nauw. Een VW Kever 
uit de jaren 30 kán er precies door, maar dan moet 
ie onderweg niet zijn richtingaanwijzer uitklap-
pen… Wist je trouwens dat ze die dingen in Vlaan-
deren pijlpinkers noemen? De ruimte boven de 
poort, die overigens binnenin prachtig gestucte 
wanden met authentiek vakwerk heeft, is gehuurd 
door de plaatselijke kunstenaars. Hopelijk zijn de 
schilder en de beeldhouwer voldoende getalen-
teerd, want het aanwezige naaktmodel verdient 
het. Helaas: daar is geen scherpe foto van voor-
handen. Zowel voor de artiesten als de belang-
stellende voorbijganger heb ik het atelier van vol-
doende kunstlicht voorzien. Wie zijn blik op straat-
niveau houdt ziet nog een garagebox die in de rot-
sen is uitgehouwen. Er zit zelfs ledverlichting in. 

De bebouwing met doodlopende steegjes en nauwe doorsteekjes zorgt er wel voor dat ik jullie 
heen en weer moet laten lopen maar we waren gebleven bij het restaurant met Biergarten. Als 
we daar weer de straat oversteken komen we bij de snackbar met op de eerste verdieping een 
dansschool. Vanzelfsprekend heeft de dansleraar voor kleurige verlichting gezorgd. Jammer 
dat de ramen dicht zitten, anders hadden we wellicht de tonen van een welluidende tango 
kunnen opvangen. Het aangrenzende pand is ook nog helemaal beschikbaar voor woonbe-
stemming. Vervolgens komen we bij een volledig vrijstaand pand. In dat huis met arcaden is 
een boekhandel gevestigd met veel printwerk als interieur. BÜCHER staat ook met kapitalen 
op de gevel. Een klant heeft al gevonden wat ie zocht en rekent zojuist ongetwijfeld cash af bij 
de retro kassa. De mevrouw met een hippe groene baret snuffelt nog volop bij een van de 
leestafels. Een Preiser die af-fabriek zwaaide met een zakdoek is getransformeerd in een klant 
die reikt naar een boek. Ik zeg: even lekker lezen. Een momentje rust tussen al het bouwen 
door. Hier sluit ik af met een aantal plaatjes. Tot over drie maanden! 

   
 timmerwerkplaats boekhandel straatje 
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 lekker, pizza! pizzeria met bling-bling langs de gevel 

   
de fietsenzaak  de barbier 

  
 de bloemist een deel van de supermarkt 
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 door Theo Grootens 

  door Hans van de Ven 

 

 

 

De plaatselijke makelaar kon verheugd vaststellen dat intussen alle panden zijn gekozen en 
geplaatst. Dat klinkt simpel, maar was het allerminst. Geheel in lijn met mijn karakter nam ik 
tot het laatste perceel geen genoegen met eenvoudig bouwpakketjes in elkaar lijmen en neer-
zetten. Het was steeds weer een puzzel om te bepalen wat de beste positie was en welke 
ingrepen daarbij gewenst waren. Denk bij dat laatste aan het verwijderen of toevoegen van 
een verdieping, het ondieper of smaller maken van een pand, het kiezen van een andere gevel 
of entree of het inwisselen van een dak voor een leuker exemplaar. En dat was dan vaak nog 
maar het begin. Van het een kwam vaak het ander. Gaan jullie met me mee voor het derde 
deel van onze rondleiding? 

 
We zijn nu aangekomen op het tweede pleintje en daar is het een drukte van belang. Geen 
wonder, want leden van de regionale “Messerschmitt-club” zijn vandaag present. Willy Mes-
serschmitt, de beroemde Duitse bouwer van jachtvliegtuigen en bommenwerpers, kreeg na 
WO II een verbod op het bouwen van vliegtuigen en schakelde over op de productie van een 
scooterauto. Deze dwergauto met twee voorwielen en een (aangedreven) achterwiel bood 
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achter de bestuurder plaats voor één passagier. Het plexiglas dak was tevens de deur. Het 
wagentje heeft inmiddels een cultstatus en is verzamelobject pur sang. De leden van de club 
zijn uiteraard buitengewoon zuinig op hun bezit, poetsen en vertroetelen het alsof hun leven 
er van af hangt, maar willen het natuurlijk op zonnige dagen graag showen en trekken er dan 
op uit.  

 

  
Uitgerekend dit weekend hebben ze  ons stadje uitgekozen om hun verzameling te tonen. Hier 
staan er al een stuk of vijf, zes geparkeerd, maar beneden ter hoogte van de smederij begeleidt 
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een motoragent met zwaailicht 
nog een aantal leden op de weg 
naar boven. Er wordt op gere-
kend dat uiteindelijk wel dertien 
historische bolides zullen verza-
melen. Trouwens, de leden van 
de club hebben hun intrek geno-
men in het aan de overkant van 
het pleintje gelegen hotel. Zo 
kunnen ze de boel mooi in de 
gaten houden. Het publiek vindt 
het allemaal prachtig en er 
wordt dan ook menige foto ge-
maakt. Op wel drie plaatsen zie 
je van tijd tot tijd een flits. Ter 
verhoging van de feestvreugde 
staat even verderop een lekker 
swingende band op de platte 
boerenkar zich uit te leven. 

