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Kasten vol met
schaalmodellen,
waarvan sommige
vrij zeldzaam zijn.

Showroom vol verhalen
Stel, je hebt een aardige collectie klassiekers, youngtimers, schaalmodellen, autoboeken,
automobilia, opgezette dieren, kunstwerken, schilderijen én een leegstaande showroom.
Dat is zo ongeveer het verhaal van Gerrit Misker uit Emmen, die begin jaren 70 het stokje
overnam van zijn vader, terwijl diens vader de fundamenten voor het autobedrijf al in 1920
legde. Dat levert een schat aan verhalen op, die je deels terugvindt in dit kleine ‘museum’.
TEKST MARC KLAVER, FOTO’S PIETER E. KAMP

Zin om je een
middagje te
verdiepen in
de historie van
de auto? Hier
kan het.

D

e stroom aan anekdotes en herinneringen
komt al snel op gang als we samen met
Gerrit Misker door de 1.100 vierkante meter
grote tentoonstellingsruimte – voorheen een
showroom – wandelen. Bij vrijwel elke auto heeft
hij een verhaal, zoals dat van de witte Jaguar Mk II
met daarnaast een paspop in bruidsjurk. “We
trouwden in 1978 en reden in deze Jaguar naar
het gemeentehuis. Destijds was het een inruiler.
De voormalige eigenaar was de directeur van de
Winschoter Courant. In 1981 verkocht ik de auto,
maar daar kreeg ik later toch spijt van. In 2015 zat
ik op internet wat tussen de klassiekers te snuffelen en kwam ineens de Jaguar voorbij. Ik herkende
meteen het kenteken en heb de volgende dag contact opgenomen met de verkoper. Ook al was hij
toen vijf keer zo duur als in 1981, ik moest hem
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Liefhebbers van taxidermie komen hier volledig aan hun trekken.

Ooit stond het hier vol met
nieuwe auto’s van British Leyland,
later waren het Mazda’s.

‘We trouwden in 1978 en
reden in deze Jaguar naar
het gemeentehuis’
hebben”, zegt Gerrit. Verderop zien we eenzelfde
type Jaguar, een rode. Technisch volledig gemoderniseerd door de Roadster Groep, die ooit klassiekers ombouwde voor dagelijks gebruik, met de
fiscale bijtelling over de originele catalogusprijs.
Dit specifieke exemplaar was ooit het trotse bezit
van Bram Moszkovicz, zo horen we.

Rijke historie
Op de oorspronkelijk locatie van Misker in NieuwAmsterdam heeft Bert, de broer van Gerrit, nog
altijd een autobedrijf, samen met zijn twee zoons.
Het bedrijf verkoopt niet alleen occasions, maar
ook veel klassiekers en de werkplaats is gespecialiseerd in restauratie. In Emmen staat de zoon van
Gerrit aan het roer en ook in Stadskanaal en
Hardenberg is Misker vertegenwoordigd. “Wat mij
altijd dwars zat, is dat bij de KvK het jaar 1925 als
oprichtingsjaar stond geregistreerd”, vertelt
Gerrit. “Wij hadden namelijk een verzekeringspolis
uit 1920 en op 26 mei 1921 leverde mijn opa de
eerste auto af, met het kenteken D1968. Die D
stond voor Drenthe, waar op dat moment nog
geen tweeduizend auto’s reden. Ik heb contact
opgenomen met de KvK, heb daarna alle stukken
opgestuurd en hoewel het normaal gesproken
onmogelijk is om de vestigingsdatum te wijzigen,
is het ons toch gelukt. Daardoor konden we het
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De ruiten zijn versierd met mooie foto’s.

De rode Jaguar Mk II was ooit van Bram Moszkovicz.

eeuwfeest al eerder vieren. In de bibliotheek aan
de andere kant van de showroom vind je alle
balansen en jaarrekeningen sinds 1948. Heerlijk
om zo af en toe doorheen te bladeren. Nog niet zo
lang geleden was ik bij iemand die in de schuur
een Morris Oxford had staan. Ik heb het kenteken
genoteerd en ja hoor: wij hebben die auto nieuw
verkocht in 1967!”

