
Pierre de la Haye et Fils / une pépinière1 in 0e (Peter Soonius) 

Na enkele “unvollendete” projectjes in 009/H0e heb ik na een jarenlange carrière als armchair modeler 
dan eindelijk eens een modelbaan in schaal 0e afgemaakt. Ik bouw nu sinds drie jaar ook mee aan 
een hele grote modelbaan in 0n30 in de voormalige modelbouwwinkel van Huub Reijnders in Gouda. 
Huub monteerde ruim een jaar geleden wat rails en een draaischijf op een plaat kunststof van 100 x 
70 cm en daagde mij uit om nu zelf thuis ook eens in actie te komen.  

Dat het een Frans thema zou worden, stond al jaren vast. Met voorbedachte rade had ik namelijk ooit 
op een rommelmarkt in Lille enige Franse klassieke automodellen gekocht in schaal 1:43. In Frankrijk 
is kennelijk een nostalgische en chauvinistische hang naar de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. 
In die tijd bouwden de grote merken als Citroën, Peugeot en Renault spraakmakende modellen die 
nog immer populair zijn. In de Franse tijdschriftenwinkels zijn eindeloze reeksen uitgebracht van 
miniaturen van bestelauto’s, vrachtwagens, tractoren en populaire automodellen uit die tijd. Ideaal 
voor modelbouwers omdat de modellen vaak als mini-diorama werden verkocht compleet met 
figuurtjes en wat attributen. En dat alles voor een zacht prijsje. Ik kon ze dus niet laten staan.  

Ik ben van het type modelspoorder die in een rijdende trein een alibi vindt om er een leuk en 
gedetailleerd landschap om heen te bouwen. Technisch gezien stelt het dus weinig voor. Een ovaaltje 
rails met drie opstelsporen en de baan wordt van stroom voorzien middels een antieke groene 
Fleischmann transformator. Ik ben al blij als het Diemalocje van Paul Dirkzwager met zijn PMT 
onderstel zonder problemen zijn rondjes draait.  

Alle gebouwen zijn ontsproten aan mijn eigen fantasie of geïnspireerd op modellen die ik op 
modelbanen van anderen heb gezien. Het Franse modelspoortijdschrift Voie libre is een bron van 
inspiratie geweest en de modelbanen van Michel Lecoursonnais in het bijzonder. Hij heeft meerdere 
baantjes gebouwd waarin altijd een hoofdrol voor smalspoor was weggelegd. Iedere keer met een 
ander thema: een ciderstokerij, een steenhouwerij, een champignonkwekerij, houtindustrie of een 
kwekerij. Ik heb gebruik gemaakt van foamboard, houten latjes, kant-en-klare muurvuller van de 
Action, kozijnen en deuren van Grandtline en Zapf Modell. De muur- en dakplaten zijn van Redutex en 
Wills. En zoals de meeste modelbouwers houd ik mijn ogen altijd wijd open in zaken als de Action, 
Ikea en zogenaamde één Euroshops of er wat van mijn gading te vinden valt. De planten op de 
kwekerij zijn plastic planten van Ikea en de Action voorzien van producten van Heki en Busch. Alle 
figuurtjes komen zoals reeds eerder gezegd uit de mini-diorama’s die zijn aangeschaft in Frankrijk. 

Het is de bedoeling dat het baantje (ooit!) meedraait in het tentoonstellingcircuit met een première 
tijdens de Smalspoormodelbouwdagen in het weekend van 25 en 26 september 2021. Ook voor 
België zijn er al twee tentoonstellingen toegezegd. Maar dat zal waarschijnlijk pas in 2022 zijn. Tijdens 
deze tentoonstellingen maak ik reclame voor Stoomtrein Katwijk Leiden en de smalspoormodel-
bouwdagen. En natuurlijk promoot ik ook deze mooie hobby en probeer ik af te rekenen met 
vooroordelen dat deze hobby veel geld en ruimte kost. 

                                                                   
1
 Pépinière (v) is de Franse verzamelnaam voor een planten- of bomenkwekerij of een tuinderij. En Pierre de la 

Haye staat voor Peter uit Den Haag, daar ben ik geboren en getogen… 

 



 

 

 



 

 

Thuis bouw ik nu verder aan een Amerikaanse logging (thuis)baan in 0n30. Daarover een volgende 
keer. En als tussendoortje zal ik toch maar eens mijn twee H0e minibaantjes moeten afbouwen. Voor 
2020 ben ik alweer te laat, maar in 2021 zal ik mijn Sinterklaas dioramaatje moeten afronden waar 
een hoofdrol is weggelegd voor de Silvolde van de Tramfabriek.  

Tenslotte wil ik alle 009-collega’s bedanken voor jullie ideeën en creativiteit. Bij jullie heb ik de kunst 
afgekeken en uiteindelijk hebben jullie mij op het juiste spoor gerangeerd! 