Als we nu naar links lopen ko-
men we bij een timmerwerk-
plaats, nadat we eerst nog 
rechts een spannend deurtje in 
de rotswand zien. Zou daar een 
fijne wijnkelder van een van de 

buurtbewoners achter schuil gaan? In de 
werkplaats klinkt regelmatig het gierende ge-
luid van de cirkelzaagmachine en de timmer-
man heeft uiteraard nog diverse andere han-
dige gereedschappen. Links vooraan staat 
bijvoorbeeld een flinke verticale boorstan-
daard. Het pand is perfect geschikt voor zo'n 
werkplaats. Het kent een hoog plafond, 
waardoor er, zeker voor zo'n vakman, tame-
lijk eenvoudig een tussenverdieping kon wor-
den gerealiseerd waar de nodige voorraad 
een plaatsje heeft gekregen. De baas woont 
gelukkig naast de timmerwerkplaats en hoeft 
dus niet met zijn broodtrommeltje onder de 
arm naar het werk. 

Iets verderop treffen we het gemeentehuis 
met trouwzaal. Op het bordes neemt net de 
kersverse bruidegom zijn bruid in de armen, 
met weer de nodige flitsen tot gevolg. Het 
paar werd helaas niet gebracht in een koets 
met aangespannen paarden. Dat bleek te 
begrotelijk. Wat een geluk dat de Mes-
serschmitt-leden in het bezit zijn van een 
fraai wit exemplaar met "Just married" 
daarop. Het gemeentehuis is aangebouwd 
aan een toren met een nis. Helaas tot onge-
noegen van de plaatselijke bevolking is dat 
een hangplek geworden voor de opgescho-
ten punkjeugd.  
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Lopen we verder dan staan we voor de etalage van de meubelzaak. De eigenaar vertelt vol 
trots dat zijn pand een samenvoeging van een Kibri- en een Vollmer-bouwdoos is. Zijn vinger 
gaat omhoog: de bovenbouw was oorspronkelijk een gevel van het stadhuis (Vollmer 43748). 

Dat verplichtte hem tot het voeren van een assorti-
ment uit het wat duurdere segment. Prominent in 
beeld in de chique ingerichte showroom een prachtige 
staande pendule. Wie voor dit soort aankopen de por-
temonnee niet heeft, kan wellicht beter terecht bij de 
buurman. Hoewel, ik bedenk me ineens dat meubels 
op maat laten maken waarschijnlijk ook wel een flink 
prijskaartje kent. 

In de verte blaft de waakhond, die op het geluid van 
de rondleiding zijn hok heeft verlaten en enigszins 
wantrouwend kijkt naar de voorbijgangers. Toch wel 
vreemd, want de Biergarten van zijn baas zit al ge-
ruime tijd op deze plek. Wel nieuw is de poort daar-

naast, een restant van bouwpakket Vollmer 3732 (waarvan ook delen voor het hotel zijn ge-
bruikt). De zware deuren staan overdag open en zo krijg je toegang tot de kassa, waar je 
kaartjes kunt kopen voor de kabelbaan. Dat was een besluit van de gemeenteraad: alleen de 
toeristenbelasting bleek onvol-
doende om alle noodzakelijke 
investeringen te kunnen dekken. 
Maar geef toe: voor een paar 
Duitse Marken krijg je tóch zicht 
op de achterzijde van alle mooie 
panden. De plaatselijke VVV 
geeft trouwens wel als tip dat het 
kasteel ook te bereiken is via 
een pittige wandelroute. Kies 
zelf maar of je de gondeltocht 
als beloning naar beneden be-
schouwt dan wel juist de afda-
ling lopend aflegt. Bedenk daar-
bij dat je dat vermoedelijk zere 
kuiten oplevert. 
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Als we de poort gewoon voorbij lopen staan we weer voor het restaurant met de Biergarten en 
hebben we alle panden bekeken. Ook van bovenaf mogen ze gezien worden. Het heeft me de 
nodige hoofdbrekens gekost voordat alle daken naar mijn zin waren. Dat betekent dus verfjes 
mixen, een wash hier, een drybrush daar en weatheren tot je tevreden bent. De laatste weken 
is vooral de gemeentelijke dienst Publieke Werken met man en macht bezig geweest. Het zal 
je niet verbazen dat bij ieder bouwrijp opgeleverd perceel direct de aansluitingen voor de nuts-
voorzieningen werden gerealiseerd. Ik prijs me gelukkig een geordende geest te hebben want 
de inmiddels imposante bundel bontgekleurde kabels voor het apart schakelen van alle bin-
nenverlichting, maar uiteraard ook voor de verschillende geluiden en animaties en straks nog 
de straatverlichting, zijn overzichtelijk voorzien van etiketjes. Beslist geen overdadige luxe, 
want de diverse ledjes, gloeilampjes, motoren, et cetera kennen uiteenlopende voltages: 12, 
10, 5 en 3,5 volt zijn in gebruik. Lekker puzzeltje was nog de aansluiting van flitsers en het 
verkeerslicht bij de poort in de stadsmuur op de Arduino look-a-like. Bij de flitsers was zoals te 
doen gebruikelijk de + de schakeldraad. Onze Chinese vrienden vonden het nodig om de led-
jes van de verkeerslichten juist van een gezamenlijke + te voorzien. Daar moest een transis-
torschakeling aan te pas komen om de boel om te polen. Als een van de laatste klusjes staat 
genoteerd een overzichtelijk schakelbordje te maken. Een ander technisch klusje is te vinden 
voor de autowerkplaats. In de rommeldoos (ik moet eigenlijk schrijven 'in een van mijn vele 
rommeldozen') vond ik een tractor zonder motorkap. Ook de zitplaats voor de bestuurder ont-
brak trouwens. Tja, die mag natuurlijk zo de weg niet op. Maar wat wel kan: bij de garage mag 
een lasser aan het werk met de tractor. Geen idee wat ie precies uitvoert, maar aan het blauwe 
laslicht  te zien is hij er maar druk mee. 