Beestenboel

Het merk Jaguar speelde altijd
een belangrijke rol in het leven van
Gerrit, terwijl zijn vrouw al sinds
begin jaren 90 een Mazda MX-5
heeft, nu de nieuwste versie.

De perfect gerestaureerde Ford V8 blijkt van hetzelfde type te zijn als waarmee de ouders van
Misker in de Tweede Wereldoorlog reden, turf
gestookt. En de Mustang GT Convertible van 1968
blijkt letterlijk uniek te zijn: het is de enige die op
deze manier is geconfigureerd, tot en met airconditioning aan toe. De Volvo Amazon cabriolet die
ernaast staat, is eveneens ongewoon. De koets
staat namelijk op het sterke chassis van een Duett,
de bestelwagenversie van de bekende Kattenrug.
En wat te denken van een Austin 850 (Mini) uit
1963. Of de 95 reproducties van tekeningen die

In de Engelse hoek mag een
Rover niet ontbreken.

Dit Duitse ‘Fahrschulmodell’
om de techniek van en auto te
demonstreren.

Een Mustang als deze is in 1968 slechts eenmaal
zo geconfigureerd. De open Amazon staat op het
ladderchassis van een Volvo Duett.
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Een Austin 850 uit
1963, tussen de
kleurrijke kunst van
Margriet Smulders.

Prachtige Nash uit de jaren
twintig, voorzien van een
achtcilinder lijnmotor met …

In de bibliotheek vind je
alle balansen en
jaarrekeningen
sinds 1948
Vincent van Gogh op papier zette. Kunst speelt al
lang een rol in het leven van Gerrit. Ooit haalde hij
de kant met een ludieke actie. “Tijdens de kredietcrisis bood ik mensen de mogelijkheid om een
schilderij in te ruilen op een auto. Ik betaalde de
taxatieprijs. Dat leverde natuurlijk veel publiciteit
op en ook een paar mooie kunstwerken”, zegt hij.
Een deel van de showroom fungeert als galerie. Je
treft er werken aan van Paul Meijering en Margriet
Smulders. Minstens zo aantrekkelijk is de enorme
verzameling opgezette dieren (taxidermie), soms
in een fraai tafereeltje. Gerrit: “Bijna alle dieren
zijn geprepareerd door Henk Beijering, die aan
huis een klein museum had. Dat was door omstandigheden niet meer mogelijk en zo kwamen de
dieren hier terecht.”
Tot slot werpen we een blik op de vitrines vol met
modelauto’s en drinken we nog een kop koffie in
de knusse leeshoek, waar je je uren kunt vermaken. Dat de autohandel nog altijd een beetje in het
bloed zit, blijkt wel uit het feit dat sommige klassiekers te koop zijn, ook al gaat Gerrit daar niet
actief de boer mee op. Mocht je in de buurt zijn en
een paar uurtjes over hebben, dan is een bezoek
aan Myskery meer dan de moeite waard. Dat gaat
op afspraak. Check vooraf even de website. Wij
laten het in elk geval niet bij dit ene bezoek!
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… dubbele ontsteking, zoals je ziet aan de kabelbrij op de verdelerkap.

Op de achtergrond een
Ford Transit. Zeldzamer dan
een Volkswagen T1, maar
lang niet zo kostbaar.

Leuke Ford-‘badkuip’ en een 12M
Coupé, met voorwielaandrijving en V4.

‘Tijdens de kredietcrisis bood ik mensen de mogelijkheid
om een schilderij in te ruilen op een auto’

Niet zomaar een roofkat, maar een XJ-S
die onder handen is
genomen door TWR.

In de Tweede Wereldoorlogreden
de ouders van Gerrit in een turfgestookte Ford V8 als deze.

Een heuse schuurvondst, met een steenmarter
in de aanslag om toe te bijten.

Een Morris Minor mag
niet ontbreken, want het
was Gerrits eerste auto.
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