  
De afdeling Stratenbouw had zijn beste mensen gestuurd om de Faller decoplaten 170826 (de 
fraai in bogen gelegde kinderkopjes) en 170825 (met rechte rijen klinkers) met zo weinig mo-
gelijk naden te versnijden. Dat hebben ze handig aangepakt. Uit grote vellen stevig papier 
hebben ze het totale wegdek op maat geknipt. Pas nadat de opzichter helemaal tevreden was 
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met de pasvorm zijn die patroondelen gebruikt om de 2 mm dunne styroporvellen in vorm te 
snijden. Op lastige plekken is heel overtuigend geschakeld tussen de twee verschillende be-
stratingen, waarbij de goten met een iets donkerder kleur zijn geaccentueerd. Sowieso zijn de 
straten zo realistisch mogelijk vervuild. En wat het beeld helemaal completeerde zijn de au-
thentieke ronde putdeksels (lasercut-setje van Noch) in het midden van het wegdek en de 
straatkolken aan de randen. Fraai ingesneden in de bestrating. Vooral dames op hoge hakken 
kunnen meepraten over de onmogelijkheid in dit soort toeristische oude centra ontspannen 
rond te wandelen, maar het moet gezegd: in dit stadje zal het ze meevallen! En mocht je 
denken dat het 's avonds toch wel uitkijken geblazen zal zijn, wees gerust. De verantwoordelijk 
wethouder heeft uiteraard gekozen voor passende nostalgische straatverlichting ingekocht bij 
de Modeltreinshop, maar er is daarbij niet beknibbeld op de kwaliteit van de lichtopbrengst. 
Ook aan de straatnaamborden is gedacht: Schloβplatz, Burgstraβe, Am Kraftwerk, Eichenweg. 
Zonder overdaad zijn verkeersborden geplaatst. Metaalkleurige spelden vormen de perfecte 
palen daarvoor. Standaard zijn die dingen bij alle merken van veel te dikke palen voorzien. 

 
Het landschap werd verder gemodelleerd met vooral papier-maché. Nadat dit alles op kleur 
was gebracht, bleven er onvermijdelijk restjes snippergroen over, maar ook bermen met iets 
meer volume. De plantsoenendienst zorgde voor kleur, zowel van onkruid, gras als struikjes. 
Ook werden de nodige bloembakken geplaatst. Goed voor de toeristen, maar ook voor de 
kwaliteit van de leefomgeving van de eigen inwoners. Dit alles moet er toe leiden dat het geen 
uitgestorven stadje wordt. Overal is de nodige bedrijvig- en gezelligheid. In een hoekje vindt je 
drie mannen, die smullen van een hamburger, vers van de BBQ. Om de hoek staat de plaat-
selijke postbesteller op zijn gemak te praten met een backpacker. Ook voor levende have gaat 
nog gezorgd worden, zodat de waakhond gezelschap krijgt van loslopende katten die op hun 
beurt weer jacht kunnen maken op allerhande vogels. Een bruisend stadje, waar je ogen tekort 
komt. 
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Noot van de redactie: hoed af voor deze modelbouwer! 

animaties 
• stadspoort: draaiende ooievaar 
• stadspoort: verkeerslichten 
• voor de autowerkplaats: lasser aan het werk bij tractor 
• naast Biowinkel: brandweerauto met zwaailichten en sirene 
• smederij: vuur 
• smederij: Vollmer hamersmeden 
• pizzeria: verlichting aan de gevel 
• dansschool: van kleur veranderende verlichting 
• barbier: draaiende paal 
• Biergarten: waakhond en geblaf 
• timmerwerkplaats: cirkelzaagmachine 
• voor hotel: fotografen met flitslicht 


